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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Paradoks Kesejahteraan di Indonesia 

Kehidupan perekonomian yang ada di Indonesia, lekat dengan 

kehidupan yang paradoks. Beberapa kehidupan paradoks diantara 

dialami oleh petani . Seperti yang dialami petani tembakau Jember 

(Prasetyo, 2017), dimana mereka mengalami paradoks ganda kos 

produksi dimana disana petani menanggung seluruh beban produksi 

mulai dari penanaman sampai dengan memanen. Sayangnya karena 

pasarnya berbentuk oligopsoni, menyebabkan tengkulaklah yang 

menentukan harga, dan mengambil untung dari posisinya sebagai kaki 

tangan pabrik. Pengambilan keuntungan ini selain mengambil selisih 

dari harga target pabrik, juga mengambil untung dengan cara 

mengurangi timbangan tembakau sebagai bagian dari biaya transportasi 

yang ditanggung oleh tengkulak. Bahkan jika dihitung , tiap satu kali 

panen yang berlangsung rata-rata 4 bulan, petani hanya mendapat 

untung Rp. 1000.000,00 jumlah yang sangat sedikit dibanding dengan 

resiko produksinya. Disaat tengkulak mendapatkan keuntungan yang 

besar dan pabrik rokok dapat menjalankan produksinya dan mendapat 

keuntungan besar dari penjualan rokok, petani harus menerima 

keadaan kekurang beruntungannya. 

Paradoks yang lainnya tentang kehidupan nelayan yang ada di 

Indonesia. Meskipun negara ini adalah negara Maritim, namun 

kenyataanya nasib nelayan masih kurang sejahtera. Retnowati (2011) 

mengatakan bahwa Sistem bagi hasil menentukan tingkat 

kesejahteraan nelayan. Sebagai contoh sistem bagi hasil di PPI 

Pasuruan, dimana setelah pendapatan hasil tangkapan dikurangi 

dengan biaya operasional, maka keuntungan nelayan pekerja dibagi 50 : 

50 dengan pemilik kapal. Mirisnya adalah biasanya dalam 1 kapal ada 



20 

4-6 pekerja, jadi 50 persen itu masih dibagi bagi yang menyebabkan 

dalam 1 hari tangkapan mereka per orang hanya mendapat 

Rp.15.000,00- Rp.40.000,00, bahkan terkadang impas. Paradoks seperti 

ini bahkan seolah sudah menjadi tradisi yang tidak perlu dirubah. 

Tentu tengkulak dan pemilik kapalah yang paling mendapat 

keuntungan dari sistem ini.   

              Dunia perbatikan juga tidak bisa dilepaskan dari paradoks 

kesejahteraan dimana ketika industri batik mendapat keuntungan dari 

pengakuan UNESCO namun kehidupan pekerja batiknya masih jauh 

dari kata sejahtera. Rahmawati (2013) mengatakan bahwa di Kota 

Pekalongan upah perempuan buruh batik di tahun 2012 hanya sekitar 

Rp. 455.000,00 ribu atau hanya sekitar 30 persen dari UMR. Padahal 

Lan (2010) mengatakan bahwa hampir 80 persen batik yang ada di 

Indonesia diproduksi di Kota Pekalongan. Jika dibandingkan dengan 

pengupahannya tentu hal tesebut menjadi sebuah paradoks, karena jika 

tingkat produksi di Kota Pekalongan tinggi, sudah selayaknya sistem 

pengupahannya dapat berjalan lebih baik. Penyebab hal itu terjadi 

menurut Rahmawati (2013) adalah kontruksi sosial yang dilakukan 

oleh, tokoh agama, negara/pemerintah, dan yang jelas oleh pemberi 

kerja.  

