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ABSTRAK 

Pengorganisasian Buruh ( Studi kasus Edukasi Hak-Hak Normatif Buruh oleh 

F-Serbuk Komwil Jateng-DIY). Penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu 

bagaimana pengorganisasian yang dilakukan oleh F-Serbuk Komwil Jateng-DIY 

dalam mengedukasi buruh tentang hak- hak normatif. Maka tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui proses pengorganisasian yang dilakukan oleh F-

Serbuk Konwil Jateng- DIY dalam mengedukasi hak-hak normatif setelah 

diorganisir. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dimana dalam 

pengumpulan data penelitian menggunakan wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Wawancara ditujukan kepada Koordinator F-Serbut Konwil Jateng-

DIY, Pengurus F-Serbuk Komwil Jateng-DIY, Ketua Serbuk NBI, Ketua Serbuk 

Jaykay. Serta Observasi yang dilakukan adalah observasi terkait kegiatan 

pengorganisiran dan edukasi hak normatif yang dilakukan oleh F-Serbuk Komwil 

Jateng-DIY terhadap buruh yang ada di buruh PT NBI dan buruh PT Jaykay. 

Peneliti melakukan pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi dengan 

mengecek dan membandingkan data dengan sumber lainnya. 

 Hasil Penelitian ini yaitu proses pengorganisasian yang di lakukan F- 

Serbuk melalui tahapan seperti melakukan pendekatan terhadap buruh, 

memfasilitasi proses pengorganisasian, merancang strategi untuk mencapai tujuan 

dari adanya pengorganisasian, melakukan aksi dari strategi yang telah disusun, 

menata organisasi dan membangun sistem pendukung. Pada prosesnya, organizer 

melakukan edukasi mengenai hak-hak normatif dalam berbagai forum diskusi 

yang diadakan untuk buruh PT NBI dan buruh PT Jaykay. 

 

Kunci : Pengorganisasian, Edukasi Hak Normatif 
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Bab I 

Pendahuluan 

A. Latar belakang 

Buruh merupakan istlilah populer yang digunakan dalam dunia 

ketenagakerjaan. Istilah ini telah digunakan sejak zaman kolonial Belanda. Pada 

zaman penjajahan Belanda, istilah buruh ini dimaksudkan untuk menyebut 

pekerja kasar. Sedangkan yang melakukan pekerjaan kantor pemerintah maupun 

swasta disebut sebagai karyawan atau pegawai. Perbedaan tersebut 

mengakibatkan perbedaan perlakuan dan hak yang didapatkan. Penyebutan 

tersebut bertujuan untuk memecah belah orang-orang pribumi.
1
 

Buruh rentan menghadapi eksploitasi oleh perusahaan, hal ini disebabkan 

oleh perbedaan kepentingan buruh dan pengusaha. Menurut Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia (LIPI), hal itu di sebabkan oleh tiga hal. Pertama, dunia 

usaha masih menempatkan tenaga kerja sebagai faktor produksi bukan aset. 

Kedua, dunia usaha lebih berkepentingan mengejar keuntungan melalui ekspansi 

bisnis dengan mengabaikan tenaga kerja. Ketiga, regulitas Undang-Undang (UU) 

Ketenagakerjaan yang membolehkan perusahaan menggunakan tenaga kerja 

outsourcing.
2
 

Industri merupakan suatu kegiatan ekonomi yang mengolah barang mentah, 

bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi untuk dijadikan barang yang 

lebih tinggi kegunaannya.
3  

Definisi lain menyatakan bahwa industri adalah suatu 

                                                           
1
 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo, 

2008) h. 33 
2
 http://lipi.go.id/berita/eksploitasi-buruh-masih-berlanjut-/3643 diakses Pada Tanggal 21 

Februari 2021 
3
 Sukirno Sadono, 1995, Pengantar Teori Ekonomi Mikro, Edisi kedua, (Jakarta : PT. 

Karya Grafindo Persada). hlm. 54. 
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proses memproduksi barang mentah melalui proses dan mekanisme yang panjang, 

dalam proses produksinya berjumlah besar dengan harapan barang tersebut dapat 

diperoleh dengan harga terendah tetapi dengan mutu setinggi mungkin.
4
 

Sedangkan pengertian industri menurut UU No.5 Tahun 1984 tentang 

Perindustrian, industri adalah “giat ekonomi dalam pengolahan bahan mentah, 

bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan 

nilai tinggi dalam kegunaannya”. 

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) membagi industri ke dalam 

empat golongan. Pertama, industri besar, yakni banyaknya tenaga kerja seratus 

orang ataupun lebih. Kedua, industri sedang, yakni dengan kategori tenaga kerja 

dua puluh orang hingga sembilan puluh sembilan orang. Ketiga, industri kecil, 

yakni yang diisi oleh tenaga kerja lima hingga sembilan belas orang. Keempat, 

industri rumah tangga, yakni dengan tenaga kerja satu sampai empat orang.
5
 

Lebih lanjut, dalam menjalankan suatu industri dibutuhkan beberapa 

komponen untuk memenuhi kebutuhan tersebut, yakni berbagai aspek 

didalamnya. Industri adalah kombinasi dari manejemen, buruh, serta pemodal. 

Mereka telah menjadi satu kesatuan yang tidak dipisahkan serta memiliki tujuan 

yang berbeda pula. Pemodal memiliki kepentingan untuk meraup untung sebesar 

besarnya dan manajemen bertugas untuk melindungi kepentingan pemodal. Dan 

mereka memiliki hubungan kerja dengan para buruh. 

Pada proses hubungan kerja tersebut, buruh seringkali menjadi korban 

penindasan dari pemodal dan manajemen. Padahal sebagai mitra kerja, buruh 

                                                           
4
 I Made Sandi, 1985, Republik Indonesia Geografi Regional, (Jakarta : Puri Margasari). 

hlm 148. 

 
5
 https://www.bps.go.id/subject/9/industri-besar-dan-sedang.html  ,  Diakses  Pada  

tanggal  19  Januari 2020 

https://www.bps.go.id/subject/9/industri-besar-dan-sedang.html


 

 
 

3 

menginginkan keadilan dan hak yang seharusnya mereka dapat atas jerih 

payahnya. Namun yang ada justru sebaliknya, yakni pengingkaran-pengingkaran 

pemberi kerja terhadap UU Ketenagakerjaan yang mengatur tentang hak-hak 

normatif buruh yang meliputi pengupahan, keselamatan dan kesehatan kerja, 

status kerja, dan lain sebagainya. 

UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 3 menyebutkan bahwa  “buruh adalah 

setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk 

lain”. Buruh memiliki kekuatan untuk menghapus permasalahan dan melakukan 

perlawanan terhadap ketidakadilan yang ia hadapi. Perjuangan untuk menggapai 

hal tersebut tentu saja tidak dapat dilakukan secara individual. Buruh tidak akan 

mampu melawan kombinasi antara pemodal dan manajemen untuk 

memperjuangkan hak yang semestinya mereka peroleh. Buruh harus mengetahui 

dan memahami bahwa ketika bertindak secara individu maka tidak akan banyak 

yang dapat diperoleh. Serikat buruh menjadi penting bagi buruh dalam melakukan 

suatu perjuangan, khususnya terkait pengorganisasian. Baik pengorganisasian 

dalam advokasi maupun penambahan basis atau serikat buruh anggota. 

UU No. 21 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat 1 menyebut serikat buruh sebagai: 

Organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja atau buruh baik di 

perusahaan, maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, 

mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, 

membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh 

dalam meningkatkan kesejahteraan buruh dan keluarganya. 

  

Hak untuk berserikat atau berogarnisasi dilindungi oleh UU No. 21 Tahun 

2000 tentang Serikat Buruh. Sehingga dalam pelaksanaannya, pembentukan 

serikat buruh tidak boleh untuk dilarang maupun dihalang-halangi. Hal ini selaras 

dengan Pasal 28 UU No. 21 Tahun 2000 yang menyebutkan bahwa siapapun 
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dilarang untuk menghalang-halangi pembentukan serikat dengan cara melakukan 

pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara ataupun mutasi pekerja. 

Selain itu, pemberi kerja juga tidak boleh melakukan pengurangan ataupun tidak 

membayarkan upah buruh, melakukan intimidasi, melakukan kampanye anti 

pembentukan serikat. 

Serikat buruh erat kaitannya dengan gerakan organisasi sosial. Keduanya 

membutukan pengorganisasian yang tepat. Hal ini dimaksudkan mengenai 

pentingnya pendayagunaan sumber daya secara efektif dalam menunjang gerakan 

organisasi, karena gerakan yang berhasil memerlukan organisasi dan taktik yang 

efektif. Selanjutnya, kepemimpinan, organisasi, dan taktik merupakan faktor 

utama yang menentukan sukses atau gagalnya suatu gerakan sosial dalam 

mencapai tujuannya.
6

 Buruh membentuk organisasinya yang diatur dengan 

mekanisme dan perencanaan yang tepat untuk mewujudkan tuntutannya dalam 

skala pendek dan skala panjang secara kolektif. Tuntutan tersebut terutama sekali 

menyangkut dengan kepentingan hak normatifnya.   

Hak normatif dalam serikat buruh ini menjelaskan bagian dari tujuan ganda 

serikat buruh dibentuk. Pertama, yang bersifat praktis, serikat buruh berusaha 

meraih gaji dan kondisi kerja yang lebih baik bagi anggotanya. Hal ini diatur 

dalam undang-undang sebagai hak dasar normatif buruh. Kedua, bersifat moril, 

yang terkait dengan keinginan membesarkan serikat buruh dengan banyak 

anggota yang terlibat di dalamnya, sehingga menaikkan nilai tawar atau 

                                                           
6
 Nanang Martono, Sosiologi Perubahan Sosial, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2016) hlm. 397. 
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Bargaining Position dari serikatnya.
7
 Hal ini kemudian penting untuk dirawat 

dengan melakukan pengorganisasian dan pemberian edukasi yang tepat di 

dalamnya.  

