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“...Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya 
Allah amat berat siksa-Nya.” 

(Qs. Al Maidah [5]:2) 
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Desa Wonolelo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul).” Penulisan skripsi ini 
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ABSTRAK 
 

Oleh: 

Andi Setiawan  
03230046 

 
Krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia, telah menjadi faktor lain 

yang kian memperparah keadaan. Pada situasi tersebut, kaum buruh, tetap saja 
menjadi pihak penerima, yang tidak banyak bisa mengajukan penolakan efektif 
untuk mempertahankan martabat kehidupannya dan mengangkat derajatnya 
sebagai manusia. 

Ketidakberdayaan buruh terkait soal kesejahteraan ekonomi dan sosial salah 
satunya disebabkan oleh keberadaan komunitas buruh yang belum terorganisir 
dalam satu organisasi atau serikat. Oleh sebab itu, sudah saatnya komunitas buruh 
mendapat perhatian serius dari berbagai pihak (pemeritah dan LSM) agar berdaya, 
baik dalam aspek ekonomi maupun sosial, sehingga mereka (buruh) betul-betul 
mandiri. 

Dalam hal ini, peran Perhimpunan Solidaritas Buruh (PSB) sebagai 
organisasi non pemerintah (NGO) yang konsen terhadap isu-isu perburuhan, 
seperti masalah kesejahteraan buruh merupakan alternatif yang dapat membantu 
tugas pemerintah dalam memberikan pendampingan dan pemberdayaan terhadap 
para buruh. Hal itu bisa dilihat dari langkah nyata PSB melakukan upaya 
pemberdayaan terhadap masyarakat buruh konveksi di Desa Wonolelo dengan 
mendirikan Serikat Buruh Independen Bunda Collection (SBI Bunda Collection). 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang 
ingin dipecahkan dalam penelitian ini adalah  sebagai berikut: (1) Bagaimana 
strategi PSB dalam pemberdayaan Serikat Buruh Indepeden Bunda Collection? (2) 
Bagaimana dampak pemberdayaan PSB bagi anggota Serikat Buruh Independen 
Bunda Collection? 

Sedangkan tujuan dari peneltian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 
strategi pemberdayaan PSB serta dampaknya bagi komunitas buruh koveksi (SBI 
Bunda Collection) di Desa Wonolelo. 

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field 
research), sifat penelitiannya adalah diskriftif-analitis yaitu menganalisa dan 
menyajikan fakta secara sistematis. Metode analisa data yang dipakai dalam 
penelitain ini adalah metode induktif yaitu dengan mengangkat fakta-fakta khusus, 
peristiwa yang konkrit, kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum. 
Adapun kerangka teoritik yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi 
pemberdayaan masyarakat khususnya pada komunitas  buruh. 

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukan bahwa strategi pemberdayaan 
yang diterapkan PSB terhadap komunitas buruh konveksi di Desa Wonolelo 
adalah strategi pemberdayaan komunitas lebih menekankan pada peningkatan 
kesejahteraan sosial ekonomi sehingga dampaknya cukup dirasakan secara 
signifikan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Untuk menghindari kesalahpahaman serta memudahkan pembaca 

memahami maksud judul penelitian ini, yang berjudul Upaya Perhimpunan 

Solidaritas Buruh dalam Pemberdayaan Masyarakat Buruh (Studi Pada 

Serikat Buruh Independen Bunda Collection di Desa Wonolelo, Kecamatan 

Pleret, Kabupaten Bantul), maka terlebih dahulu penulis perlu memberikan 

batasan terhadap beberapa istilah dalam judul ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Upaya 

Secara etimologis upaya adalah kegiatan yang mengarahkan tenaga, 

pikiran, untuk mencapai suatu tujuan.1 Upaya juga merupakan suatu usaha 

untuk mencapai suatu hasil yang lebih baik dan maksimal dalam 

meningkatkan taraf hidup seseorang atau kelompok masyarakat.2 

Upaya yang penulis maksudkan di sini adalah suatu kegiatan atau 

pekerjaan yang dilakukan oleh Perhimpunan Solidaritas Buruh, selanjutnya 

disingkat PSB, dalam rangka meningkatkan taraf hidup wilayah 

dampingannya, yakni Serikat Buruh Independen Bunda Collection. 

 

                                                            
1 Peter Salim dan Jenny Salim, Kamus Bahasa Kontemporer (Jakarta: Modern English 

Press, 1991), hlm. 1691. 

2 W.J.S. Poerwodarminto, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Depdikbud RI, cet. 
XII, 2000), hlm. 450. 
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2. Pemberdayaan 

Kata pemberdayaan memiliki kata dasar yaitu dari kata "daya" dalam 

kamus besar Bahasa Indonesia berarti kemampuan untuk melakukan sesuatu 

atau bertindak.3 Jika kata "daya" tersebut di atas diberikan imbuhan “pe-“ 

dan “-an” maka menjadi sebuah kata "pemberdayaan".  

Definisi-definisi yang menjelaskan tentang pemberdayaan menurut 

sumber lain adalah upaya menumbuhkan kemandirian dan jati diri selaku 

sumberdaya manusia yang memiliki kekuatan dan kemampuan hidup 

melalui proses bimbingan pembinaan dan bantuan teknis.4 

Pemberdayaan yang dimaksud di sini adalah upaya membangun 

kesadaran berorganisasi (berserikat) dengan tujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan anggota Serikat Buruh Independen Bunda Collection. 

3. Serikat Buruh Independen Bunda Collection 

Buruh yang dimaksud dalam skripsi ini adalah masyarakat yang 

bekerja di salah satu perusahaan konveksi yang mencoba mengorganisir diri 

dalam satu serikat buruh yang bernama Serikat Buruh Independen Bunda 

Collection, kemudian disingkat Serikat Buruh Independen Bunda Collection. 

Hal itu dimaksudkan agar tercipta suatu kekuatan bersama dalam 

memperjuangkan hak-haknya untuk kesejahteraan bersama. 

                                                            
3 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Pengembangan Bahasa, Depdikbud (Jakarta: 

Balai Pustaka, 1989), hlm. 188.  

4 Tyahya Supriyatna, Strategi Pembangunan dan Kemiskinan. (Jakarta: Rineka Cipta, 
2000), hlm. 69.  
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Serikat Buruh Independen Bunda Collection dalam hal ini adalah 

nama dari sebuah serikat buruh konveksi di Desa Wonolelo, Kecamatan 

Pleret, Kabupaten Bantul. Sebagian besar mereka bekerja di salah satu 

perusahaan konveksi Lina Collection untuk memenuhi kebutuhan hidup 

keluarganya. 

4. Perhimpunan Solidaritas Buruh (PSB) 

PSB merupakan sebuah organisasi kesejahteraan sosial yang konsen 

terhadap isu-isu perburuhan. Saat ini organisasi yang gencar 

memperjuangkan nasib para buruh ini berkantor di Jl. HOS Cokroaminoto, 

Tegal Sari No. 01 RT. 37 RW. 08 Pakuncen, Wirobrajan Yogyakarta.  

Sejak dideklarasikan pada tahun 1996 PSB gencar melakukan 

aktivitas berupa advokasi kebijakan dan hak-hak kaum buruh di dalam 

hubungan pekerjaan; advokasi (kebijakan perburuhan, hak buruh), 

pendidikan (pengorganisiran, berorganisasi, hak-hak buruh, kebijakan 

perburuhan), kajian dan penelitian perburuhan serta pemberdayaan ekonomi 

buruh dan komunitas.5 

Sejak satu tahun belakangan ini, PSB telah melakukan 

pendampingan terhadap masyarakat buruh yang bekerja di salah satu 

perusahaan konveksi yang tergabung dalam Serikat Buruh Independen 

Bunda Collection. Seluruh anggotanya terdiri atas ibu-ibu dari masyarakat 

Desa Wonolelo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, yang bekerja di 

perusahaan konveksi. 