Berdasarkan kenyataan yang ada, paradoks kesejahteraan terjadi 

hampir di setiap sektor. Pekerja dalam hal ini yaitu petani, nelayan, 

ataupun buruh batik selalu yang paling tidak beruntung nasibnya 

dalam sebuah sistem. Untuk itulah penting untuk mengetahui seberapa 

dalam paradoks yang ada, khusunya di dalam dunia perbatikan yang 

belum banyak dibahas orang. Adanya pendalaman pada paradoks 

kesejahteraan dunia perbatikan akan membuat mata dunia lebih 

terbuka melihat bagaimana sebenarnya nasib pekerja batik di Indonesia 

khususnya Kota Pekalongan.  
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2.2 Konsep Social Sustainability 

 

Setidaknya ada 6 konsep tentang Social Sustainability :  

1. Social Sustainability (dalam arti sempit)adalah: kondisi positif 

dalam masyarakat, dan proses dalam masyarakat yang dapat 

mencapai kondisi itu (Stephen McKenzie, 2004). 

2. Social Sustainability (dalam arti luas) yangadalah suatu 

kondisi yang positif ditandai dengan rasa yang kuat kohesi 

sosial, dan pemerataan akses ke layanan utama (termasuk 

kesehatan, pendidikan, transportasi, perumahan dan rekreasi 

(Stephen McKenzie, 2004). 

3. Social Sustainability adalah proses formal dan informal, 

sistem, struktur dan hubungan secara aktif mendukung 

kapasitas generasi sekarang dan mendatang untuk 

menciptakan masyarakat yang sehat dan ditinggali. Sosial 

masyarakat yang berkelanjutan yang adil, beragam, 

terhubung dan demokratis dan memberikan kualitas hidup 

yang baik(Barron dan Gauntlett, 2002). 

4. Social Sustainability adalah konsep yang bersandar pada nilai-

nilai dasar kesetaraan dan demokrasi, yang terakhir 

dimaksudkan sebagai penguntukan yang efektif untuk semua 

hak asasi manusia - politik, sipil, ekonomi, sosial dan budaya 

- dari semua orang (Sachs dalam Colantonio, 2009). 

5. Social Sustainability adalah hubungan sifat-masyarakat, yang 

dimediasi oleh pekerjaan, serta hubungan dalam masyarakat. 

(Littig dan Grießler dalam Colantonio, 2008). 

6. Social Sustainability  adalah Pengembangan (dan / atau 

pertumbuhan) yang kompatibel dengan evolusiharmonis 

yang melibatkan masyarakat sipil demi  menciptakan 

lingkungan kondusif untuk hidup bersama,kekompatibel 

tersebut dalam  aspekbudaya dan keberagamam  kelompok 

sosial dan pada saat yang sama juga mendorong integrasi 

sosial, dengan perbaikan dalam kualitas hidup untuk semua 

segmen dari populasi (Polese dalam Colantonio,2009) 
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Dari 6 konsep yang ada, dapat disimpulkan bahwa social sustainability 

adalah proses formal atau informal yang terjadi di masyarakat untuk 

mencapai kondisi yang positif untuk generasi sekarang dan yang ada 

dimasa depan berupa peningkatan kualitas hidup , terciptanya interaksi 

social yang berkesinambungan, terjaminya keadilan dan pemerataan.. 

Tujuan dari social sustainability itu sendiri adalah untuk memperluas 

kebebasan rakyat dan kemampuan untuk memimpin kehidupan merka 

sendiri dan memiliki alasan untuk dihargai, tanpa mengorbankan 

kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan  mereka 

sendiri. 

Menurut Max-Neef’s dalam Hitchcock dan Marsha (2011)  

untuk mencipatkan social sustainability di dalam sebuah organisasi 

/perusahaan bisnis maka ada 4 hal yang perlu diperhatikan ;  

1. Pekerja 

2. Pemasok 

3. Pelanggan 

4. Komunitas masyarakat dimana perusahaan itu 

beroperasi 

 

 
                Sumber : ISSP (2011) 

                                                 Gambar 2.1 

                       Social Sustainability pada organisasi/perusahaan 
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 Pekerja menempati urutan terdalam dalam gambar ini karena 

konsep social sustainability organisasi ini lebih menekanan pada nasib 

pekerja yang  seharusnya paling diperhatikan, namun justru yang 

paling sering dilupakan. Konsep ini diharapkan  dapat menjadi bahan 

perenungan bahkan langkah praktis bagi perusahaan dan juga pekerja 

sendiri untuk  mewujudkan social sustainability. 