Serikat buruh merupakan tempat yang paling baik bagi buruh untuk 

belajar. Buruh didorong untuk belajar dari pengalaman mereka tentang 

pemahaman hak normatif, pemogokan, demontrasi dan aksi aksi terpadu lainnya. 

Proses penyadaran dan penyolidan kelas buruh memilki beberapa fase, fase 

konsolidasi dan perumusan sistem pengkaderan, sosialisasi ideologi kelas buruh, 

pengawalan pengkaderan serikat buruh, sosialisasi pengkaderan di serikat buruh 

(melakukan pendidikan-pendidikan yang diantaranya mengenai hak normatif), 

hingga pengkaderan buruh di tingkat nasional.  

Federasi SERBUK memandang bahwa pengorganisasian dan membentuk 

organisasi penting untuk dilakukan dalam mencapai kesejahteraan buruh. 

Berdasarkan data dari Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja (PBHI dan Jamsos) jumlah dari serikat buruh sebesar 10.784 serikat 

atau setara dengan 3,23 juta anggota.
8

 Jumlah tersebut masih sedikit jika 

dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja di Indonesia yaitu sebesar 61,2 juta 

orang.
9
  Melihat kenyataan tersebut, Federasi SERBUK mempunyai prioritas 

dalam melakukan pengorganisasian buruh. Disamping itu Federasi SERBUK juga 

memandang bahwa pentingny memberikan pemahaman mengenai hak normatif. 

                                                           
7
 Syarif Arifin, dkk., Memetakan Gerakan Buruh: Antologi Tulisan Perburuhan 

Mengenang Fauzi Abdullah, (Depok: Penerbit Kepik, 2012), hlm. 177. 
8
 Yuli, Sejarah Serikat Pekerja Indonesia: Awal Mula Hingga Perkembangannya , 

Diakses  dari https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/organisasi/sejarah-serikat-pekerja-di-

indonesia, Pada Tanggal 27 Agustus 2021 
9
 BPS, Keadaan Pekerja di Indonesia, (Jakarta: BPS RI, 2019), hlm. 132.  

https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/organisasi/sejarah-serikat-pekerja-di-indonesia,
https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/organisasi/sejarah-serikat-pekerja-di-indonesia,
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Hal tersebut didasarkan bahwa masih minimnya buruh yang terlibat dalam serikat 

buruh. 

Modul bahan belajar menjadi organizer yang diterbitkan oleh Federasi 

Serikat Buruh Kerakyatan (F-SERBUK), disebutkan bahwa organizer adalah 

“orang hebat yang mempersiapkan, mengendalikan, dan merawat organisasi”.
10

 

Menjadi seorang organizer haruslah memiliki strategi dalam setiap langkahnya 

agar agenda berlangsung dengan baik dan sesuai rencana. Dengan begitu 

organisasi pun akan dapat cepat berkembang dan meluas. 

Selama ini, banyak dari buruh, masyarakat maupun pembuat kebijakan 

belum begitu sadar akan pentingnya serikat buruh. Sehingga, persoalan buruh dari 

masa ke masa tidak ada habisnya. Persoalan tersebut meliputi upah murah, 

outsourcing, PHK sepihak, pemberangusan serikat (union busting), dan lain 

sebagainya. Bagi buruh, serikat buruh merupakan alat penting untuk 

memperjuangkan hak dasar buruh, sebab pengusaha ataupun pembuat kebijakan 

tidak akan cuma-cuma memberikan hak tersebut tanpa adanya usaha kolektif oleh 

serikat buruh. Karena dengan adanya serikat buruh, buruh dapat melaksanakan 

perundingan dengan pengusaha melalui perjanjian kerja bersama (PKB) terkait 

dengan hak dan kewajiban baik buruh maupun pengusaha. Sehingga dengan 

adanya serikat buruh, buruh mempunyai daya tawar atau kekuatan yang sama 

dengan pengusaha pemilik alat produksi. 

ILO (Organisasi Perburuhan International) juga menegaskan bahwa serikat 

buruh memiliki peran untuk melindungi buruh dan mencegah adanya diskriminasi 

terhadap buruh, memperbaiki kondisi kerja dan melindungi lingkungan kerja, 

                                                           
10

Khamid Istikhori, Modul Bahan Belajar Menjadi organizer, 

https://www.serbukindonesia.org/2016/10/modul-organizer.html, diakses pada tanggal 23 

Desember 2020. 
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mengupayakan manajemen mendengarkan buruh sebelum dibuatnya keputusan, 

mencegahnya terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK.
11

 Disamping itu, 

dengan adanya serikat buruh akan memberikan ruang bagi buruh untuk melawan 

dan berjuang lebih kuat.
12

 Artinya, buruh akan melakukan proses pembangunan 

dan pengakumulasian kekuatan. Hal tersebut dilakukan dengan mengorganisir 

setiap aksi perlawananan kaum buruh, menggelar kursus dan diskusi-diskusi, 

mencetak dan menyebarluaskan terbitan, mendirikan koperasi buruh, dan lain 

sebagainya.  

Persoalan upah menjadi hal yang serius bagi buruh dimana mereka bekerja 

untuk mendapatkan upah dan digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Upah 

Minimum Provinsi (UMP) di Daerah Istimewa Yogyakarta pada 2021 merupakan 

upah terendah di Indonesia sebesar Rp 1.765.000 disusul dengan Jawa Tengah di 

peringkat ke dua sebesar Rp 1.798.979.
13

 Selain persoalan upah, persoalan 

mengenai perselisihan hubungan industri juga mengancam para buruh. 

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang memaparkan mengenai 

permasalahan buruh pada 2018 - 2019 ditemukan kasus sejumlah 21 dengan 

korban sebanyak 6438 korban. Kasus tersebut tersebar dalam berbagai wilayah di 

Jawa Tengah. Semarang menjadi kota tertinggi dengan 6 kasus dan jumlah total 

korban sebanyak 1528 orang. Sedangkan korban terbanyak dalam satu kasus 

terjadi di Klaten dengan total korban sebanyak 2214 orang. Jenis kasus tersebut 

terdiri dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), PHK dan tidak mendapatkan hak 

                                                           
11

 Kantor Perburuhan Internasional, Undang - Undang Serikat Buruh/Serikat Pekerja 

Indonesia (UU No 21 /2000), (Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional, 2002) hlm. 8-9. 
12

 Suhari Ete, Buruh Indonesia Perdjoeangan dari Masa Ke Masa, (Jakarta : Triwarna 

Media Publishing), hlm. 141. 
13

 https://money.kompas.com/read/2021/01/11/093635626/peringkat-10-provinsi-dengan-

gaji-buruh-terendah-nasional?page=all Diakses Pada Tanggal 19 Agustus 2021. 



 

 
 

8 

pesangon dan jaminan sosial, tidak mendapatkan jaminan kesehatan, pelanggaran 

keselamatan kerja, dan tidak mendapatkan upah layak.
14

 Beberapa perusahaan 

dalam kasus pesangon, jaminan sosial dan THR beralasan ketidakmampuannya 

dalam keuangan untuk menghindari membayarkan hak para buruh bahkan hingga 

tidak membayarkannya. 

F-SERBUK merupakan serikat buruh yang aktif melakukan advokasi 

terhadap buruh yang mengalami perselisihan hubungan kerja dengan perusahaan. 

Disamping itu, juga memiliki prioritas dalam melakukan pengorganisiran buruh. 

Menurut KPBI (Konfederasi Perjuangan Buruh Indonesia) Fedasi SERBUK 

memiliki sistem pengorganisasian yang baik. Hal itu terlihat dengan pendidikan 

yang dilakukan untuk mengasah kecakapan organizer. Disamping itu, F-

SERBUK juga terlibat aktif dalam membantu buruh agar berserikat, terorganisir, 

dan berjuang bersama
15

. 

F-SERBUK Komwil (Komite Wilayah) Jateng-DIY memandang, 

pengorganisasian menjadi satu bagian penting dalam menjalankan organisasi 

karena organisasi tanpa pengorganisasian tidak layak disebut organisasi. 

Disamping itu, buruh jika tidak diorganisir maka ia akan lemah dan tidak 

mempunyai kekuatan jika berghadapan dengan pihak manajemen. F-SERBUK 

memandang bahwa perlunya mempersatukan buruh dari berbagai sektor terutama 

di Jateng-DIY untuk membangun suatu wadah yang tepat untuk melakukan 

perjuangan.  

                                                           
14

 Zainal Arifin, dkk., Catatan Akhir Tahun 2019 Karam di Daratan, (Semarang: 

Lembaga Bantuan Hukum, 2019), hlm. 64 - 65.  
15

 Radio Komunitas Marsinah FM, Tukar Pengalaman, FBLP-SERBUK Asah Organiser 

Bersama. Diakses Melalui https://ar-ar.facebook.com/368827486478900/posts/tukar-pengalaman-

fblp-serbuk-asah-organiser-bersamajakarta-suara-kpbi-ibarat-uju/1537449699616667/ pada 

tanggal 25 Agustus 2021. 
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Pengorganisasian yang dilakukan oleh F-SERBUK memiliki perbedaan 

dengan serikat buruh lainnya. F-SERBUK memiliki prioritas dan target untuk 

melakukan pengorganisasian. Pendekatan yang dilakukan dalam mengorganisir 

buruh ini didahului dengan melakukan investigasi kepada buruh yang akan di 

organisir. Berbeda dengan serikat buruh lain yang menggunakan pendekatan 

kasus dalam hal mengorganisir buruh. Disamping itu, F-SERBUK memiliki 

perhatian khusus dalam isu Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga 

persoalan tentang K3 ini menjadi isu prioritas yang diperjuangkan oleh F-

SERBUK berbeda dengan beberapa serikat buruh lain yang lebih mengangkat isu 

mengenai upah. Hal ini didasari dengan pandangan bahwa percuma jika memiliki 

upah yang tinggi namun kesehatan dan keselamatan kerja di perusahaan rendah 

yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja. 