                                                            
5 Arsip Profil Perhimpunan Solidaritas Buruh (PSB), (Yogyakarta: PSB, 2004), hlm. 1. 
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Berdasarkan penegasan istilah tersebut, maka dapat dirumuskan 

pengertian judul penelitian ini secara keseluruhan yaitu: suatu penelitian 

lapangan yang berusaha mengungkapkan dan menganalisis strategi serta 

dampak pemberdayaan PSB terhadap Serikat Buruh Independen Bunda 

Collection. 

 

B. Latar Belakang 

Krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia, telah menjadi faktor 

lain yang kian memperparah keadaan. Pada situasi tersebut, kaum buruh, tetap 

saja menjadi pihak penerima, yang tidak banyak bisa mengajukan penolakan 

efektif untuk mempertahankan martabat kehidupannya dan mengangkat 

derajatnya sebagai manusia. Jam kerja yang panjang, upah rendah, diskriminasi 

gender, sampai pada depolitisasi, masih merupakan realitas yang mengiringi 

hari-hari buruh.6 

Di era globalisasi dan industrialisasi seperti sekarang ini buruh pada 

umumnya menjadi korban. Kebijakan sektor ketenagakerjaan seringnya justru 

dibuat lebih untuk kenyamanan penguasa ketimbang buruhnya sendiri. Di 

negeri ini, buruh masih diposisikan sebagai komoditas ekonomi yang siap 

diperjualbelikan oleh negara berkembang bersanding dengan bahan mentah 

alami (disinilah letak dehumanisasi dari istilah Sumber Daya Manusia).  

Untuk menarik para investor, pemerintah Indonesia mengiming-imingi 

upah buruh murah dan mental buruh penurut. Sebab, bagi investor yang paling 
                                                            

6 Bambang Kusumo, Hubungan Perburuhan Demokratik, (Yogyakarta: LAPERA Pustaka 
Utama, 1998), hlm. 3 
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penting untuk memilih daerah mana yang akan dijadikan lahan investasi 

mereka adalah buruh yang murah dan penurut serta sumber daya alam yang 

tersedia. Berangkat dari pemetaan seperti ini pelbagai kebijakan perburuhan di 

Indonesia memang lebih ditekankan untuk menarik investor, ketimbang 

bertujuan untuk perlindungan buruh.7 

Belakangan ini masalah upah minimum menjadi polemik diantara para 

buruh dengan pengusaha. Dalam kaitannya dengan persoalan ini lagi-lagi 

pemerintah menampakkan ketidakberdayaannya di hadapan para pengusaha. 

Pemerintah yang seharusnya melindungi nasib para buruh, justru menyerahkan 

sepenuhnya proses negosiasi penentuan upah minimum pada pengusaha dan 

buruh (bipartit). Hal itu terbukti dengan dikeluarkannya Surat Keputusan 

Bersama (SKB) 4 menteri tahun 2008. 

Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 menteri itu ditandatangani oleh 

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno, Menteri Perindustrian 

Fahmi Idris, Menteri Dalam Negeri Mardiyanto dan Menteri Perdagangan Mari 

Elka Pangestu. Putusan 4 SKB itu berdasarkan aturan PER.16/MEN/X/2008, 

49/2008, 922.1/M-IND/10/2008 dan 39/M-DAG/PER/10/2008 per tanggal 22 

Oktober 2008. SKB itu dikeluarkan atas dasar 'pemeliharaan momentum 

pertumbuhan ekonomi nasional dalam mengantisipasi perkembangan 

perekonomian global'.8 

                                                            
7 Fadillah Putra, Kebijakan Tidak Untuk Publik, (Yogyakarta: Resist Book, 2005), hlm. 

1001. 

8 http://www.detikfinance.com/read/2008/10/25/101226/1025767/4/daftar aturan-baru-
upah-buruh, diakses pada tanggal 19 Mei 2009. 
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Keluarnya SKB 4 mentri tersebut membuat para buruh, baik itu buruh 

sektor formal maupun sektor informal semakin tidak berdaya di hadapan para 

pengusaha yang selalu menganggap persoalan upah buruh sebagai beban bagi 

keberlangsungan perusahaan. Tidak jarang diantara para pengusaha 

menetapkan upah minimum jauh di bawah ketetapan upah minimum yang 

berlaku. 

Seiring semakin tingginya kebutuhan hidup masyarakat saat ini, 

tentunya para buruh juga menghendaki agar upah mereka juga disesuaikan 

dengan tingkat kebutuhan hidup keluarga. Namun, seruan kenaikan gaji oleh 

para buruh seringkali tidak digubris oleh pihak pengusaha. Ketika ada diantara 

para buruh yang berani meminta kenaikan upah, mereka langsung mendapat 

ancaman PHK atau dirumahkan. 

Lemahnya posisi buruh di hadapan para pengusaha soal penentuan upah 

minimum, kesejahteraan, dan keselamatan  buruh salah satunya disebabkan 

oleh keberadaan buruh di masing-masing perusahaan yang belum terorganisir 

dengan baik dalam satu organisasi atau serikat buruh. Padahal, berserikat 

merupakan hak buruh yang diatur dalam undang-undang tentang 

ketenagakerjaan.  

Hak berserikat/berorganisasi dipandang sebagai suatu kebutuhan 

mutlak yang harus dipenuhi sebagai sarana memperjuangkan terpenuhinya hak-

hak buruh/pekerja seperti hak atas upah, hak buruh perempuan atas fungsi 

reproduksi dan hak atas kesehatan dan keselamatan kerja. Esensi pentingnya 

buruh/pekerja membentuk organisasi/serikat pekerja/serikat buruh ditegaskan 
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dalam UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Secara 

eksplisit konsideran UU No.21 Tahun 2000 menyebutkan, serikat 

pekerja/serikat buruh merupakan sarana untuk memperjuangkan, melindungi 

dan membela kepentingan dan kesejahteraan pekerja/buruh beserta 

keluarganya, serta mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis 

dan berkeadilan.  

Ketentuan demikian ditegaskan kembali dalam Ketentuan Umum UU 

tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 

2003 yang intinya menyatakan serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi 

yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun 

di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka mandiri, demokratis dan 

bertanggungjawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan 

kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh 

dan keluarganya.9  

Akan tetapi, sekalipun hak berserikat itu sudah dijamin dalam undang-

undang tentang ketenagakerjaan hingga saat ini masih banyak buruh yang 

menyadari tentang pentingnya berserikat. Hal itu sebagaimana yang terjadi 

pada masyarakat buruh/pekerja di Desa Wonolelo, Kecamatan Pleret, 

Kabupaten Bantul. Umumnya para pekerja tidak memahami dan menyadari 

tentang pentingnya organisasi dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat 

buruh itu sendiri. 

                                                            
9 http://www.freelists.org/post/ppi/ppiindia-Pentingnya-Serikat-Buruh, diakses pada 

tanggal 19 Mei 2009. 
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Sebagian besar masyarakat Desa Wonolelo, Kecamatan Pleret, 

Kabupaten Bantul, terutama ibu-ibu rumah tangga, bekerja di salah satu 

perusahaan konveksi di Yogyakarta. Dalam setiap dua hari sekali mereka 

(buruh) harus menempuh perjalanan sekitar tiga kilo meter untuk mengambil 

bahan jahitan di perusahaan. Dua hari kemudian mereka harus menyetor hasil 

jahitan yang telah mereka buat di rumah. 

Upah yang mereka terima dalam setiap pembuatan satu potong baju 

beserta celana terbilang cukup murah, satu potong baju beserta celana hanya 

dihargai sekitar Rp. 450. Bila diakumulasikan dalam seharinya mereka hanya 

menerima upah sekitar Rp. 15.000. Hal itu belum lagi dikurangi biaya 

transportasi (bensin), biaya servis mesin jahit, benang jahit, dan biaya tagihan 

listrik.10  

Bagi mereka, pendapatan dalam setiap bulan dari hasil bekerja di 

perusahaan konveksi dirasa belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup 

keluarganya. Sehingga sebagian besar diantara para buruh harus mencari 

penghasilan di luar pendapatan yang diperoleh dari hasil bekerja sebagai buruh 

konveksi. 