Mengingat konsep dan pengukuran social sustainability yang 

masih abstraksi, maka dibutuhkan tema-tema operasional social 
sustainability. Baines dan Morgan serta Sinner et al dalam Andrea 
Colantonio (2008)  menyebutkan ada 7 tema dalam social sustainability 
yaitu : 

 Basic needs (Kebutuhan dasar) 

 Personal disability (Penyandang Disabilitas) 

 Needs of future generations (Kebutuhan generasi mendatang) 

 Social capital (Modal social) 

  Equity (keadilan) 

 Cultural and community diversity (Kebudayaan dan 

Kenakeragaman) 

 Empowerment and participation  (Pemberdayaan dan 

partisipasi) 

Dari ke tujuh tema diatas, penelitian kali ini akan mengambil 4 tema 

utama yaitu, kebutuhan dasar, modal sosial, keadilan sosial, dan 

kebudayaan.  

2.3 Kebutuhan Dasar Manusia 

  Abraham Maslow mengungkapkan bahwa pada dasarnya tidak 

lazim jika tindakan ataupun keinginan sadar manusia hanya memiliki 

satu motivasi (Goble, 1987:69). Maksudnya, jika manusia 

menginginkan sesuatu maka bukan hanya sebagian pribadi yang 

digerakan oleh motivasi, melainkan seluruh pribadinya yang 

digerakkan oleh motivasi. Contohnya adalah jika seseorang merasa 
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lapar, maka bukan hanya perutnya yang merasa lapar, tetapi seluruh 

bagian tubuhnya merasa lapar. Artinya secara tegas dapat dikatakan 

bahwa dorongan dan hasrat yang ada pada manusia pada kenyataanya 

saling berhubungan. Pernyataan inilah yang menjadi dasar dari teori 

hirarki kebutuhan dasar manusia.  

  Maslow mengungkapkan bahwa “Manusia dimotivasikan oleh 

sejumlah kebutuhan dasar yang bersifat sama untuk seluruh spesies, 

tidak berubah dan berasal dari sumber genetis atau naluriah” (Goble 

1987:70). Kebutuhan dasar yang disebutkan tadi tentunya tidak hanya 

hal-hal yang bersifat fisiologis namun juga psikologis. Kedua jenis 

kebutuhan tersebut adalah kodrat dari manusia dimana hal tersebut 

tidak bisa dimatikan dan hanya bisa ditindas. Penindasan itu biasanya 

terjadi karena kekeliruan proses belajar ataupun tradisi yang ada. 

Kebutuhan dasar manusia menurut Maslow dapat digambarkandalam 

hirarki berbentuk segitiga. Maksud dari hirarki ini adalah jika 

kebutuhan yang ada pada tingkat terbawahnya belum tercukupi, maka 

seseorang akan terus berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut 

terlebih dahulu.Lima tingkatan atau hirarki kebutuhan manusia dapat 

dijelaskan secara sederhana : 

a. Kebutuhan Fisiologis  

Kebutuhan fisiologi merupakan kebutuhan yang paling 

dasar manusia, yaitu pemenuhannya ditujukan untuk mempertahankan 

hidup manusia secara fisik (Goble, 1987:71). Macam kebutuhan 

tersebut seperti, pangan, sandang, papan, oksigen, tidur, hingga 

hubungan seks. 
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              Sumber : Frank G. Goble Mazhab Ketiga (1987) 

Gambar 2.2 

                                      Hirarki Kebutuhan Dasar Maslow 

 

b. Kebutuhan Rasa Aman 

Kebutuhan rasa aman akan muncul setelah kebutuhan 

fisiologi tercukupi. Bentuk dari kebutuhan ini adalah kepastian dan 

kestabilan yang ada pada lingkungannya, seperti tidak ada terror, 

jaminan saat bekerja, ataupun kepastian terhindar dari bencana. Jika 

kepastian ataupun kestabilan tidak dapat diciptakan, manusia yang 

pada umumnya orang dewasa akan mengalami gangguan neurotic 

semacam gelisah atau dalam tindakannya sering bertindak seolah-olah 

selalu dalam keadaan yang darurat (Goble, 1987:73).  