F-SERBUK juga memandang bahwa setelah buruh diorganisir maka 

selanjutnya diberi pendidikan mengenai hak–hak normatif perburuhan. Disamping 

itu juga ada agitasi dan advokasi yakni ketika buruh berkasus maka dia akan 

didampingi oleh pihak serikat. Karena jika melihat iklim perburuhan terutama di 

Jateng-DIY dengan persoalan persoalannya maka pengorganisiran buruh menjadi 

penting untuk dilakukan. Apalagi, dalam sejarah berdirinya, F-SERBUK ini 

bertujuan untuk membangun gerakan serikat buruh yang kuat dalam melindungi 

buruh dan meningkatkan kesejahteraan bagi anggota dan keluarganya. F-

SERBUK meyakini bahwa dengan berserikatlah semua itu tercapai.  

F-SERBUK sendiri dideklarasikan pada tanggal 11 Desember 2013 oleh 

sembilan Serikat Buruh tingkat pabrik di Kabupaten Karawang, dua serikat yang 

menjadi motor penggeraknya adalah SERBUK PT. Siamindo Concreate Product 
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dan SERBUK PT. Fujiseat Indonesia. SERBUK Siamindo berhasil atas tuntutan 

diangkatnya buruh harian lepas sejumlah 206 orang menjadi buruh tetap setelah 

melakukan mogok kerja selama dua hari. SERBUK Fujiseat berhasil melawan 

pemberangusan serikat dengan melakukan mogok kerja. 

F-SERBUK secara umum bertujuan untuk membangun gerakan serikat 

buruh yang kuat untuk melindungi buruh dan meningkatkan kesejahteraan bagi 

anggota dan keluarganya. Melalui serikat (berserikat) tujuan tersebut dapat 

dicapai. Selain itu tujuan F-SERBUK salah satunya adalah membentuk serikat-

serikat buruh di Indonesia dan berbagai perusahaan di Indonesia, dimana 

organisasi serikat buruh belum terdapat. 

Salah satu kegiatan dalam pengorganisasian ini adalah edukasi mengenai 

hak hak normatif buruh. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, hak normatif ini meliputi upah, pesangon, perlindungan sosial, 

THR (Tunjangan Hari Raya), upah lembur, hak cuti, dan berserikat. Hak normatif 

bertujuan untuk memberi perlindungan terhadap buruh. Memahami mengenai hak 

normatif ini menjadi penting bagi buruh agar tidak diberlakukan sewenang-

wenang oleh pengusaha. Sehingga, dalam pengorganisasiannya F-SERBUK 

Komwil Jateng-DIY membekali pemahaman hak normatif kepada calon basis 

anggotanya. 

F-SERBUK terbagi menjadi tiga komwil, yang pertama Komwil Sumatera 

Selatan, Komwil Jawa Barat dan Komwil Jateng-DIY. Komwil F-SERBUK 

berdiri sejak 2016 setelah adanya tim organizer yang berada di Jogja. F-SERBUK 

Komwil Jateng-DIY membawahi SBA (Serikat Buruh Anggota) yang di 

antaranya SPLAS (Serikat Pekerja Listrik Area Soloraya), SBKI (Serikat Buruh 
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Konstruksi Indonesia), SERBUK PT Jaykey dan SERBUK PT. Nusantara 

Building Industries. Selama kurun waktu kurang lebih  5 tahun  F-SERBUK 

komwil Jateng-DIY telah mengorganisir 4 SBA (Serikat Buruh Anggota) dan 

berkembang dengan sangat cepat dan baik dalam merangkul para serikat buruh 

yang ada. Selain memperluas basis anggota, F-SERBUK Komwil Jateng-DIY ini 

juga membekali pemahaman mengenai hak normatif kepada basis anggota.  

Dengan mengacu pada kenyataan tersebut, perlunya dilakukan penelitian 

terkait pengorganisasian F-SERBUK Komwil Jateng-DIY dalam melakukan 

pengorganisasian serikat buruh anggota khususnya terkait edukasi hak-hak 

normatif. Hal tersebut dikarenakan F-SERBUK memiliki metode 

pengorganisasian yang berbeda dengan serikat buruh lainnya. Disamping itu, F-

SERBUK juga melakukan edukasi hak normatif kepada buruh yang diorganisir 

sehingga mereka dibekali oleh pemahaman mengenai hak dari buruh yang 

seharusnya didapatkan. Penelitian mengenai pengorganisasian buruh masih minim 

dilakukan. Melihat fenomena tersebut membuat peneliti merasa bahwa penilitian 

ini penting untuk dilakukan dan ingin mengetahui bagaimana pengorganisasian 

yang dilakukan oleh F-SERBUK Komwil Jateng-DIY dalam edukasi hak normatif 

buruh. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasar uraian latar belakang, masalah pokok yang dapat dirumuskan 

dalam penelitian adalah bagaimana pengorganisasian buruh yang dilakukan oleh 

F-SERBUK Komwil Jateng-DIY dalam edukasi hak normatif? 
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C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah di susun diatas, tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pengorganisasian yang dilakukan 

oleh F-SERBUK Komwil Jateng – DIY dalam edukasi hak-hak normatf? 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritik 

Hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan bagi pembaca serta 

dapat di gunakan sebagai referensi ilmiah, memperkaya khazanah keilmuan dan 

dapat memberikan rekomendasi kepada para peneliti selanjutnya terkait 

pengorganisasian buruh di Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan kalijaga 

Yogyakarta  dan umumnya kepada semua pembaca. 

2. Manfaat Praktis 

Praktisnya, penelitian ini dapat  menjadi panduan operasional di lapangan, 

sebagai bahan evaluasi kebijakan serta dapat digunakan sebagai pengembangan 

lembaga dan rekomendasi praktis terkait pengorganisasian buruh. 

E. Kajian Pustaka 

Untuk mendukung Penelitian yang lebih mendalam, Peneliti melakukan 

kajian terhadap penelitian yang terdahulu sebagai pembanding maupun rujukan 

dalam menulis skripsi ini yaitu sebagai berikut. 
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Pertama, skripsi Isnia Latifah Sari yang berjudul “Pengorganisasian Buruh 

Gendong Perempuan Pasar Beringharjo Yogyakarta Oleh Yayasan Annisa Swasti 

(Yasanti)”. Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam hal ini peneliti 

menggunakan berbagai aspek yaitu pengorganisasian (sebagai perspektif 

konseptual yang digunakan), buruh gendong perempuan (objek penelitian 

sekunder), Pasar Bringharjo (sebagai lokasi penelitian) dan Yayasan Annisa 

Swasti (sebagai objek penelitian primer). Penelitian ini ingin mengetahui 

bagaimana proses pengorganisasian yang dilakukan oleh pihak Yasanti terhadap 

buruh gendong perempuan Pasar Bringharjo Yogyakarta dan bagaimana hasil 

yang didapat oleh para buruh gendong perempuan Pasar Bringharjo Yogyakarta 

terhadap pengorganisasian tersebut. 

Pada Proses pengorganisasian, Yasanti melakukan 8 proses. Pertama, 

melakukan penelitian secara mendalam mengenai buruh gendong. Kedua, Yasanti 

membangun contact person dengan buruh gendong sehingga timbul rasa percaya 

dan kekeluargaan. Ketiga, Yasanti melakukan identifikasi masalah namun dalam 

proses ini para buruh gendong tidak mengerti masalah yang dirasakan maka dari 

itu proses identifikasi masalah dilakukan secara perlahan-lahan. Keempat, Yasanti 

memberikan kegiatan kepada buruh gendong seperti arisan dan simpan pinjam 

yang membuat para buruh gendong tertarik untuk bergabung dan terbentuk 4 

kelompok namun semakin kesini kegiatan tersebut tidak berjalan dengan lancar 

dan berhenti di tengah jalan. Kelima, karena arisan dan simpan pinjam tidak 

berjalan sesuai yang diharapkan Yasanti membangun paguyuban untuk para buruh 

gendong. Keenam, Yasanti dan buruh gendong  mulai mengembangkan program 

kerja agar paguyuban dapat tetap berjalan, tujuh, program kerja yang 
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dikembangkan oleh Yasanti dan buruh gendong terdiri dari bidang ekonomi, 

kesehatan, spiritual, pendidikan dan politik dan untuk proses. Kedelapan, Yasanti 

melakukan penguatan jaringan dengan lembaga-lembaga donor dan lembaga lain 

yang peduli dengan para buruh gendong. 

Pengorganisasian yang dilakukan oleh Yasanti menghasilkan beberapa 

program kerja  yaitu program kerja di bidang kesehatan, bidang spritual, bidang 

pendidikan, bidang politik, bidang ekonomi.  Dari beberapa program kerja yang 

ada terlaksanalah beberapa kegiatan yang dilakukan secara rutin dan berkala yaitu 

cek kesehatan gratis setiap minggu pon bekerjasama dengan PKBI, kegiatan 

pengajian dan harohan, kegiatan diskusi dan sekolan kepemimpinan, kegiatan 

penyadaran akan hak-hak manusia dan kegiatan simpan pinjam, usaha alternatif 

dan tabungan . Dengan adanya Yasanti buruh gendong merasa lebih diperhatikan 

dan dilindungi walaupun dengan adanya Yasanti tidak serta merta membantu 

menaikan dalam ranah ekonomi para buruh gendong. 