Problem lain yang dialami masyarakat buruh perusahaan konveksi 

tersebut adalah sebagian besar diantara mereka tidak memahami aturan tentang 

ketenagakerjaan. Sebagai buruh (pekerja) harusnya mereka memahami undang-

undang tentang ketenagakerjaan sehingga para buruh bisa memahami apa yang 

menjadi hak dan kewajibanya. Sampai saat ini masyarakat buruh koveksi di 

                                                            
10 Data hasil survie lapangan pada tanggal 20 Mei 2009. 
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Desa Wonolelo belum terdaftar dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

(Jamsostek).  

Salah satu penyebab rendahnya kaum buruh yang masuk Jaminan 

Sosial Tenaga Kerja karena adanya salah pengertian perusahaan terhadap 

manfaat jaminan tersebut. Salah pengertian perusahaan terhadap Jamsostek 

mengakibatkan kaum buruh yang didaftarkan masih rendah. Padahal, jika 

perusahaan mendaftarkan buruhnya masuk ke Jamsostek akan lebih 

menguntungkan, karena buruh yang sehat dan terlindungi membuat 

produktifitas mereka tinggi. 

Selain itu, perusahaan juga menilai adanya Jamsostek menambah 

pengeluaran yang bisa mempengaruhi pendapatan perusahaan. Padahal, dengan 

adanya Jamsostek, jika terjadi kecelakaan terhadap buruhnya perusahaan akan 

lebih diuntungkan. Hingga tahun 2009 buruh formal yang terdaftar pada 

Jamsostek ada sebanyak 7,8 juta orang atau sekitar 23 persen dari 34 juta 

buruh. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesadaran terhadap jamsostek, 

pemerintah harus menegakan hukum dengan menegaskan diberlakukannya UU 

Ketenagakerjaan No.3/1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.11 

Berangkat dari semua problem yang menimpa buruh konveksi di Desa 

Wonolelo, Perhimpunan Solidaritas Buruh (PSB), sebuah organisasi non 

pemerintah (NGO) yang konsen terhadap isu-isu perburuhan, seperti mengenai 

tentang hak-hak buruh, kesejahteraan buruh, dan keselamatan buruh, 

melakukan upaya pemberdayaan terhadap masyarakat buruh konveksi di Desa 
                                                            

11 http://beritasore.com/2009/05/06/konfederasi-buruh-salah-pengertian-akibatkan       
ren-dahnya-jamsostek/ diakses pada tanggal 19 Mei 2009. 
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Wonolelo yang tergabung dalam Serikat Buruh Inependen Bunda Collection 

(Serikat Buruh Independen Bunda Collection). 

 

C. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah dipaparkan, dapat di identifikasi pokok 

permasalahan penelitian ini, dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana strategi PSB dalam pemberdayaan masyarakat yang tergabung 

dalam Serikat Buruh Independen Bunda Collection? 

2. Bagaimana dampak pemberdayaan PSB bagi masyarakat yang tergabung 

dalam Serikat Buruh Independen Bunda Collection? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan pokok masalah yang dirumuskan di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan strategi pemberdayaan PSB 

terhadap masyarakat yang tergabung dalam Serikat Buruh Independen 

Bunda Collection di Bantul.  

2. Ingin mengetahui dampak pemberdayaan PSB bagi masyarakat yang 

tergabung dalam Serikat Buruh Independen Bunda Collection. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan 

baik secara teoritis maupun praktis. 
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1. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau 

sumbangan pemikiran secara akademik dalam rangka pengembangan 

keilmuan pada Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, terutama 

pemikiran tentang pemberdayaan masyarakat buruh. 

2. Kegunaan Praktis. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada PSB 

dan wilayah dampingan (Serikat Buruh Independen Bunda Collectioan) 

dalam mengembangkan organisasi sesuai dengan visi dan misi utama. 

 

F. Tinjauan Pustaka 

Upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh PSB terhadap masyarakat 

buruh konveksi di Desa Wonolelo dalam penelitian ini adalah proses 

pendampingan dalam pemberdayaan masyarakat buruh, yaitu model 

pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh organisasi non pemerintah 

(NGO). 

Penelitian tentang pemberdayaan masyarakat memang sudah pernah 

dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, yaitu penelitian tentang 

pemberdayaan masyarakat petani. Namun demikian, sepengetahuan penulis 

dalam penelitian penyusunan skripsi di Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta yang secara khusus fokus pada pemberdayaan masyarakat 

buruh/pekerja masih belum ada. 
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Penelitian penyusunan skripsi tentang pemberdayaan masyarakat 

pernah dilakukan oleh mahasiswa UIN sunan kalijaga Yogyakarta, 

diantaranya:  

1. Penelitian yang dilakukan oleh Farhah12 membahas tentang langkah yang 

dilakukan oleh Paguyuban Qoryah Thoyyibah dalam Pemberdayaan 

Masyarakat Petani di Desa Ketapang, Kecamatan Sasakan, Kabupaten 

Semarang. 

2. Penelitian yang dilakukan Izzatul Naya13 membahas masalah etos kerja 

buruh tani perempuan, yakni petani tembakau di wilayah Desa Bondang 

Winangun Ngadirejo Temanggung. 

Ada beberapa hal yang membedakan antara kedua penelitian skripsi di 

atas dengan penelitian ini:  

1. Obyek kajian penelitian yang dilakukan oleh Farhah dan Izzatul Naya 

mengulas tentang pemberdayaan masyarakat petani, sedangkan obyek dari 

penelitian skripsi ini tentang pemberdayaan masyarakat buruh konveksi. 

2. Fokus kajian penelitian yang dilakukan oleh Farhah dan Izzatul Naya 

mengenai langkah yang dilakukan oleh sebuah serikat peguyuban dalam 

pemberdayaan petani dan pengembangan potensi sumberdaya wanita. 

Sedangkan penelitian ini lebih pada mendiskripsikan strategi 

                                                            
12 Farhah, Upaya Serikat Paguyuban Petani Qoryah Thoyyibah Dalam Pemberdayaan 

Masyarakat Petani, (Study pada Paguyuban Petani Al-Barokah di Desa Ketapang Kecamatan 
Sasakan, Kabupaten Semarang) 2002. 

13 Izzatul Naya, Etos Kerja Buruh Petani Perempuan pada Petani Tembakau Di Desa 
Bondang Winangun Ngadirejo Temanggung, (Study atas Pengembangan Potensi Sumberdaya 
Wanita) 2003. 
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pemberdayaan yang dilakukan oleh sebuah organisasi non pemerintah 

(NGO) terhadap masyarakat buruh di Desa Wonolelo, Pleret, Bantul. 

Dari telaah pustaka yang dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa 

sampai saat ini belum ada penelitian yang secara khusus terfokus pada strategi 

pemberdayaan masyarakat buruh yang dilakukan oleh sebuah organisasi non 

pemerintah (NGO). Dengan demikian, penelitian ini penting dan layak untuk 

dilakukan. 

 

G. Kerangka Teoritik 

1. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam literatur asing disebut 

NGO (Non-Govermental Organizations). Menurut Olena P. Maslyukivska14, 

NGO didefinisikan sebagai:  

NGO is a non profit making, voluntary, service-oriented 

development oriented organizations, either for the benefit of members (a 

grassroots organizations) or other members of the populations (an agency).  

Artinya LSM adalah organisasi yang berorientasi pelayanan atau 

pembangunan baik untuk keuntungan anggota maupun anggota masyarakat. 