c. Kebutuhan Rasa Cinta/Kasih Sayang 

Setelah Tercukupinya kebutuhan fisiologi dan rasa aman 

maka akan muncul kebutuhan akan rasa cinta/ kasih sayang. Rasa 

tersebut didambakan oleh setiap manusia di dalam lingkungannya  baik 

kelurga maupun komunitas. Tanpa cinta maka pertumbuhan dan 

perkembangan manusia akan terhambat sebagaimana yang sudah 

ditemukan oleh Maslow (Goble, 1987:75). Tanpa ada pemenuhan akan 
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hal ini maka seseorang bisa mengalami masalah seperti salah 

penyesuaian.  

d. Kebutuhan Rasa Penghargaan 

Kebutuhan akan penghargaan ini memiliki dua macam 

jenis, yang pertama yaitu harga diri dan yang kedua adalah 

penghargaan dari orang lain (Goble, 1987:76). Harga diri akan 

membuat seseorang menjadi lebih produktif karena dia mempunyai 

kepercayaan diri dan kebebasan. Sementara penghargaan dari orang 

lain biasanya membuat seseorang akan mempunyai prestise, 

pengakuan, dan penerimaan di lingkungannya. 

e. Kebutuhan Aktualisasi Diri 

Kebutuhan ini akan muncul setelah kebutuhan akan cinta 

dan penghargaan telah tercapai. Hal ini menurut Maslow merupakan 

aspek yang penting dalam pencukupan kebutuhan psikologis. 

Kebutuhan ini menyatakan bahwa setiap manusia tanpa terkecuali 

harus menumbuhkan atau mengembangkan kemampuannya secara 

maksimal (Goble, 1987:77). Pemenuhan kebutuhan ini tentunya akan 

membuat kebutuhan psikologi menjadi terpenuhi dan melengkapi 

aspek kebutuhan dasar selain fisiologi. 

2.4 Modal Sosial 

Setiap manusia dimanapun berada tidak bisa dilepaskan dari 

lingkungan sosial, sehingga sudah pasti mereka juga tidak bisa 

dilepaskan dari modal sosial . Ada beberapa definisi modal sosial yang 

disampaikan oleh beberapa ahli : 

a. James Coleman menyatakan : “Modal sosial adalah 

seperangkat sumber daya yang melekat pada hubungan 

keluarga dan dalam organisasi sosial komunitas dan yang 

berguna bagi perkembangan kognitif atau sosial anak atau 

orang yang masih muda. Sumber-sumber daya tersebut berbeda 

bagi orang-orang yang berlainan dan dapat memberi manfaat 
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penting bagi anak-anak dan remaja dalam perkembangan 

modal sosial mereka” (Handoyo 2012:65). 

b. Robert Putnam menyatakan : “Modal sosial adalah bagian 

dari organisasi sosial seperti kepercayaan, norma dan jaringan 

yang dapat meningkatkan efisiensi masyarakat dengan 

memfasilitasi tindakan-tindakan terkoordinasi” (Handoyo 

2012:68). 

c. Pierre Bourdieu menyatakan : “Modal sosial adalah jumlah 

sumber daya aktual atau maya yang terkumpul pada seseorang 

individu atau kelompok karena memiliki jaringan yang tahan 

lama, berupa hubungan timbal balik perkenalan dan pengakuan 

yang sedikit banyak terinstiusionalisasikan” (Handoyo, 

2012:73) 

d. Francis Fukuyama menyatakan bahwa “Modal Sosial adalah 

“serangkaian nilai-nilai atau norma-norma informal yang 

dimiliki bersama di antara para anggota suatu kelompok 

masyarakat yang memungkinkan terjalinnya kerjasama 

diantara anggota mereka” (Fukuyama, 2002: vii). 