Skripsi ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang 

peneliti lakukan. Persamaannya, penelitian sama-sama berfokus pada proses 

pengorganisasian. Sedangkan perbedaannya, penelitian ini berbeda objek dengan 

penelitian yang peneliti lakukan. Selain itu penelitian ini juga menekankan pada 

hasil dari pengorganisasian tersebut. 

Kedua, Skripsi Aroisy Ramadhan yang berjudul “Advokasi Federasi 

Serikat Buruh Kerakyatan Indonesia ( SERBUK Indonesia) Dalam Pemenuhan 

Hak Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) “. Penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti menjelaskan mengenai bagaimana advokasi yang dilakukan oleh F-

SERBUK dalam pemenuhan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan 
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hambatan serta tantangan yang dihadapi oleh F-SERBUK dalam melakukan 

advokasi. Teori yang digunakan oleh peneliti berupa tinjauan tentang Serikat 

Buruh, tinjauan tentang advokasi, dan tinjauan tentang K3. Fokus penelitian ini 

mengkaji tentang advokasi F-SERBUK dalam pemenuhan hak (K3) serta 

mengungkapkan berbagai hambatan dan tangtangan yang dihadapi oleh F-

SERBUK dalam melakukan advokasi dengan menggunakan metode penelitian 

kualitatif deskriptif.  

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menjelaskan mengenai bagaimana 

advokasi yang dilakukan oleh F-SERBUK dalam pemenuhan K3 dan hambatan 

serta tantangan yang dihadapi oleh F-SERBUK dalam melakukan advokasi. Teori 

yang digunakan oleh peneliti berupa tinjauan tentang Serikat Buruh, tinjauan 

tentang advokasi, dan tinjauan tentang K3. Hasil penelitian ini, F-SERBUK dalam 

menjalankan advokasi kelas yang dilakukan oleh F-SERBUK dengan mewakili 

suatu kelompok yaitu kaum buruh untuk mendapatkan hak-hak yang seharusnya 

mereka dapatkan di tempat kerja yaitu hak K3. Kedua advokasi kasus yaitu 

membantu dalam menyelesaikan permasalahan kasus individu seperti kecelakaan 

di tempat kerja, sakit akibat bekerja dan lainnya yang di bantu oleh serikat.  

Hambatan yang dialami oleh F-SERBUK yaitu anggota kurang kompeten, 

kurang aktif dan kurang prinsipil. Sedangkan tantangan yang dihadapi oleh F-

SERBUK dalam melakukan advokasi berupa intimindasi yang dilakukan oleh 

karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut, pemikiran kawan buruh lain yang 

memandang sebelah mata terhadap serikat buruh yang dekat dengan partai atau 

pemerintah, sehingga hubungan antar anggota serikat kurang bisa kompak antara 

satu dengan yang lain nya. 
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Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang 

akan peneliti lakukan. Persamaan dalam penelitian ini sama-sama dilakukan 

ditingkatan federasi. Tingkatan federasi ini dibutuhkan minimal lima serikat 

buruh untuk membentuk satu federasi. Walaupun sama-sama dilakukan di F-

SERBUK, penelitian ini lebih berfokus pada F-SERBUK Komwil Jateng-DIY. 

Selain itu, perbedaan mendasar dalam penelitian ini tentang isu yang diangkat. 

Penelitian ini mengangkat isu mengenai advokasi K3 F-SERBUK. 

Ketiga, Skripsi Satriando Fajar Perdana yang berjudul “Fungsi Serikat 

Pekerja Dalam Perlindungan Hak-Hak Pekerja Di PT.PAL INDONESIA Menurut 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”. Penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk melihat bagaimana fungsi dari 

serikat buruh di PT.PAL INDONESIA (PERSERO). Penelitian ini peneliti lebih 

memfokuskan mengenai hubungan hukum antara pekerja yang diwakili oleh 

serikat pekerja kepada pimpinan perusahaan yang tertuang dalam hasil perjanjian 

yang disebut dengan perjanjian kerja bersama yang dilakukan oleh perwakilan 

pekerja dan pimpinan perusahaan. Fungsi serikat buruh di PT PAL INDONESIA 

(PERSERO) sudah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan undang- undang 

mengenai serikat buruh. 

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti yakni perbedaan objek penelitian. Fokus Penelitian ini mengkaji tentang 

fungsi dari serikat pekerja di PT. PAL INDONESIA (PERSERO) untuk melihat 

hubungan hukum antara buruh yang diwakili oleh serikat buruh kepada pimpinan 

perusahaan tertuang dalam hasil perjanjian, yang disebut dengan PKB yang dibuat 

oleh dua pihak yaitu dari perwakilan pekerja dan pimpinan perusahaan. Dari hasil 
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penelitian menunjukkan bahwa fungsi dari serikat buruh yang ada di PT. PAL 

INDONESIA (PERSERO) sudah diterapkan dengan baik dan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Keempat, Skripsi Fajar Setyo Nugroho yang berjudul “Peran Serikat 

Buruh Kerakyatan (SERBUK) Dalam Advokasi Pemenuhan Hak Normatif Buruh 

Anggota Di PT. Siam Indo Concrete Products Kabupaten Karawang Jawa Barat 

Indonesia”. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menjelaskan tentang 

bagaimana peran serikat buruh kerakyatan (SERBUK) dalam melakukan advokasi 

pemenuhan hak normatif buruh anggota di PT. SICP serta bagaimana tantangan 

dan hambatan yang terjadi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa SERBUK dalam 

perannya sebagai serikat buruh menggunakan dua metode advokasi yaitu advokasi 

litigasi dan non-litigasi. Advokasi litigasi dilakukan dengan melakukan 

pembelaan kepada anggotanya yang mengalami perselisihan hubungan industrial 

dengan perusahaan. Sedangkan advokasi Non-litigasi dilakukan dengan 

mengorganisir buruh untuk mendesak perusahaan agar memenuhi hak-hak buruh 

yang bekerja di perusahaan. Proses advokasi ini peneliti menjelaskan juga 

mengenai hambatan dan tantangan yang dialami oleh SERBUK. Hambatan 

tersebut terkait dengan pemahaman oleh pengurus maupun anggota serikat terkait 

dengan pemahaman isu perburuhan, wkatu kerja pengurus serikat di perusahaan, 

dan pasifnya anggota dalam berserikat. Sedangkan tantangan yang dihadapi 

adalah intimidasi yang dilakukan oleh perusahaan, dan aksi warga sekitar 

perusahaan. 



 

 
 

18 

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan peneliti lakukan. 

Persamaan dengan penelitian peneliti mengenai persamaan isu yang di angkat 

yakni tentang hak normatif. Sedangkan perbedaannya, penelitian yang dilakukan 

peneliti berfokus pada edukasi mengenai hak normatif oleh SERBUK bukan 

tentang mengadvokasi pemenuhannya. Selain isu yang diangkat, objek penelitian 

juga berbeda dengan peneliti lakukan, yakni peneliti melakukan penelitian di 

Federasi Serbuk Komite Wilayah Jateng-DIY. 

Kelima, Jurnal Suhartoyo yang berjudul “Penguatan Organisasi 

Buruh/Pekerja Sebagai Sarana Perlindungan Buruh”. penelitian ini memaparkan 

mengenai bagaimana peran serikat buruh dalam melindungi buruh dengan 

perpektif norma hukum yang berlaku. Penelitian ini memaparkan bahwa serikat 

buruh cukup memberikan perlindungan bagi buruh. Hal tersebut dibuktikan 

dengan posisi serikat buruh yang dapat melakukan perundingan dengan 

perusahaan dalam pembuatan perjanjian kerja bersama (PKB). Selain itu, serikat 

buruh juga berperan dalam melindungi upah yang telah ditentukan oleh 

perusahaan dalam PKB yang telah dilakukan. 

Berdasarkan pemaparan yang telah peneliti jelaskan di atas, peneliti 

berpendapat bahwa penelitian yang dilakukan peneliti berbeda dengan penelitian-

penelitian sebelumnya. Fokus penelitian yang peneliti lakukan lebih mengarah 

kepada persoalan pengorganisasian oleh federasi serikat buruh. Federasi serikat 

buruh yang menjadi objek penelitian adalah F-SERBUK Komwil Jateng-DIY. 

Penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana proses pengorganisasian yang 

telah dilakukan oleh F-SERBUK Komwil Jateng-DIY terhadap para calon serikat 

buruh anggota. 
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F. Kerangka Teori 

Dalam memahami permasalahan di atas perlu digunakannya teori untuk 

memperkuat argumen, selain itu teori juga berfungsi sebagai kerangka berpikir 

dalam penelitian proposal ini. Teori yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut: 

1. Pengorganisasian 

A. Pengertian Pengorganisasian 

Pengorganisasian dalam bahasa Inggrisnya adalah organizing yang berasal 

dari kata organizing. Organizing memiliki arti menciptakan struktur dengan 

bidang bidang yang dihimpun sedemikian rupa sehingga hubungan kerja secara 

keseluruhan terikat satu sama lain.
16

 Sementara itu, menurut Malayu Hasibuan, 

pengorganisasian adalah:  

Suatu proses penentuan, pengelompokan dan pengaturan 

bermacam-macam aktifitas yang diperlukan untuk mencapai 

tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktifitas ini 

menyediakan alat alat yang diperlukan, menetapkan wewenang 

yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan 

melakukan aktifitas aktifitas tersebut.
17

 

 

Sementara itu, M Manullang dalam Malayu Hasibuan, pengorganisasian 

adalah: 

Suatu proses penetapan dan pembagian kerja yang akan dilakukan, 

pembatasan tugas-tugas atau tanggung jawab serta penetapan 

wewenang hubungan-hubungan antara unsur-unsur organisasi, 

sehingga memungkinkan orang orang dapat bekerja bersama sama 

secara efektif mungkin untuk pencapaian tujuan.
18
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 Abdulsyani, Manajemen Organisasi (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987). hlm. 107. 
17

 Malayu Hasibuan, Manajemen: Dasar, Pengertian Dan Masalah (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2011). hlm. 118. 
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Keselurahan proses dalam pengorganisasian rakyat terdiri dari serangkaian 

tahapan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya yang telah menjadi satu 

kesatuan. Tahapan-tahapan tersebut tidaklah harus berurutan, tentu saja seorang 

organizer  memiliki metodenya sendiri apa yang relevan dan dapat dilakukan 

untuk mengorganisir rakyat yang dalam hal ini adalah buruh. Sebagaimana 

dijelaskan sebagai berikut: 

1) Memulai Pendekatan  

Proses pengorganisasian ini, tidak ada cara yang baku untuk 

melakukannya karena keberhasilan dari pengorganisasian ini  tergantung pada 

bagaimana organizer melakukan pendekatan kepada buruh yang akan di organisir. 