Sementara itu menurut pendapat Kazi F. Jalal15: 

NGO are private organizations entirely or largely independent of 

government, not created for financial or material gain, that addres concerns 

                                                            
14 Olena P. Maslyukivska, Role of  Non-Govermental Organizations in Development 

Cooperations, (Resech Papers, UNDP/Yale Collaborative Programme, 1999), hlm. 2 

15 Kazi F. Jalal, Study of NGO, Regional Overview Report, (Manila, ADB, 1999), hlm. 4  
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such as social and humanitarian issues of development, individual and 

community welfare and well being, disadvantage, poverty and 

environmental and natural resource protections, management and 

improvement. 

Artinya, lembaga swadaya masyarakat adalah organisasi swasta yang 

kebanyakan bebas dari pemerintah, tidak tercipta untuk mendapatkan uang 

atau material, yang memberikan perhatian pada isu-isu sosial dan 

kemanusiaan dan pembangunan, kesejahteran dan kebaikan perorangan dan 

masyarakat, kemiskinan dan perlindungan lingkungan dan sumber daya 

alam, manajemen dan pengembangan. 

LSM termasuk salah satu dari organisasi civil society  yang menaruh 

perhatian pada urusan umum yang ditentukan kelompok sosial dan 

memobilisasi sumber-sumber melalui nilai-nilai dan visi-visi. Secara luas, 

civil society adalah rukun tetangga, gereja-gereja, LSM, koperasi, klub 

olahraga dan perhimpunan lainnya.16 

Dengan demikian dapat digarisbawahi bahwa LSM paling tidak 

memiliki ciri-ciri berikut: Pertama, organisasi yang tidak berafiliasi pada 

lembaga-lembaga politik, umumnya bekerja untuk membantu, 

mengembangkan dan mensejahterahkan masyarakat. Kedua, organisasi yang 

sangat menaruh perhatian terhadap akar penyebab kemiskinan, ketertekanan 

dan keterpinggiran masyarakat sehingga terjadi peningkatan kualitas 

                                                            
16 Sofyan Hadi, Upaya Yayasan Dian Desa Yogyakarta dalam Pemberdayaan 

Masyarakat Miskin Melalui Teknologi Tepat Guna di Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon 
Kabupaten Bantul, 2002, hlm.13 
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hidupnya. Ketiga, organisasi didirikan oleh dan untuk masyarakat tanpa ada 

sedikitpun intervensi dari pemerintah, tidak hanya organisasi dermawan, 

namun bekerja untuk kegiatan sosio-ekonomi-kultural. Keempat, organisasi 

yang luwes dan demokratis dalam pengaturan dan berusaha untuk melayani 

masyarakat tanpa keuntungan untuk diri sendiri. 

2. Peran Sosial LSM 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM/NGO) muncul di Indonesia 

karena ekses pembangunan dan perkembangan di tingkat global dimana 

NGO makin berperan. Lalu LSM makin terlibat dalam masalah sosial dan 

politik, termasuk masalah perburuhan, oleh karena tekanan internasional 

(serta dana internasional) memberikannya ruang gerak yang lebih besar 

dibandingkan ruang gerak organisasi non-pemerintah lainnya (terutama 

ormas seperti SB) pada dasawarsa 1980-90an.17 

Hadiwinata memandang kehadiran LSM, baik yang bersifat 

pembangunan maupun gerakan, masihlah diperlukan. Hal itu melihat 

semakin meningkatnya kemiskinan, baik di kota maupun desa, karena 

konsekuensi pelaksanaan kebijakan penyesuaian struktural yang 

mengakibatkan pengangguran, penghapusan subsidi pemerintah, dan 

ambruknya sistem jaminan sosial. Meningkatnya kemiskinan membuat 

relevannya LSM pembangunan dalam membantu masyarakat.18 

                                                            
17 http://indoprogress.blogspot.com/2008/03/michele-t-ford-lsm-berperan-penting.html, 

diakses pada tanggal 19 Mei 2009. 

18 http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0404/17/pustaka/972516.htm, diakses pada 
tanggal 19 Mei 2009. 
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Dalam penelitiannya Ford melihat bahwa keberadaan NGO di 

perburuhan tidaklah lepas dari keberadaan aktivis serikat buruh sendiri. Ada 

yang dibangun oleh mantan serikat buruh, oleh buruh yang masih bekerja, 

NGO yang dibangun oleh gereja; ada juga NGO yang dibangun oleh 

mahasiswa dan yang dibangun atas dasar pemikiran feminis. Bila dilihat dari 

ruang geraknya, terdapat berbagai macam lagi yaitu yang bergerak untuk 

bantuan hukum, kegiatan pengorganisasian dan untuk penelitian atau 

bergerak di level kebijakan. Semua NGO tersebut mempunyai basis 

pembenaran/rasionalisasi mereka akan fungsi dan perannya terhadap 

gerakan buruh.19 

Sementara itu menurut Ravik Karsidi20, untuk melihat peran sosial 

LSM seperti PSB ini, kiranya dapat dibedakan atas peran makro dan peran 

mikro. 

1. Peranan Makro 

Dalam rangka aktualisasi peran sosial LSM maka peranan makro 

yang dapat dimainkan adalah berusaha menjaga independensi dan 

mengembangkan kemandirian organisasi; dan cara-cara tersebut antara 

lain :  

Pertama, mencoba menghidupkan atau mendirikan kembali 

lembaga-lembaga independen diberbagai level daerah untuk 

                                                            
19 http://iika.blogspot.com/2006/06/peranan-orang-luar-dalam-gerakan-buruh.html, 

diakses pada tanggal 19 Mei 2009. 

20 Ravik Karsidi, Peran Sosial LSM dalam Era Otonomi Daerah, (Makalah Seminar 
LBPH-YBKS dan PLSGG-FISIP UNS), Solo, 12 April 2001, hlm. 5 
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mengimbangi inkorporasi negara yang selama ini masuk kedalam hampir 

semua sektor kehidupan masyarakat, baik di pusat maupun daerah. 

Institusi independen yang dimaksudkan disini adalah mempersatukan 

kembali berbagai ide dari masyarakat yang pluralis kedalam suatu wadah 

yang relatif terlepas dari kekuatan dan campur tangan pemerintah.  

Kedua, melalui wadah independen yang sudah dibentuk dicoba 

dikembangkan mekanisme kerja yang mengarah pada fungsi kontrol 

terhadap aktivitas pemerintah, seperti yang berkaitan dengan proses 

penganggaran (budgeting process). Anggaran negara yang dikelola oleh 

pemerintah baik pusat maupun daerah, pada hakekatnya adalah milik 

masyarakat yang seharusnya dilakukan secara transparan dan 

accountable. 

Selama era Orde Baru, yang dicirikan oleh pemerintahan 

sentralistik, hampir tidak ada kemungkinan bagi masyarakat untuk 

membentuk institusi yang dapat berfungsi mengontrol jalannya 

pemerintahan (lokal). Kondisi waktu itu juga memperlihatkan tidak 

adanya kesatuan dan kesamaan visi dikalangan LSM untuk secara 

bersama bangkit meminimalisasi intervensi negara yang berlebihan. 

Dalam era transisi otonomi daerah seperti sekarang ini, terutama dimasa 

mendatang, situasi tersebut hendaknya tidak terulang lagi. Karena itu 

kelompok LSM harus diberdayakan melalui pembentukan jaringan 

kelembagaan dan menciptakan jaringan kerja sama.  
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Ketiga, menyebarluaskan (dissemination) berbagai informasi yang 

masih menjadi masalah yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara melalui berbagai cara (public education) agar masyarakat 

menjadi tahu dan secara suka rela mau terlibat atau berpartisipasi di 

dalamnya. 

