
 

 

ABSTRAK 

 

NAUFAL ABDUL HADI: Studi Kasus Para Pekerja PT. SURTECKARIYA INDONESIA 

di Kawasan Industri Gobel, Cikarang Barat-Bekasi (Dalam Analisis Konsep Alienasi 

Menurut Pandangan Karl Marx) 

 

Konsep alienasi adalah suatu keterasingan yang di alami oleh seorang manusia, yang secara jelas 

dalam faktanya bahwa segala hal adalah sesuatu yang berbeda dari dirinya sendiri, bahwa 

aktifitas (kerja, dalam persoalan kali ini) saya adalah sesuatu yang lain dari aktifitas milik saya, 

dan bahwa ada suatu kekuatan yang kejam mengusai segalanya. Yang ada di dalam ranah 

produksi kapitalisme. Terkadang bukan secara inheren sudah terkandung alienasi pada setiap 

manusia. Tetapi terkadang justru karena persoalan luar, yaitu dari ranah konteks lingkungan 

kehidupannya yang mengakibatkan manusia itu menjadi terasing. Entah itu teralienasi terhadap 

pekerjaan, produk dari pekerjaan itu, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan masyarakat 

(tempat tinggal), atau pun teralienasi terhadap persoalan spiritualisme (keagamaan). Atau bahkan 

teralienasi dari semua unsur – unsur kehidupan di dalam dunia kehidupannya.  

Penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan dari hasil analisis di PT. Surteckariya Indonesia yang 

menjadikan para karyawannya sebagai objek kajian. Dan untuk membuktikan adanya alienasi di 

PT. Surteckariya Indonesia yang dialami oleh para pekerjanya. Serta memberikan penjelasan 

yang rinci dalam persoalan alienasi yang dialami oleh para pekerja, dan menjelaskan kehidupan 

para karyawan – karyawan (pekerja) yang teralienasi. 

Penelitian ini menggunakan penelitian studi kasus dengan menggunakan analisis kualitatif untuk 

melihat secara langsung ke lapangan serta melakukan kegiatan wawancara. Dan sumber data – 

data yang diperoleh dari kegiatan wawancara, observasi langsung ke lapangan, studi 

kepustakaan. Serta menggunakan referensi – referensi atau sumber – sumber yang tentunya 

berkaitan dalam kepenulisan dari penelitian ini, guna membantu untuk mendapatkan data – data 

yang diperlukan dalam penelitian ini. 

Konsepi alienasi yang dibawa oleh Karl Marx, dapat dijadikan untuk membuktikan bahwa 

adanya alienasi yang dialami para pekerja di PT. Surteckariya Indonesia. Berdasarkan karena 

adanya sistem kapitalisme yang mendera dari para pekerja tersebut, dunia kehidupan pekerjaan 

dari para pekerja di PT. Surteckariya Indonesia menjadi teralienasi atau terasing.  
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