Pada proses ini seringkali digunakan dengan cara informal karena dengan begitu 

akan lebih mudah untuk membangun komunikasi dengan buruh atau calon 

informan. 

Hal yang utama dalam proses pendekatan ini adalah bagaimana membuat 

masyarakat atau buruh yang akan diorganisir menjadi nyaman dengan kehadiran 

organizer.
19

 Karena proses langkah ini adalah gerbang awal yang akan membuka 

cara untuk langkah langkah selanjutnya. Jadi, tugas dari organizer dalam tahap ini 

bagaimana membangun suasana seakan akan kehadiran dari organizer bukan 

dibuat-buat atau direncakan. Karena pada umumnya seorang organizer masih 

menggunakan cara cara yang formal untuk melakukan pendekatan kepada 

masyarak yang akan diorganisir. 
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Disamping itu, cara-cara yang membutuhkan cara khusus dalam proses 

pendekatan ini hanyalah dalam keadaan yang luar biasa. Seperti halnya dalam 

keadaan konflik, penggusuran mendadak, atau kejadian kejadian diluar yang 

diperkirakan. Sehingga, dalam keadaan tersebut seorang organizer harus 

menggunakan metode khusus untuk mengorganisir. 

Bahkan dengan cara-cara khusus tersebut tidak menjamin organizer akan 

dekat dengan masyarakat. Pada keadaan tersebut, organizer dituntut untuk 

mengerahkan seluruh kemampuan dan pengalamannya untuk menganalisis 

keadaan untu mendapatkan cara pendekatan yang lebih tepat untuk menghadapi 

masalah tersebut. 

Pada keadaan-keadaan tertentu organizer dituntut untuk bertindak cepat 

juga kreatif dalam mengorganisir. organizer harus menciptakan suasana sesantai 

mungkin seolah olah tanpa adanya beban sehingga tindakan dari organizer tidak 

menimbulkan harapan-harapan baru yang berlebihan kepada masyarakat.  

2) Memfasilitasi Proses 

Menurut Zubaedi, memfasilitasi masyarakat dalam prosesnya berprinsip 

kepada keadilan sosial dan saling menghargai. Hal itu di wujudkan melalui 

program-program pembangunan  yang menghubungan seluruh komponen 

masyarakat
20

 Kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk menolong orang orang 

lemah yang memiliki minat untuk bekerja sama dalam mengubah hidupnya, 

melakukan identifikasi terhadap kebutuhan dan kegiatan bersama untuk 

memenuhi kebutuhan mereka. 
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Memfasilitasi proses ini, organizer menginisiasi proses-proses dalam 

pengorganisasian dan berperan sebagai fasilitator. Fasilitator adalah orang yang 

memahami peran-peran yang dijalankan dalam proses pengorganisasian dengan 

maksut untuk memperlancar atau mempermudah rakyat setempat agar nantinya 

rakyat dapat melakukan sendiri peran yang akan dijalankan organizer.
21

 

Disamping itu, organizer harus memiliki contact person yang tepat agar 

proses berjalannya pengorganisasian sesuai dengan apa yang telah direncanakan. 

Contact person haruslah orang yang paham dengan masalah masalah yang ada 

pada masyarakat. Karena, dalam pengorganisasian contact person menjadi 

sumber informasi penting oleh organizer. Sehingga organizer haruslah 

memahami karakteristik orang yang akan diorganisir. Diantaranya, memiliki 

komitmen yang tinggi, memahami latar belakang persoalan masyarakat dan tidak 

memiliki kepentingan pribadi.  

Salah satu cara untuk menentukan penguhubung atau bisa juga disebut 

sebagai penanggung jawab, yakni dengan cara organizer melakukan penugasan 

penugasan kecil terhadap masyarakat yang akan diorganisir. Hal ini dilakukan 

untuk uji coba melihat kemampuan, keterampilan, komitmen, sikap ataupun 

perilaku masyarakat terhadap apa yang mereka kerjakan. Pada situasi inilah, 

organizer menemukan bidang bidang yang sesuai dengan kemampuan masyarakat 

yang akan diorganisir. 

Sebagai contoh, mereka yang memiliki kemampuan berbicara dengan baik 

akan ditempatkan untuk juru runding. Sementara mereka yang gigih dalam suatu 
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pekerjaan, maka ditempatkan pada posisi pelaksana teknis kegiatan, pemecah 

persoalan, dan lain sebagainya.  

Dilain sisi, dalam proses proses ini tentulah harus dalam kaidah-kaidah 

asas Hak Asasi Manusia (HAM), prinsip prinsip kemampuan demokratis dan 

partisipatif, kerja tim dan tanggung jawab bersama. Karena dalam proses 

pengorganisasian ini tidaklah mencetak seseorang untuk menjadi bintang atau 

pahlawan.  

3) Merancang Strategi 

Pengorganisasian membutuhkan strategi agar agenda atau perencanaan 

yang telah di susun berjalan dengan lancar. Melalui pendekatan ABCD (Asset 

Based Community Development) masyarakat difasilitasi untuk merumuskan 

agenda perubahan yang mereka anggap penting. Green dan Haines sebagaimana 

dikutip Chika dan Santoso menjelaskan bahwa pengembangan masyarakat 

merupakan upaya yang terencana untuk meningkatkan kapasitas masayarakat 

agak terwujudnya peningkatan kualitas hidup mereka.
22

 dalam proses 

pengorganisasian masyarakat menjadi pelaku utama dan penentu untuk perubahan 

yang terjadi. Menurut Roem Topatimasang, merancang strategi memiliki 

beberapa langkah yaitu :
23

  

Pertama, menganalisis keaadan (mikro ataupun makro) ini adalah langkah 

awal untuk memperoleh pemahaman menegenai perkembangan tentang isu-isu 

baik dari lokal maupun nasional bahkan internasional untuk memperkuat 
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pengorganisasian. Hal ini dimaksudkan untuk mendapat gambaran besar 

mengenai Langkah-langkah yang akan diambil terkait perkembangan isu tersebut. 

Tentu saja langkah ini dilakukan bersama dengan masyarakat yang terdampak 

dengan isu tersebut. Agar mendapatkan pandangan yang komplek dan menyikapi 

hal tersebut dengan tepat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Kedua, merumuskan kebutuhan dan keinginan masyarakat, dari 

berdasarkan analisis isu yang berkembang maka masyarakat perlu untuk 

merumuskan apa saja langkah-langkah yang perlu diambil masyarakat. Pada 

situasi ini organizer mengajak masyarakat untuk merumuskan rencana jangka 

pendek, menengah, maupun jangka panjang. Dari daftar daftar itu perlu juga 

ditetapkan langkah mana yang menjadi prioritas pengorganisasian. 

Setelah menetapkan rencana priotitas, langkah ketiga yaitu menilai 

sumberdaya dan kemampuan masyarakat. Langkah ini, organizer mengajak 

masyarakat untuk mengukur seberapa besar kemampuan untuk melakukan 

perubahan. Selain itu juga, apakah sumber daya dan tekad dari masyarakat telah 

memiliki kesiapan untuk mencapai kebutuhan dan keinginan yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 

Keempat, menilai kekuatan dan kelemahan masyarakat sendiri dan 

lawannya. Langkah ini adalah mengajak masyarakat untuk menganalisis kekuatan 

dan kelemahan mereka sendiri. Apa saja yang perlu dilakukan untuk memperkecil 

kelemahan mereka dan disaat yang sama memperbesar kekuatan. Pada titik ini, 

organizer mengajak masyarakat berpikir hingga resiko terburuk dengan adanya 

kelemahan ini. Sehingga kelemahan tersebut dapat diminimalisir dan diantisipasi 
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sebelumnya agar pengorganisasian tidak kacau. Disamping itu, perlu juga 

masyarakat untuk menganalisis kelemahan dan kekuatan “lawan”. 

Kelima, setelah semuanya dilaksanakan maka selanjutnya mengajak 

masyarakat untuk merumuskan tindakan tindakan apa saja yang dapat mereka 

lakukan, serta cara melakukannya secara tepat. Hal yang perlu organizer tekankan 

disini adalah bagaimana masyarakat memahami tentang kemungkinan 

kemungkinan yang akan terjadi. Hal ini dapat melihat contoh dari tempat lain 

mengenai pengorganisasian. Sehingga kemungkinan kemungkinan terburuk pun 

dapat untuk diantisipasi sebelumnya.  