2. Peranan Mikro 

Dalam rangka aktualisasi peran sosial LSM, peranan mikro yang 

dapat dilakukan antara lain memfasilitasi kelompok-kelompok 

masyarakat miskin dan lemah dalam mengembangkan kemampuan, 

memecahkan masalah dan mengelola sumberdaya disekitarnya menuju 

kemandirian ekonomi mereka. Cara-cara tersebut dapat melalui antara 

lain :  

Kelompok ekonomi lemah terutama usaha rakyat, buruh dan sektor 

informal dalam kaitannya dengan globalisasi ekonomi dikhawatirkan 

tidak siap menghadapi hal ini. Mereka secara klasik memiliki persoalan 

yang terkait dengan soal keuangan, manajemen, teknologi dan kelemahan 

pasar. Untuk itu kelompok ini harus menjadi perhatian khusus LSM.  

Yang sering muncul bagi usaha kecil/pelaku ekonomi lemah adalah 

ungkapan bahwa menghadapi persaingan antar pengusaha/pelaku 

ekonomi dalam negeri saja sudah mengalami kesulitan, lebih-lebih 

bersaing dengan pengusaha/pelaku ekonomi luar negeri yang lebih besar. 

Pada umumnya, tujuan pemberdayaan yang dilakukan oleh LSM 

adalah peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi pada tingkat komunitas 
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yang meliputi peningkatan pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan 

infrastruktur, melalui proses yang lebih mandiri oleh masyarakat. 

Pemberdayaan masyarakat (Community Development) digunakan 

sebagai pendekatan dalam menjalin proses kerja sama dengan masyarakat 

dalam rangka meningkatkan motivasi, percaya diri, skill dan kemampuan 

identifikasi kebutuhan.21  

3. Pemberdayaan Buruh 

Istilah pemberdayaan mengacu kepada kata empowerment yang 

berarti penguatan, yaitu sebagai upaya untuk mengaktualisasikan potensi 

yang sudah dimiliki oleh masyarakat.22 Sedangkan istilah buruh adalah 

manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan 

balasan berupa pendapatan baik secara jasmani maupun rohani.  

Pada dasarnya buruh dibagi atas 2 klasifikasi besar: Pertama, buruh 

profesional, biasa disebut buruh kerah putih, menggunakan tenaga otak 

dalam bekerja. Kedua, buruh kasar, biasa disebut buruh kerah biru, 

menggunakan tenaga otot dalam bekerja. Buruh pada dasarnya hanya 

menunjuk kepada tenaga kerja di bidang industri dan jasa (buruh sektor 

formal). Di bidang pertanian, tenaga kerja tidak lazim disebut sebagai 

                                                            
21 Soetomo, Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar , 

2008), hlm. 192. 

22 Nurjannah dkk, Model-model Kesejahteraan Sosial Islam: Perspektif Normatif dan 
Praktis, (Yogyakarta: Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 
Bekerjasama dengan IISEP-CIDA, 2007), hlm. 79. 
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buruh.23 Namun, ada juga yang menyebutnya dengan istilah buruh sektor 

informal. 

Jadi, pemberdayaan masyarakat buruh adalah upaya memberikan 

penguatan terhadap masyarakat pekerja/buruh, baik itu buruh yang bekerja 

dengan menggunakan otak maupun buruh yang bekerja dengan 

menggunakan otot, buruh sektor formal maupun informal, sesuai dengan 

masalah yang dihadapinya, seperti misalnya soal penentuan upah minimum 

dan jaminan sosial tenaga kerja. 

Dalam pengertian yang lain, pemberdayaan buruh adalah upaya 

untuk membangun daya, dengan mendorong, memotivasi, dan 

membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya 

untuk mengembangkannya. Selanjutnya, upaya harus diikuti dengan 

memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh buruh. Dalam rangka ini 

diperlukan langkah-langkah yang lebih positif, selain menciptakan iklim dan 

suasana, perbuatan ini meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut 

penyediaan berbagai masukan (input) serta pembukaan akses peluang 

(oppurtunities) yang akan membuat masyarakat buruh semakin berdaya.24 

4. Strategi Pemberdayaan Buruh 

Strategi ialah manajemen umum suatu aksi.25 Sedangkan 

pemberdayaan adalah terjemahan dari empowerment yaitu usaha untuk 

                                                            
23 http://id.wikipedia.org/wiki/Buruh, diakses pada tanggal 19 Mei 2009. 

24 Ginandjar Kartasasmita, Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan 
Pemerataan, (Jakarta: CIDES, 1996), hlm. 145. 

 25 Kunto Wijoyo, Identitas Politik Ummat Islam, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 219. 
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memberi kemampuan atau keperdayaan. Strategi pemberdayaan buruh dengan 

demikian berarti manajemen umum tentang pelaksanaan pemberdayaan 

buruh. 

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat buruh tentunya strategi 

pemberdayaan yang diterapkan oleh LSM mekanisme kerjanya lebih 

diarahkan terhadap aktivitas pemerintah semisal dalam hal pemberian 

kebijakan yang dianggap merugikan dan semakin membuat para buruh 

semakin terpinggirkan. 

Menurut pandangan Jim Ife26, terdapat beragam strategi dalam 

rangka untuk mencapai pemberdayaan dari kelompok-kelompok yang 

dirugikan, dalam hal ini masyarakat buruh. Strategi-strategi ini dapat secara 

luas diklasifikasi judul-judul kebijakan dan perencanaan, aksi sosial dan 

politik, dan pendidikan dan penyadar-tahuan. 

a. Pemberdayaan melalui kebijakan dan perencanaan dicapai dengan 

mengembangkan atau mengubah struktur-struktur dan lembaga-lembaga 

untuk mewujudkan akses yang lebih adil kepada sumber daya atau 

berbagai layanan dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan 

masyarakat. 

b. Pemberdayaan melalui aksi sosial dan politik menekankan pentingnya 

perjuangan dan perubahan politik dalam meningkatkan kekuasaan yang 

efektif. Bagaimana ini diterapkan bergantung pada pemahaman kita 

tentang kekuasaan dalam proses politik (pluralis, elite, struktural atau 
                                                            

26 Jim Ife, Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era 
Globalisasi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 147. 
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post-struktural). Tetapi ia menggunakan pendekatan aktivis, dan 

berupaya untuk memungkinkan masyarakat meningkatkan kekuasaannya 

melalui sebentuk aksi langsung (dan sering kali kolektif), atau dengan 

memperlengkapi mereka agar lebih efektif dalam arena politik. 

c. Pemberdayaan melalui pendidikan dan penyadar-tahuan menekankan 

pentingnya suatu proses edukatif (dalam pengertian luas) dalam 

melengkapi masyarakat untuk meningkatkan keberdayaan mereka. Ini 

memasukkan gagasan-gagasan peningkatan kesadaran membantu 

masyarakat memahami masyarakat dan struktur opresi, memberikan 

masyarakat kosakata dan keterampilan untuk bekerja menuju perubahan 

yang efektif dan seterusnya. 

Sementara itu terkait dengan model pendekatan dalam 

pemberdayaan, menurut perspektif Ginandjar Kartasasmita27, pendekatan 

utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak 

dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan 

subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Berdasarkan konsep demikian, 

maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai 

berikut: 

Pertama, upaya itu harus terarah (targetted). Ini yang secara populer 

disebut pemihakan. Ia ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan 

                                                            
27 Ginandjar Kartasasmita, Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang 

Berakar Pada Masyarakat, (Makalah Disampaikan pada Sarasehan DPD GOLKAR Tk. I Jawa 
Timur), Surabaya, 14 Maret 1997, hlm. 11 
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program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai 

kebutuhannya. 

Kedua, program ini harus langsung mengikutsertakan atau bahkan 

dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Mengikutsertakan 

masyarakat yang akan dibantu mempunyai beberapa tujuan, yakni supaya 

bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan kemampuan 

serta kebutuhan mereka. Selain itu sekaligus meningkatkan keberdayaan 

(empowering) masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, 

melaksanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan upaya 

peningkatan diri dan ekonominya.  