Dari 4 definisi diatas dapat dikatakan bahwa modal sosial adalah 

seperangkat sumber daya yang melekat pada suatu kelompok ataupun 

organisasi sosial yang membuat mereka dapat bekerjasama sehingga 

pada akhirnya menimbulkan hubungan timbal balik.  

Modal sosial setidaknya memiliki tiga unsur penting yaitu : 

kepercayaan, norma dan jaringan (Handoyo, 2012:75). Ada 3 

komponen penting yang berhubungan denga kepercayaan : yaitu 

hubungan sosial, harapan yang terkandung dalam hubungan tersebut, 

dan interaksi sosial yang memungkinkan hubungan dan harapan 

tersebut terwujud. Inti dari ketiga komponen tersebut adalah bahwa 

nantinya hubungan tersebut akan menghasilkan suatu timbal balik 

antar orang/kelompok. Norma juga tidak bisa dilepaskan dari konsep 

timbal balik dimana sifatnya resiprokal yaitu hak dan kewajiban pada 

kedua belah pihak, yang kemudian menjamin keuntungan pihak-pihak 

tersebut pada kegiatan tertentu (Handoyo, 2012:83). Jaringan sosial 
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sendiri pada umumnya mempunyai fungsi ekonomi dan kesejahteraan 

sosial sehingga juga dapat dikatakan menjadi salah satu unsur penting 

dalam modal sosial. Karena sifat dari jaringan ini adalah terbuka, maka 

secara otomatis memberi kesempatan pada publik untuk menilai 

fungsinya yang mendukung kepentingan masyarakat, dimana dalam 

hal ini disebut partisipasi masyarakat (Handoyo, 2012:87). Pada intinya 

modal sosial disini adalah menjamin terwujudnya timbal balik dan juga 

partisipasi masyarakat. 

Modal sosial sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat 

dalam hal kesejahteraan sosial terutama dari sisi ekonomi. Dari segi 

ekonomi, modal sosial dapat mengurangi biaya transaksi, 

menggerakkan kerjasama pada agen-agen ekonomi, sampai mendorong 

berkembangnya dunia industri karena mengahasilkan energhi yang 

memungkinkan untuk bertumbuhnya semangat wirausahawan 

ditengah-tengah masyarakat (Handoyo, 2012:91). Modal sosial inilah 

yang pada gilirannya juga mengurangi kemiskinan meski tidak secara 

langsung, karena dengan adanya unsur kepercayaan, setiap tetangga 

menjadi lebih peduli pada tetangga dan membantu tetangga ketika ada 

permasalahan ekonomi (Handoyo, 2012:92). Dari penjelasan ini 

terbukti bahwa peran modal sosial sangat berguna pada tataran 

kehidupan sosial. 

 

2.5 Keadilan Sosial 

 Definisi keadilan menurut Jhon Rawls adalah kondisi yang 

tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang 

diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak 

orang (Rawls, 2006:4). Artinya, Segala hal yang didapatkan yang 

menuntut pengorbanan,, keuntungan, dan beban, dalam kehidupan  

social harus dibagi dengan adil kepada seluruh warga masyarakat 

(Rawls dalam Mawardi, 2010). Untuk itulah keadilan tidak boleh 

tunduk pada segala bentuk jenis tawar-menawar politik maupun 

kalkulasi kepentingan sosial. Selama ini banyak kondisi yang salah 

yang membuat ketidakadilan dapat diterima. Alasanya adalah hanya 
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untuk menghindari ketidak adilan yang lebih besar. Tentu konsep ini 

keliru karena pada dasarnya keadilan adalah sesuatu yang tidak bisa 

diganggu gugat, apapun alasannya. 