Hal yang tidak kalah penting dalam proses merancang strategi ini yakni 

menggalang sekutu. Karena dalam proses perjuangan perubahan jangka panjang 

pasti akan berurusan dengan pemerintah, pengusaha, partai politik dan lain 

sebagainya. Karena dalam setiap perjuangan dibutuhkan aliansi untuk 

memperkuat gerakan dan saling mendukung satu sama lain.
24

 

4) Mengerahkan Aksi 

 Proses melakukan aksi memiliki prinsip-prinsip dasar yang harus 

dipahami oleh organizer yaitu :
25

 

a) Agenda rakyat yang menjadi isu utama aksi 

b) Rakyat pelaku utama aksi bukan organizer 

c) Strategi aksi dirancang sesuai kemampuan rakyat 

d) Media yang digunakan mudah untuk difahami oleh awam 

e) Tidak menganggap sepele setiap persoalan teknis aksi 
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f) Evaluasi bersama setelah aksi 

Salah satu langkah persiapan sebelum melakukan aksi yakni 

mempersiapkan masyarakat untuk menjadi pelaku utama aksi. Masyarakat harus 

dilibatkan penuh dalam aksi dari mulai perencanaan hingga penentuan isu-isu 

yang akan diangkat dalam aksi. Tidak hanya itu saja, masyarakat juga 

menentukan isu utama dalam aksi tersebut dan menentukan apa-apa saja yang 

ingin dicapai dengan adanaya aksi.  

Peran organizer dalam aksi hanya sebagai fasilitator yang membantu agar 

aksi berjalan dengan sistematis dan terukur. Selain itu, organizer juga perlunya 

memberikan ketrampilan negosiasi kepada masyarakat. Hal ini akan berguna 

untuk dialog nantinya kepada pejabat atau pimpinan perusahaan. Disamping itu 

juga, masyarakat harus juga dibekali bagaimana cara agar aksi tersebut tidak 

disusupi para pengacau aksi. Pengalaman organizer menjadi hal yang utama agar 

aksi tersebut berlangsung sebagaimana mestinya.  

5) Menata Organisasi 

Hal yang harus dihindari oleh organizer adalah bergantungnya masyarakat 

terhadap organizer. Pengorganisasian yang sesungguhnya adalah bagaimana 

masyarakat mencapai dalam tahap bisa mengelola dan mengendalikan 

organisasinya sendiri.
26

 Dengan kata lain mengorganisisr rakyat adalah 

membangun dan mengembangkan organisasi yang didirikan, dikelola, oleh rakyat 

sendiri. 

Pada dasarnya, membangun organisasi rakyat berarti juga membangun dan 

mengembangkan suatu struktur yang dimana masyarakat adalah pelaku utama. 
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Sehingga pada perkembangannya, organisasi yang telah didirikan menjadi kuasa 

penuh untuk masyarakat. Bahkan, skema awal pengorganisasian ini di desain 

untuk rakyat sebagai pelaku utama dari mulai perencanaan, pelaksanaan sampai 

evaluasi. 

Sebenarnya masyarakat sudah melakukan prinsip-prinsip organisasi dalam 

kehidupan sehari hari. Sederhananya, proses kolektif yang ada di kalangan 

masyarakat selama ini adalah pembagian kerja atau tugas tugas berdasarkan 

fungsi masing masing atau kemampuan dalam tiap tiap individu. Jadi, yang harus 

dihindari oleh organizer adalah suatu struktur yang bersifat hirarki. Karena akan 

berdampak negatif kepada sikap dan perilaku masyarakat, mereka menganggap 

bahwa fungsi organisasi yang dijalankan adalah suatu jabatan karir. Sehingga 

organisasi yang ideal dengan masyarakat adalah yang berorientasi pada 

pelaksanaan fungsi bukan struktur hirarki dan jabatan. 

Secara garis besar, pengorganisasian ini akan memunculkan nilai baru 

dalam masyarakat. Bukan hanya sekedar membangun struktur organisasi saja 

tetapi sekaligus membangun nilai nilai organisasi yang lebih terbuka, demokratis, 

egaliter, partisipatif dan kesetaraan gender. Karena itu, membangun organisasi 

rakyat juga membangun kesepakatan-kesepakatan apa yang boleh dan yang tidak 

boleh dilakukan oleh anggota organisasi atau yang disebut mandat organisasi.  

6) Membangun Sistem Pendukung 

Pengorganisasian rakyat dalam masa kini menghadapi persoalan isu yang 

begitu rumit dan majemuk. Sementara itu sistem kemasyarakatan yang 

melingkupinya tidak semata mata bersifat lokal saja. Namun, memiliki kaitan 
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kaitan yang panjang dengan berbagai kebijakan serta peristiwa di tingkat nasional 

maupun internasional. 

Sehingga, untuk menyikapi perkembangan isu tersebut diperlukan basis 

pendukung dari pihak luar. Berbagai jenis peran yang dibutuhkan sebagai sistem 

pendukung dari luar yaitu
27

: 

a) Penyedian Bahan Media Kreatif  

Proses pengorganisasian ini tentu saja banyak membutuhkan alat dan 

bahan untuk keperluan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat yang 

diorganisir. Karena, banyak organizer yang tidak dapat mempersiapkan dan 

membuatnya sendiri dikarenakan tidak adanya waktu ataupun biaya. Maka, dalam 

hal inilah perlunya ada pihak lain yang dapat membantu mempersiapkan dan 

mengadakannya. 

b) Dukungan Penelitian, Kajian, dan Informasi 

Proses pengumpulan dan mengolah data bukanlah pekerjaan yang mudah 

bagi masyarakat, maka dibutuhkannya bantuan dari pihak luar untuk mendapatkan 

pemahaman mengenai hal tersebut. Prosesnya nanti, masyarakat yang diorganisir 

haruslah ada yang bersedia untuk secara bertahap mengalihkan dasar dasar 

keahlian khusus tersebut atau yang bisa disebut dengan transfer pengetahuan. 

Sehingga pada nantinya masyarakat tidak memili ketergantungan dengan pihak 

luar tersebut dan dapat melaksanakan penelitian maupun kajian sendiri. 
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B. Manfaat Pengorganisasian 

Menurut David H. Holt pengorganisasian secara efektif dapat 

mengahasilkan manfaat atau keuntungan sebagai berikut :
28

 

1) Kejelasan tentang ekspektasi-ekspektasi kinerja individual dan tugas-

tugas yang terspesialisasi; 

2) Pembagian kerja, yang menghindari timbulnya dupliksi, konflik dan 

penyalahgunan sumber-sumber daya, baik sumber daya material 

maupun sumber daya manusia; 

3) Terbentuknya suatu arus aktifitas kerja yang logis, yang dapat 

dilaksasanakan dengan baik oleh individu-individu atau sebagai 

kelompok- kelompok; 

4) Saluran-saluran komunikasi yang mapan, yang membantu 

pengambilan keputusan dan pengawasan; 

5) Mekanisme-mekanisme yang mengordinasi, memunkinkan 

tercapainya harmoni antara anggota organisasi yang terlibat dalam 

aneka macam kegiatan; 

6) Upaya-upaya yang difokuskan yang berkaitan dengan sasaran-sasaran 

secara logis dan efisien; 

7) Struktur otoritas setempat, yang memungkinkan kelancaran 

perencanaan dan pengawasaan pada seluruh organisasi yang 

bersangkutan. 

Kebermanfaatan dari pengorganisasian ini dapat dicapai dengan 

melaksanakan hal hal dalam proses pengorganisasian secara tepat. Sehingga, 
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dalam detail proses pengorganisasian menjadi penting. Selain itu, 

pengorganisasian memudahkan kinerja dalam organisasi. 

2. Serikat Buruh 

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 3 

memberikan pengertian Pekerja/ Buruh adalah “setiap orang yang bekerja dengan 

menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun”. Secara umum buruh 

mencakup semua orang yang bekerja pada siapa saja baik perorangan, 

persekutuan, badan hukum, atau badan lainnya dengan menerima upah atau 

imbalan dalam bentuk apapun.   

a. Pengertian Serikat Buruh 

Serikat buruh berasal dari kata dasar serikat yang berarti perkumpulan atau 

himpunan. Sedangkan serikat buruh adalah organisasi buruh diluar perusahaan 

yang didirikan oleh pekerja untuk melindungi atau memperbaiki pekerja untuk 

memperbaiki status ekonomi dan sosialnya melalui usaha kolektif.
29

 Sedangkan 

dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan serikat 

pekerja/buruh adalah:  

organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik 

itu didalam perusahan maupun diluar perusahaan, yang bersifat 

bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab untuk 

memperjuangkan dan memebela kepentingan pekerja/buruh dan 

keluarganya. 

 

Dengan adanya serikat pekerja/serikat buruh dimaksudkan agar buruh 

memiliki suatu wadah perjuangan untuk mendapatkan hak-haknya sehingga buruh 

tidak diperlakukan dengan semena mena oleh pengusaha. Keberhasilan  
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perjuangannya sangat tergantung oleh kesadaran oleh buruh itu sendiri untuk 

mengikutkan diri dalam pengorganisasiannya. Semakin tinggi kesadaran buruh 

untuk memperjuangkan haknya maka akan semakin kuat serikat tersebut. 

Sebaliknya jika buruh lemah tingkat kesadarannya maka serikat tersebut akan 

lemah. Hal ini selaras dengan jargon F-SERBUK “Berani Berjuang Pasti 

Menang”.  