Ketiga, menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-

sendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang 

dihadapinya. Juga lingkup bantuan menjadi terlalu luas kalau 

penanganannya dilakukan secara individu. Karena itu seperti telah 

disinggung di muka, pendekatan kelompok adalah yang paling efektif, dan 

dilihat dari penggunaan sumber daya juga lebih efisien. Di samping itu 

kemitraan usaha antara kelompok tersebut dengan kelompok yang lebih 

maju harus terus-menerus dibina dan dipelihara secara saling 

menguntungkan dan memajukan. 

5. Dampak pemberdayaan Buruh 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata dampak diartikan 

sebagai benturan, pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik positif 
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maupun negatif).28 Sedang istilah dampak dalam konteks pemberdayaan 

buruh adalah akibat yang ditimbulkan dari upaya pemberdayaan terhadap 

para buruh, baik itu dilakukan oleh lembaga swasta (NGO), lembaga 

pemerintah maupun dilakukan oleh para buruh itu sendiri. 

Menurut pandangan Soetomo29, dampak keberhasilan yang 

diakibatkan dari upaya pemberdayaan dapat dilihat dari tumbuhnya 

kapasitas lokal yang menghasilkan perbaikan yang bersifat mandiri. Sukses 

dan tidaknya suatu program dapat diukur pada kesinambungan manfaat 

program bagi masyarakat baik pada saat maupun terutama setelah program 

berakhir. Berdasarkan pandangan tersebut, maka program kerja dalam suatu 

pemberdayaan dapat dikatakan gagal apabila tidak memperlihatkan adanya 

kesinambungan manfaat. 

Dalam konteks pemberdayaan buruh, dampak keberhasilan yang 

dimunculkan dari proses pemberdayaan sangat terkait dengan 

terselesaikannya masalah-masalah yang menimpa buruh seperti upah yang 

cukup, tidak adanya diskriminatif di tempat kerja, adanya hubungan baik 

antara buruh dan pemilik usaha, kebebasan berserikat, tercapainya hak 

berpendidikan, terbangunnya kesadaran buruh untuk berserikat dan adanya 

kemandirian dalam usaha. 

Dalam pandangan Ida Budhiati (Sekretaris Wilayah Koalisi 

Perempuan Indonesia Jawa Tengah), dalam pemberdayaan buruh perlu ada 

                                                            
28 W.J.S. Poerwodarminto, Kamus Besar Bahasa ……………, hlm. 150. 

29 Soetomo, Strategi-Strategi Pembangunan………….., hlm.198. 
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program pendidikan politik ke arah terbangunnya kesadaran buruh untuk 

membentuk dan atau menjadi anggota serikat buruh/serikat pekerja. Karena, 

dengan cara demikian (berserikat) maka akan sangat berdampak pada 

peningkatan bargaining position dalam rangka memperjuangkan 

kepentingannya.30 

 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini bermaksud untuk mengungkapkan strategi yang 

digunakan oleh PSB dalam pemberdayaan Serikat Buruh Independen Bunda 

Collection. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan yang bersifat 

deskriptif kualitatif. Sebagai penelitian lapangan maka data yang dibutuhkan 

dan dihimpun dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang 

langsung diambil dari tempat penelitian. Jenis data yang dihimpun tersebut 

adalah data kualitatif, karena itu pula penyajiannya dilakukan secara 

deskriptif, yaitu menggambarkan obyek yang diteliti secara apa adanya 

dengan pernyataan-pernyataan yang bersifat kualitatif. 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

a) Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah orang-orang yang menjadi sumber 

informasi yang dapat memberikan data yang sesuai dengan masalah yang 

                                                            
30 http://www.freelists.org/post/ppi/ppiindia-Pentingnya-Serikat-Buruh, diakses pada 

tanggal 19 Mei 2009. 
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diteliti,31 dan dalam penelitian ini orang yang menjadi subjek penelitian 

adalah Chakiem (Pengurus Departemen Pendidikan & Organisasi 

Sektoral PSB), Aris (Organiser PSB Wilayah Kabupaten Bantul), 

Warisah (Ketua I Serikat Buruh Independen Bunda Collection), Eni Nur 

Latifah (Anggota Serikat Buruh Independen Bunda Collection). 

b) Objek Penelitian 

Yang menjadi objek penelitian adalah strategi serta dampak 

pemberdayaan yang dilakukan oleh PSB terhadap masyarakat yang 

tergabung dalam Serikat Buruh Independen Bunda Collection di Desa 

Wonolelo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul. Strategi pemberdayaan 

yang menjadi objek pengamatan atau penelitian meliputi pilihan model 

pendekatan yang digunakan dalam setrategi pemberdayaan, bidang-

bidang yang digarap dalam strategi pemberdayaan, pendayagunaan 

sumberdaya internal dan eksternal dalam strategi pemberdayaan, dan 

dampak dari strategi pemberdayaan. 

3. Pengumpulan Data 

a) Metode Observasi 

Teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang 

sistematis dari fenomena-fenomena yang akan diselidiki, kegunaannya 

untuk memudahkan pencatatan yang dilangsungkan setelah mengadakan 

pengamatan.32 Metode pengumpulan data ini digunakan untuk 

                                                            
31 Tatang Amirin, Menyusun Rencana Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 1988, 

hlm. 135. 

32 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu.........,.hlm 140  
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mengumpulkan data guna mengetahui gambaran umum mengenai PSB 

dan Serikat Buruh Independen Bunda Collection. Selain itu untuk 

mengetahui secara langsung bagaimana strategi pemberdayaan yang 

dilakukan oleh pengurus dan projec koordinator lapangan. Dengan 

observasi ini, peneliti melakukan pengamatan dengan teliti dan mencatat 

data-data yang diperoleh secara sistematis. 

b) Metode Wawancara (interview) 

Metode wawancara dilakukan untuk mendapatkan keterangan 

lisan dari seorang informan dengan melakukan tanya jawab.33 Dalam hal 

ini penulis menggabungkan jenis wawancara bebas terpimpin dengan 

membawa kerangka pertanyaan. Adapun pertanyaan yang akan diajukan 

antara lain, strategi PSB dalam pemberdayaan Serikat Buruh Independen 

Bunda Collection, bagaimana langkah-langkah yang dilakukan dalam 

pemberdayaan Serikat Buruh Independen Bunda Collection dan seperti 

apa dampak dari pemberdayaan tersebut. 

c) Metode Dokumentasi 

Metode ini digunakan untuk mencatat data-data sekunder yang 

telah tersedia dalam bentuk arsip-arsip atau dokumen-dokumen. Data-

data tersebut dapat diperoleh dari instansi atau kantor yang terkait dengan 

masalah penelitian. Adapun data tersebut meliputi profil PSB dan Serikat 

Buruh Independen Bunda Collection, data program dan pelayanan serta 

aktifitas yang telah dijalankan. 

                                                            
33 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu .........,hlm 120 
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4.  Analisis Data 

Data yang sudah berhasil dikumpulkan dan diklasifikasikan secara 

sistematis selanjutnya dilakukan analisis. Dalam analisis data digunakan 

metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan secara 

sistematis data yang tersimpan sesuai dengan kenyataan yang ada 

dilapangan.34 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Skripsi ini dibagi menjadi empat bab dan tiap-tiap bab terdiri menjadi 

beberapa sub bab yang disusun secara sistematis:  

Bab pertama, terdiri atas penegasan judul, latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, 

kerangka teoritik, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua, membahas tentang gambaran PSB, yang meliputi sejarah 

lembaga, visi, misi, dan tujuan, program dan pelayanan. Selain itu juga dibahas 

gambaran tentang Serikat Buruh Idependen Bunda Collection, sejarah, 

keorganisasian Serikat Buruh Independen Bunda Collection, dan struktur 

organisasi Serikat Buruh Independen Bunda Collection. 

Bab ketiga, membahas hasil analisis dan temuan data penelitian di 

lapangan yang berorientasi pada upaya pemberdayaan yang dilakukan PSB 

terhadap Serikat Buruh Independen Bunda Collection. 

                                                            
34 Winarno Surakhmat, Pengantar Penelitian Ilmiah, dasar, Teknik, Metode, (Bandung: 

Tarsito, 1994), hlm 134. 
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Bab keempat, merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan yang 

diperoleh dari hasil penelitian, rekomendasi kepada PSB, Serikat Buruh 

Independen Bunda Collection serta kata penutup dari penulis. 

 



77 

BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pembahasan penelitian pada bab-bab 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:  

1. Strategi pemberdayaan PSB menerapkan model strategi pemberdayaan 

komunitas. Strategi pemberdayaan berbasis komunitas yang diterapkan 

PSB terhadap komunitas buruh konveksi di Desa Wonolelo lebih 

menekankan pada peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi yang meliputi 

peningkatan aspek pendapatan dan pengetahuan. Hal itu didasarkan pada 

kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh komunitas buruh konveksi di 

Desa Wonolelo. 

2. Dalam pelaksanaannya pemberdayaan terhadap Serikat Buruh Independen 

Bunda Collection didasarkan pada kebutuhan dan persoalan-persoalan 

mendasar yang dihadapi komunitas buruh konveksi seperti soal upah kerja, 

para buruh belum memahami undang-undang tentang perburuhan 

(ketenagakerjaan), lemahnya tingkat kesadaran untuk bergerak bersama, 

dan keterampilan kerja buruh masih sangat terbatas sehingga daya tawar 

buruh menjadi rendah. 

3. Segi penting dari pengorganisasian yang dilakukan PSB terhadap Serikat 

Buruh Independen Bunda Collection merupakan jalan untuk membangun 

kekuatan dan meningkatkan kapasitas SDM masyarakat buruh konveksi, 
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yang pada gilirannya diperlukan dalam memastikan gerak konsisten 

perubahan sosial. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa 

pengorganisasian juga diperlukan guna memperluas dukungan massa yang 

sadar akan arti penting perubahan, sehingga meminimalkan faktor-faktor 

yang menghambat gerak perubahan. 

4. Dampak pemberdayaan PSB terhadap masyarakat buruh konveksi di Desa 

Wonolelo dapat dilihat dari terbentuknya Serikat Buruh Independen Bunda 

Collection. Bahkan, saat ini Serikat Buruh Independen Bunda Collection 

sudah mampu berjalan sendiri. Selain itu, Serikat Buruh Independen 

Bunda Collection saat ini telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi (Disnakertrans) Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.  

5. Dalam hal peningkatan kesejahteraan ekonomi anggota, dampak 

pemberdayaan Serikat Buruh Independen Bunda Collection bisa dilihat 

dari meningkatnya upah buruh dari yang semula hanya kisaran Rp. 

400.000 dalam sebulan, saat ini sudah ada diantara para buruh yang 

memperoleh upah hingga Rp. 600.000 seperti yang dialami oleh Eni Nur 

Latifah dan Warisah, aggota Serikat Buruh Independen Bunda Collection. 

Dengan demikian, maka kebutuhan keluarga menjadi sedikit tercapai 

sekalipun belum sepenuhnya.  

6. Perubahan dalam peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) 

memperlihatkan capaian yang cukup signifikan. Dari yang semula tidak 

mengerti tentang undang-undang dan kebijakan tentang ketenagakerjaan, 
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saat ini mereka (buruh) telah memahami regulasi yang ada, sehingga 

mereka tidak gampang diekspolitasi dan dibodohi. 

B. Saran-saran 

Adapun yang menjadi saran-saran di Perhimpunan Solidaritas Buruh 

(PSB) adalah sebagai berikut: 

a. PSB perlu terus dilakukan evaluasi, baik terhadap kerja-kerja organiser 

maupun terhadap strategi pemberdayaan dan implementasi program kerja 

selama proses pendampingan berlangsung. Hal ini penting dilakukan agar 

upaya pemberdayaan yang dilakukan lebih tepat sesuai dengan target yang 

ingin dicapai. 

b. Sebaiknya PSB terus melakukan monitor terhadap perkembangan Serikat 

Buruh Independen Bunda Collection sekalipun nantinya PSB sudah tidak 

lagi melakukan pendampingan di sana. Karena dengan demikian, maka 

PSB akan dapat mengetahui bagaimana perkembangan Serikat Buruh 

Independen Bunda Collection setelah PSB sudah tidak melakukan 

pendampingan di sana lagi, apakah upaya pendampingan yang sudah 

dilakukan oleh PSB terhadap Serikat Buruh Independen Bunda Collection 

selama kurang lebih 1 tahun ini tetap berjalan sampai sekarang. 

c. PSB diharapkan terus mendorong serta memberikan motivasi terhadap 

para pengurus dan anggota Serikat Buruh Independen Bunda Collection 

agar lebih giat lagi dan tetap semangat dalam menjalankan program 

kerjanya sehinggga berjalan secara berkelanjutan.  
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d. Mengingat kondisi kaum pekerja dan buruh yang saat ini sedang terancam 

gelombang "tsunami" PHK, hendaknya Serikat Buruh Independen Bunda 

Collection dibantu PSB mengimbau kepada lembaga-lembaga sosial 

seperti lembaga zakat, LSM, Ormas, dan organisasi profesi lainnya untuk 

terjun langsung melakukan pemberdayaan atau pelatihan 

keterampilan/wirausaha kepada para pekerja/buruh, terutama kepada 

mantan pekerja/buruh, dengan tidak membawa embel-embel kepentingan 

partai politik tertentu, agar kemurnian dari nilai-nilai sosial yang 

berkelanjutan betul-betul terjaga. 



81 

DAFTAR PUSTAKA 

 

A. Buku 

AD/ART Serikat Buruh Idependen Bunda Collection, tidak diterbitkan, (Bantul: 
2008) 

Amirin, Tatang, Menyusun Rencana Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
1988). 

Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: 
Remika Cipta, 2002). 

Bulletin Solidaritas Edisi X, Sepenting Apakah Rencana Strategis PSB? 
(Yogyakarta: 2009). 

DEPDIKBUD, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Pengembangan Bahasa, 
Depdikbud (Jakarta: Balai Pustaka, 1989). 

F, Jalal Kazi, Study of NGO, Regional Overview Report, (Manila, ADB, 1999). 

Farhah, Upaya Serikat Paguyuban Petani Qoryah Thoyyibah Dalam 
Pemberdayaan Masyarakat Petani, (Study pada Paguyuban Petani Al-
Barokah di Desa Ketapang Kecamatan Sasakan, Kabupaten Semarang) 
2002. 

Hadi, Sofyan, Upaya Yayasan Dian Desa Yogyakarta Dalam Pemberdayaan 
Masyarakat Miskin Melalui Teknologi Tepat Guna di Desa Timbulharjo 
Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, 2002. 

Ife, Jim, Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era 
Globalisasi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). 

Karsidi, Ravik, Peran Sosial LSM dalam Era Otonomi Daerah, (Solo: Makalah 
Seminar LBPH-YBKS dan PLSGG-FISIP UNS 2001). 

Kartasasmita, Ginandjar, Pembangunan Untuk rakyat: Memadukan Pertumbuhan 
dan Pemerataan, (Jakarta: CIDES, 1996). 

-------------------------------, Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan 
yang Berakar Pada Masyarakat, (Surabaya: Makalah Disampaikan pada 
Sarasehan DPD GOLKAR Tk. I Jawa Timur, 1997). 

Kusumo, Bambang, Hubungan Perburuhan Demokratik, (Yogyakarta: LAPERA 
Pustaka Utama, 1998). 



82 

 

Naya, Izzatul, Etos Kerja Buruh Petani Perempuan pada Petani Tembakau Di 
Desa Bondang Winangun Ngadirejo Temanggung, (Studi atas 
Pengembangan Potensi Sumberdaya Wanita) 2003.   