UU No. 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja/buruh memuat beberapa 

prinsip dasar yaitu:  

1) Serikat buruh, dibentuk atas kehendak pekerja tanpa adanya 

tekanan atau campur tangan pengusaha, pemerintah, dan dari 

pihak manapun;  

2) Jaminan bahwa setiap pekerja/buruh berhak memebentuk dan 

menjadi anggota serikat pekerja/buruh; 

3) Basis utama serikat pekerja/buruh ada di tingkat perusahaan, 

serikat buruh yang ada dapat mengembangkan diri dalam 

federasi serikat pekerja/buruh. Demikian halnya dengan 

Federasi Serikat Pekerja/buruh dapat menggabungkan diri dalam 

konfederasi serikat pekerja/buruh;  

4) Serikat pekerja/buruh dapat dibentuk berdasarkan sektor usaha, 

jenis pekerjaan, atau bentuk lain sesuai dengan kehendak 

pekerja/buruh; 

5) Serikat pekerja/buruh, federasi dan konfederasi serikat 

pekerja/buruh yang telah terbentuk memberitahukan secara 

tertulis kepada kantor DEPNAKER setempat untuk dicatat; 

6) Siapapun dilarang untuk menghalang halangi atau memaksa 

pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi 

atau tidak menjadi anggota dan atau menjalankan atau tidak 

menjalankan kegiatan serikat pekerja/buruh; 

7) Tugas yang diemban oleh serikat pekerja/buruh menjadi berat 

dengan seiring perkembangan kebebasan pekerja/buruh untuk 

mengorganisasikan dirinya, yakni tidak saja memperjuangkan 

hak hak normatif pekerja/buruh tettapi juga memberikan 

perlindungan, pembelaan, dan mengupayakan peningkatan 

kesejahterannya; 
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b. Fungsi Serikat Buruh 

Menurut Tan Malaka buruh yang tidak mau untuk mengembangkan 

dirinya, merasa nyaman di zona aman, tidak mau belajar hukum perburuhan, tidak 

mau berdiskusi dan berbagai peran dalam organisasi maka mereka akan punah 

secara perlahan dimangsa perusahaan. Untuk keluar dari penindasan yang dialami, 

buruh harus melengkapi diri dengan tiga jenis pendidikan yaitu pendidikan 

keterampilan, pendidikan berorganisasi, dan pendidikan yang berorientasi ke 

bawah.
30

 

Karl Kautsky memberikan pandangan, bahwa baginya kaum buruh dapat 

memperoleh pengetahuan dan pengalaman melalui keterlibatannya dalam serikat 

buruh dan kekuatan melalui solidaritas serikat buruh. Dengan berproses melalui 

serikat buruh, buruh dapat menduplikasikan kajian-kajian ideologis kepada buruh 

lainnya. Dengan mengacu pada fenomena tersebut, serikat buruh menjadi penting 

bagi kaum buruh diantaranya: 
31

 

1) Sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan 

penyelesaian perselisihan industrial; 

2) Sebagai wakil buruh dalam lembaga kerja sama di bidang 

ketenagakerjaan sesuai tingkatannya; 

3) Sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang 

harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

4) Sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hal 

dan kepentingan anggotanya; 

5) Sebagai perencana, pelaksana, dan penanggungjawab 

pemogokan buruh sesuai peraturan perundang-undangan yang 

berlaku; 

6) Sebagai wakil buruh dalam memperjuangkan kepemilikan 

saham di perusahaan. 
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G. Metode Penelitian 

Menurut Soehartono, metode penelitian adalah cara atau strategi 

menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang di perlukan.
32

 Secara 

umum metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang 

terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan baik praktis maupun 

teoritis.
33

 Adapun penjelasan detailnya adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian 

kualitatif adalah salah satu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

ucapan, tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Melalui penelitian 

kualitatif bertujuan agar peneliti dapat mengenali subjek dan merasakan apa yang 

mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian kualitatif diharapkan 

mampu menghasilkan suatu uraian mendalam tentang ucapan, tulisan dan perilaku 

yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat dan suatu 

organisasi tertentu dalam suatu konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang 

yang utuh, komprehensif dan holistik.
34

 Sehingga data yang diperoleh peneliti 

sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Lapangan dalam hal ini ialah 

pengorganisasian yang dilakukan oleh F-SERBUK Komwil Jateng-DIY terhadap 

serikat buruh anggota. 
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Jenis pendekatan yang digunakan adalah penelitian studi kasus (case 

research), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif 

mengenai unit-unit sosial tertentu, yang meliputi individu, kelompok, lembaga 

dan masyarakat.
35

  

2. Penentuan Subjek Penelitian dan Objek Penelitian 

a. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah orang-orang yang menjadi sumber informasi dan 

dapat memberikan data sesuai dengan penelitian yang diteliti.
36

 Untuk 

mengumpulkan informasi atau data terkait dalam objek penelitian maka perlu di 

tentukan subjek penelitian dalam hal ini adalah Koordinator Wilayah SERBUK 

Jateng-DIY; Pengurus SERBUK Komwil Jateng-DIY; Pengurus Serikat Buru 

Anggota (SBA).  

Penelitian ini menggunakan teknik penentuan subjek secara purposive, 

yaitu teknik penentuan subjek dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan yang 

dimaksud adalah: 

1) Orang yang terlibat dalam mengorganisir SBA, dengan 

mempertimbangkan orang yang paham dan terlibat langsung dalam 

pengorganisasian yaitu Hepy Widiatmoko (Koordinator F-SERBUK 

KOMWIL Jateng-DIY), Fajar Setyo Nugroho (Koordinator Media dan 

Propaganda), M Husein Maulana (Koordinator Dewan Pengembangan 
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Organisassi), Aroisy Ramadhan (Bendahara), Wahyu (Dewan  

Pengembangan Organisasi). 

2) Orang-orang yang diorganisir oleh pengurus F-SERBUK Komwil 

Jateng-DIY. Pengumpulan data ini akan dimulai dari informan pengurus 

SERBUK-NBI 1 orang, Pengurus SERBUK Jaykay 1 orang.  

b. Objek penelitian 

Objek penelitian ini terkait dengan pengorganisasian F-SERBUK Komwil 

Jateng-DIY dalam edukasi hak normatif. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang dilakukan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan dan mendapatkan data. Dengan demikian, peneliti 

harus menggunakan teknik yang tepat sehingga data yang didapatkan sesuai 

dengan yang dibutukan oleh peneliti. Adapun teknik pengumpulan data penelitian 

yang digunakan dalam pengumpulan data sebagai berikut: 

a.  Wawancara 

Wawancara adalah teknik memperoleh informasi secara langsung melalui 

pertanyaan kepada informan secara mendalam.
37

 Wawancara dilakukan dengan 

mengacu pada pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuat berdasarkan teori.  
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Teknik wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara mendalam. 

Wawancara mendalam merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang unik 

pada penelitian kualitatif karena sifatnya interaktif, berbeda dengan wawancara 

survei yang sifatnya terstandar. Sedangkan jenis pertanyaan yang digunakan 

dalam wawancara menggunakan jenis pertanyaan terbuka untuk memperoleh 

variasi jawaban sesuai dengan pemikiran informan,  informan dapat memberikan 

jawaban secara lebih rinci serta informan diberikan kesempatan mengekspresikan 

caranya dalam menjawab pertanyaan.
38

 

Wawancara yang telah  dilakukan oleh peneliti ialah kepada para pengurus 

F-SERBUK KOMWIL Jateng-DIY, pengurus Serikat Buruh yang diorganisir oleh 

SERBUK,  yaitu Hepy Widiatmoko (Koordinator Federasi SERBUK KOMWIL 

Jateng-DIY), M Husein Maulana (Dewan Pengembangan Organisasi), Fajar Setyo 

Nugroho (Media Propaganda), Aroisy Ramadhan (Bendahara), Wahyu (Dewan 

Pengembangan Organisasi) dan para buruh yang diorganisir yaitu SERBUK PT. 

NBI, SERBUK PT. Jaykay. 

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dilakukan secara langsung 

maupun tidak langsung, dikarenakan mengingat keadaan pandemi yang saat ini 

sedang terjadi yang menghambat peneliti melakukan wawancara secara langsung 

sehingga peneliti melakukan wawancara menggunakan media komunikasi seperti 

wa dan telefon. Namun hal tersebut tidak menutup peneliti untuk berkomunikasi 

dengan narasumber guna mendapatkan informasi dan data yang di butuhkan. 

Kendala yang terjadi saat melakukan wawancara baik langsung maupun 

menggunakan media komunikasi yaitu berupa jarak, waktu yang tepat dan sinyal 
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saat melakukan wawancara sehingga narasumber tidak merasa terganggu saat 

menyampaikan informasi kepada peneliti. 

b. Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan 

pengamatan secara maksimal dan terfokus.
39

 Istilah observasi merupakan kegiatan 

yang dilakukan untuk memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang 

muncul, dan mempertimbangkan hubungan antara aspek dan fenomena. Observasi 

disini, merupakan pengamatan secara langsung objek peneliti. Pelaksanaan 

observasi yang dilakukan termasuk jenis observasi partisipan, yang diartikan 

sebagai pengamatan yang dibarengi interaksi antara peneliti dan informan.  

Peneliti melakukan observasi mengenai kegiatan yang berkaitan dengan 

pengorganisasian F-SERBUK Jateng-DIY. Kegiatan yang peneliti amati yaitu 

mengikuti rapat anggota, melakukan observasi media online dari F-SERBUK 

diantaranya website dan facebook. Kemudian juga mengamati di berbagai 

kegiatan yang diadakan oleh F-SERBUK misalnya kegiatan rutin pendidikan, 

diskusi, dan lain sebagainya. 

c.  Dokumentasi 

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan menyelidiki benda-benda 

yang tertulis seperti buku, majalah, dokumentasi, notulensi rapat, catatan harian 

dan sebagainya.
40

 Dokumen yang digunakan oleh peneliti seperti arsip ad/art, 
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laporan, foto kegiatan, struktur pengurus, jumlah anggota, nota pendaftaran 

disnaker, hasil rapat dan statuta hasil kongres, dan lainnya. 

4. Teknik Analalisis Data 

Analisis data digunakan ketika data empiris yang diperoleh berupa 

kumpulan kata-kata bukan kumpulan dari angka-angka dan juga tiddak dapat 

disusun dalam kategori atau struktur klasifikasi. Data pada penelitian kualitatif 

dikumpulkan dengan berbagai macam cara yang meliputi observasi, dokumen, 

rekaman, dan wawancara dan kemudian diproses sebelum siap digunakan. 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, Setelah melakukan pengumpulan 

data peneliti memilah data mana yang digunakan dan mana yang tidak digunakan. 