Nurjannah dkk. Model-model Kesejahteraan Sosial Islam: Perspektif Normatif 
dan Praktis, (Yogyakarta: Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam UIN 
Sunan Kalijaga Yogyakarta Bekerjasama dengan IISEP-CIDA, 2007). 

P, Maslyukivska Olena, Role of  Non-govermental Organizations in Development 
Cooperations, (Resech Papers, UNDP/Yale Collaborative Programme, 
1999). 

PSB, Profil Perhimpunan Solidaritas Buruh, tidak diterbitkan, (Yogyakarta:2004) 

Putra, Fadillah, Kebijakan Tidak Untuk Publik!, (Yogyakarta: Resist Book, 2005). 

Salim, Peter dan Salim, Jenny, Kamus Bahasa Kontemporer (Jakarta: Modern 
English Press, 1991). 

Soetomo, Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat, (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar , 2008). 

Supriyatna, Tyahya, Strategi Pembangunan dan Kemiskinan. (Jakarta: Rineka 
Cipta, 2000). 

Surakhmat, Winarno, “Pengantar Penelitian Ilmiah, dasar, Teknik, Metode”, 
(Bandung: Tarsito, 1994). 

W.J.S, Poerwodarminto, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Depdikbud RI, 
cet. XII, 2000). 

Wahono dkk, Francis, Gelombang Perlawanan Rakyat: Kasus-kasus Gerakan 
Sosial di Indonesia, (Yogyakarta: Resist Book, 2003)   

Wijoyo, Kunto, Identitas Politik Ummat Islam, (Bandung: Mizan, 1999). 

 

B. Internet 

Artikel Fasilitator Buruh, diakses pada tanggal 9 0ktober 2009, dari 
http://fasilitator-masyarakat.org. 

Budhiati, Ida, Pentingnya Serikat Buruh, (2006), diakses tanggal 19 Mei 2009, 
dari http://www.freelists.org. 

Buruh, diakses tanggal 19 Mei 2009, dari http://id.wikipedia.org/wiki/. 



83 

 

Ford, Michele T., LSM Berperan Penting dalam Pembangunan Kembali Gerakan 
Buruh Indonesia, (2008), diakses tanggal 19 Mei 2009, dari 
http://indoprogress.blogspot.com. 

Konfederasi Buruh: Salah Pengertian Akibatkan Rendahnya Jamsostek, diakses 
tanggal 19 Mei 2009, dari http://beritasore.com. 

Monitoring dalam Pemberdayaan, diakses pada tanggal 11 November 2009, dari 
http://www.google.co.id.  

Pengorganisasian Komunitas, diakses pada tanggal 9 Oktober 2009, dari 
http://meimantelaumbanua.wordpress.com. 

Priaryani, Ika Wahyu, Peranan Orang Luar Dalam Gerakan Buruh, (2006), 
diakses tanggal 19 Mei 2009, dari http://iika.blogspot.com. 

Setiawan, Bonnie, LSM sebagai Kekuatan Sosial Baru, (2004), diakses tanggal 19 
Mei 2009, dari http://www2.kompas.com. 

Suhendra, Daftar Aturan Baru Upah Buruh, (2008), diakses tanggal 19 Mei 2009, 
dari http://www.detikfinance.com. 

 

C. Interview 

Interview dengan Chakiem (Pengurus Dep. Pendidikan & Organisasi Sektoral 
PSB), Sabtu, 17 Oktober 2009. 

Interview dengan Warisah (Ketua I SBI Bunda Collection periode 2008-2010), 
Minggu, 25 Oktober 2009. 

Interview dengan Aris (Organiser PSB wilayah Kabupaten Bantul), Senin, 19 
Oktober 2009. 

Interview dengan Eni Nur Latifah (Anggota SBI Bunda Collection), Minggu, 19 
Desember 2009. 



 
 

L 
A 
M 
P 
I 
R 
A 
N 



INTERVIEW GUIDE 

  

A. Kepada Bapak Chakiem (Pengurus Harian Sektoral PSB) 
1. Sudah sejak satu tahun lalu PSB melakukan pemberdayaan terhadap 

masyarakat buruh koveksi di Desa Wonolelo Kec. Pleret Kab. Bantul, lalu 
apa yang melatar belakangi tujuan PSB melakukan upaya pemberdayaan 
terhadap masyarakat di sana? 

2. Bagaimana strategi PSB dalam pemberdayaan SBI Bunda Collection? 
3. Secara umum PSB menggunakan strategi pemberdayaan komunitas. Bisa 

dijelaskan maksudnya? 
4. Bagaimana langkah pemberdayaan PSB terhadap SBI Bunda Collection di 

lapangan? 
5. Hingga saat ini program-program apa saja yang sudah dijalankan SBI 

Bunda Collection? 
6. Upaya-upaya apa saja yang sudah dilakukan PSB selama ini?  
7. Bagaimana dampak pemberdayaan PSB bagi kesejahteraan anggota SBI 

Bunda Collection? 
8. Kendala-kendala apa saja yang dialami PSB selama melakukan 

pemberdayaan terhadap SBI Bunda Collection? 
9. Bagaimana cara PSB mengatasi masalah atau kendala yang dihadapi 

dilapangan? 
 

B. Kepada Bapak Aris (Organizer PSB Wilayah Bantul) 
1. Bagaimana strategi PSB dalam pemberdayaan SBI Bunda collection? 
2. Apa tujuan dari dibentuknya SBI Bunda Collection? 
3. Bagaimana tahaan-tahapan pemberdayaan PSB terhadap SBI Bunda 

Collection di lapangan? 
4. Sampai saat ini program apa saja yang sudah dijalankan SBI Bunda 

Collection? 
5. Program apa saja yang belum terlaksana? 
6. Bagaimana dampak dan capaian-capaian dari upaya pemberdayaan PSB 

bagi kesejahteraan anggota SBI Bunda collection? 
7. Kendala-kendala apa saja yang dialami PSB selama melakukan 

pemberdayaan terhadap SBI Bunda collection? 
8. Bagaimana cara PSB mengatasi masalah atau kendala yang dihadapi di 

lapangan? 
 
 
 

 



C. Kepada Ibu Warisah (Ketua I SBI Bunda Collection) 
1. Sejak kapan SBI Bunda Collection didirikan? 
2. Apa tujuan didirikannya SBI Bunda Collection? 
3. Kegiatan apa saja yang sudah dilakukan SBI Bunda Collection? 
4. Bagaimana peranan PSB selama melakukan pendampingan terhadap SBI 

Bunda Collection?  
5. Bagaimana dampak atau pengaruh dari upaya pemberdayaan PSB bagi 

anggota SBI Bunda Collection? 
 
D. Kepada Ibu Eni Nur Latifah (Anggota SBI Bunda Collection) 

1. Sejak kapan anda menjadi anggota SBI Bunda Collection? 
2. Kenapa anda tertarik dan kemudian masuk menjadi anggota SBI Bunda 

Collection?  
3. Kegiatan apa saja yang pernah anda ikuti sejak menjadi anggota SBI 

Bunda Collection? 
4. Bagaimana dampaknya bagi kehidupan pribadi dan keluarga anda? 

 



PSB  
DAN SBI BUNDA COLLECTION  

 
 

 
 

 

 
 

 

Interview dengan Organizer PSB  
wilayah Kabupaten Bantul 

Interview dengan Pengurus Dep.  
Pendidikan & Organisasi Sektoral PSB 

Ruang Meeting PSB Ruang Perpustakaan PSB 

Interniew dengan Ketua I SBI Bunda 
Collection 

Ruang Kerja Ibu Warisah sekaligus 
sekretariat sementara SBI Bunda Collection 



 
 

 
            
     
 
 
  

Salah satu produk hasil kreatifitas anggota 
SBI Bunda Collection 

Interview dengan anggota SBI Bunda 
Collectio 
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