Kemudian melakukan analisis dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini 

menggunakan analisis data dilakukan sebelum, sesudah, dan sesaat berada di 

lapangan. Peneliti menganalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu 

cara analisis menggunakan kata kata untuk menjelaskan suatu kejadian atau data 

yang diperoleh dilapangan. Menurut Miles dan Huberman, kegiatan analisis data  

terdiri dari tiga alur yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi yang tergambarkan pada tabel 

berikut:
41
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Tabel 1.1 Analisis Data Penelitian Kualitatif 

 

Sumber: Prof.Dr. Sugiyono, 2005. 

 

Analisis deskriptif, analisisis yang dilakukan secara interaktif dan 

dilakukan terus menerus sampai tuntas. Aktifitas dalam analisis data yaitu, 

reduksi data, penyajian data, verifikasi. Dengan penjelasan sebagai berikut: 

a. Reduksi Data 

Reduksi data adalah teknik pemilahan dengan penyederhanaan, 

pengabstrakan, dan transformasi data kasar.
42

 Data yang diperoleh dari lapangan 

berjumlah banyak, sehingga perlu dicatat dengan jelas dan rinci. Dari catatan 

tersebut,  kemudian dilakukan pemilahan dengan mengambil data yang penting 

dan membuang yang tidak dipakai. Data yang sudah dipilah kemudian dilakukan 
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pengklasifikasikan data hasil wawancara yang disesuaikan dengan kebutuhan 

untuk dianalisis berdasarkan teori. 

b. Penyajian Data 

Penyajian data adalah teknik mengumpulkan dan menyusun data sehingga 

memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
43

 

Setelah data direduksi, selanjutnya adalah mendisplay data. Penyajian data 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, yang 

pada intinya menyajikan data untuk mudah difahami. 

c. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan adalah teknik mencari makna aktivitas, mencatat 

keteraturan, dan pola-pola sebagai sebab-akibat dan proposisi.
44

 Data yang 

disajikan kemudian ditarik kesimpulan dengan penuh ketelitian dan kejelihan. 

Sehingga, Kesimpulan yang diharapkan merupakan temuan baru yang menjawab 

rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal penelitian. Data yang sudah 

dirangkum dan sudah dianalisis berdasarkan teori selanjutnya dilakukan penarikan 

kesimpulan terhadap fenomena dan fakta yang sudah ada. 

5. Teknik Validitas Data 

Teknik validitas data akan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi 

adalah teknik dengan mengecek dan membandingkan data dengan sumber 
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lainnya.
45

 Triangulasi memiliki tiga model yaitu, triangulasi sumber, triangulasi 

teknik, dan triangulasi waktu. Peneliti menggunakan menggunakan triangulasi 

sumber yaitu menggali kebenaran melalui berbgai sumber memperoleh data. 

Peneliti menggunakan metode triangulasi untuk mengkroscek data, informasi, 

hasil wawancara saat berada di lapangan mengenai pngorganisasian Federasi 

SERBUK Komwil Jateng-DIY dalam penambahan SBA. 

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Pembuatan sistem pembahasan bertujuan untuk memudahkan menulis 

dalam membuat skripsi sehingga skripsi dapat tersusun secara rapi dan terstruktur 

sehingga memudahkan membaca memahami hasil penelitian ini. adapun sistem 

pembahasan ini sebgai berikut. 

BAB I, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

BAB II, gambaran umum F-SERBUK Komwil Jateng DIY yang meliputi 

letak geografis, sejarah berdiri dan perkembangannya, visi misi tujuan, struktur 

organisasi. 

BAB III, pembahasan menegani hasil data penelitian tentang 

pengorganisasian Federasi SERBUK Komwil Jateng DIY dalam penambahan 

serikat buruh anggota. 
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BAB IV, penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran, dan lampiran. 

Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah dan saran adalah upaya 

untuk memberikan masukan pada pihak terkait. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengorganisasian buruh yang 

dilakukan F-Serbuk Komwil Jateng-DIY berjalan dengan lancar meskipun 

memiliki hambatan. Hal yang diperjuangkan oleh F-Serbuk Komwil Jateng-DIY 

salah satunya mengenai pemenuhan hak normatif buruh. Situasi hak normatif 

buruh yang terjadi di Jateng dan DIY jauh dari sejahtera. Kondisi upah di Jateng-

DIY merupakan upah terendah di Indonesia. Hal ini diperparah dengan kondisi 

jam kerja yang melebihi dari ketentuan yang berlaku. Selain itu, kondisi kesehatan 

dan keselamatan kerja juga kurang sehingga buruh terancam terpapar penyakit 

akibat kerja.   

Pengorganisasian yang dilakukan oleh organizer dalam hal ini Federasi 

SERBUK Komwil Jateng-DIY melalui berbagai tahapan yaitu, Pertama memulai 

pendekatan, pendekatan ini dilakukan membangun interaksi secara intens kepada 

buruh. Hal ini dilakukan untuk menggali informasi dari para buruh untuk 

kepentingan pengorganisasian. Setelah menggali informasi, organizer melakukan 

pemetaan dan juga grouping. 

Kedua, Setelah membangun kedekatan dengan buruh selanjutnya 

organizer memfasilitasi proses pengorganisasian ini dilakukan dalam bentuk 

menjadi fasilitator dalam forum-forum pertemuan yang diadakan oleh buruh baik 

di buruh NBI maupun Jaykay. Forum-forum tersebut membahas mengenai isu 



 

 
 

101 

yang ada dalam pekerjaan mereka hingga membicarakan terkait pembentukan 

serikat baru. Disamping itu, juga membangun kesadaran mengenai hak normatif 

bagi buruh. 

Ketiga, organizer merancang strategi untuk mencapai tujuan dari adanya 

pengorganisasian baik di Serbuk NBI maupun Jaykay. Strategi yang digunakan 

dalam pengorganisasian ini yakni dibentuknya serikat baru. Hal ini dilakukan 

untuk memberi wadah perjuangan bagi buruh di NBI dan Jaykay. Proses 

pembentukan serikat baru ini diawali dengan menganalisis keadaan, merumuskan 

kebutuhan dan keinginan dari buruh, menilai sumber daya dan juga melihat 

kekuatan dan kelemahan dari buruh. 

Keempat, setelah merancang strategi organizer mengerahkan aksi. 

Mengerahkan aksi merupakan implementasi dari strategi yang telah dirancang 

sebelumnya yakni pembentukan dari serikat baru. Proses pembentukan serikat 

baru ini didampingi oleh organizer untuk mengajukan pencatatan serikat baru ke 

Dinas Ketenagakerjaan. 

Kelima, setelah serikat terbentuk Serbuk menata organisasi yang baru 

terbentuk dengan melakukan rapat anggota. Pada rapat anggota tersebut 

menetapkan mengenai AD/ART organisasi dan membentuk struktur 

kepengurusan.  

Keenam, setelah organisasi telah tertata selanjutnya membangun sistem 

pendukung. Isu mengenai persoalan buruh membutuhkan pemahaman yang luas 

untuk menganalisanya. Sehingga, perkembangannya juga memperhatikan 

mengenai isu isu yang terjadi di tingkat nasional mengenai kebijakan kebijakan 
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dari pemerintah. Untuk menyikapi perkembangan isu tersebut diperlukan basis 

pendukung dari pihak pihak luar. 

 

B. SARAN  

1. Untuk Federasi Serbuk di harapkan lebih memperhatikan serikat-serikat baru 

sehingga pengorganisiran yang sudah di lakukan bisa berjalan dengan maksimal. 

Selain itu, untuk Federasi Serikat buruh untuk memperhatikan lagi kepada buruh 

yang telah bergabung. Tidak hanya datang ketika berkasus namun memberikan 

pemahaman dan juga kreatifitas kepada buruh. 

2. Untuk peneliti selanjutnya, Jika persoalan penelitian sama dengan kajian ini 

akan lebih bagus kalau menggunakan metode penelitian kuantitatif dan 

mengembangkan kajian kearah kepuasan buruh terhadap Federasi serbuk, 

sehingga penelitiannya bersifat evaluatif 
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Lampiran Lampiran 

Lampiran 1: Dokumen 

 

Gambar  1 Kegiatan Pengorganisasian di SERBUK NBI dan Perencanaan 

Pembentukan Serikat Baru 

 

 

 

 

 

 

   

 

     

Gambar  2 Peneliti, Serbuk NBI dan Serbuk Jaykay Mengikuti Pendidikan Hak 

Normatif yang Diadakan Oleh Serbuk Komwil Jateng-DIY 
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Gambar 3                                                               Gambar 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5                              Gambar 6 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peneliti Mengikuti Harlah Serbuk 

Deklarasi Serbuk NBI dan Jaykay 

 

Peneliti Melakukan Sesi Wawancara 

Bersama Dengan Koordinator Serbuk 

Komwil Jateng-DIY 

Dokumen Nomor Pencatatan Serbuk 

Jaykay 

Dokumen Nomor Pencatatan Serbuk NBI 
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Lampiran 2 : Pertanyaan Wawancara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teori Aspek Teori Pertanyaan 

 
 
 

Pengorganisasian 

 

 

 

Proses Pengorganisasian 

Bagaimana proses pendekatan awal 

organizer kepada calon SBA? 

Bagaimana organizer memfasilitasi proses 
pengorganisasian? (Studi kasus SBA NBI 

dan Jaykay) 
 

Bagaimana organizer merancang strategi 

pengorganisasian ? 

Bagaimana organizer menggerakkan suatu 
aksi? 

Bagaimana organizer menata organisasi? 
 

 
 

 

 

Edukasi Hak Normatif 

 

Bagaimana Proses Edukasi Hak Normatif 
dilakukan ? 

 

Apa Saja Materi Yang di Sampaikan ? 
 

Bagaimana Metode diskusinya ? 
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