 Rawls menyatakan ada dua prinsip keadilan , yang pertama 

adalah “setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar 

yang luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang”, sedangkan 

yang kedua “Ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian 

rupa sehingga dapat diharapkan memberi keuntungan untuk semua 

orang serta semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang” (Rawls, 

2006:72). Prinsip yang pertama mengacu pada konsep rule of law 

dimana setiap warga negara mempunyai hak dasar yang sama seperti 

kebebasan politik, berbicara dan berserikat, kebebasan berpikir sampai 

dengan kebebasan untuk mempertahankan hak milik. Jika dicermati 

prinsip keadilan yang pertama ini menekankan pada hak individu atau 

personal warga negara berbeda dengan prinsip yang kedua. Prinsip 

yang kedua sendiri lebih menekankan pada intepretasi yang rumit 

tentang apa itu “keuntungan bagi semua orang”. Pada prinsip hukum 

Pareto sendiri telah dijelaskan bahwa tidak mungkin setiap orang 

mendapat keuntungan tanpa merugikan pihak lain atau mana mungkin 

seseorang menambah kepuasan tanpa mengorbankan kepuasan orang 

lain (Rawls, 2006:81). Selain itu dengan adanya sekarang penerapan 

sistem ekonomi pasar, tentu efisiensi pasar menimbulkan perdebatan 

apakah itu adil atau tidak. Untuk itulah agar efisiensi itu sempurna, 

maka prinsip-prinsip efisiensi dibatasi oleh institusi-institusi tertentu, 

sehingga jika batasan-batasan tersebut telah dilaksankan maka 

distribusi efisien apapun dapat dianggap adil (Rawls, 2006:85). Untuk 

itulah adanya undang-undang pengupahan, tenaga kerja, dan 

kepemilikan sumber daya adalah agar efisiensi lepas dari prasangka 

ketidakadilan.  
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2.6 Kebudayaan 

Berdasarkan Krober dan Kluckhon ada definisi budaya yang 

dibagi menjadi enam pemahaman (Sutrisno 2005:8) :  

a. Definisi deskriptif : Budaya adalah totalitas komperhensif 

yang menyusun keseluruhan hidup sosial sekaligus 

menunjukkan sejumlah ranah yang kemudian membentuk 

budaya. 

b. Definisi historis : Budaya adalah warisan yang dialih-

turunkan dari generasi satu ke generasi berikutnya. 

c. Definisi normative : Ada dua macam bentuk definisi. 

Pertama, Budaya adalah aturan atau jalan hidup yang 

membentuk pola-pola perilaku dan tindakan yang kongkret . 

Kedua, Budaya menekankan peran gugus nilai tanpa mengacu 

pada perilaku. 

d. Definisi psikologis : Budaya adalah piranti pemecah 

masalah yang membuat orang bisa berkomunikasi, belajar, 

atau memenuhi kebutuhan material maupun emosionalnya. 

e. Definisi Struktural : Budaya adalah hubungan atau 

keterkaitan antara aspek-aspek yang terpisah dari budaya 

sekaligus menyoroti fakta bahwa budaya adalah abstraksi 

yang berbeda dari perilaku yang kongkret. 

f. Definisi Genetis : Budaya adalah sesuatu yang lahir dari 

interaksi antar manusia dan tetap bisa bertahan karena 

ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. 

Dari 6 definisi diatas secara garais besar budaya merupakan tatanan  

yang berbentuk aturan atau jalan hidup yang membentuk pola-pola 

perilaku dan tindakan yang kongkret sehingga orang dapat 

berkomunikasi, belajar atau memenuhi kebutuhan material maupun 

emosionalnya  dimana hal itu diwariskan turun-menerun dari satu 

generasi ke generasi berikutnya.  

Peran budaya dalam tindakan manusia mulai dibahas oleh 

Talcoot Parson, dimana dia mengkritik pemahaman-pemahaman 
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sebelumnya tentang apa yang melatar belakangi tindakan manusia. 

Pemahaman sebelumnya seperti behavioris dan homo oeconomicus 
mengatakan bahwa manusia pada dasarnya makhluk yang rasionalis, 

penuh perhitungan, dan berpusat pada diri sendiri (Sutrisno, 2006:54). 

Tetapi Parson mengatakan jika manusia di dalam hidupnya selalu 

mempunyai dimensi normatif dan nonrasionalnya (Sutrisno, 2006:55) 

artinya tindakan manusia di satu sisi dipandu oleh suatu ideal-ideal 

tertentu atau pemahaman bersama. Inilah yang menyebabkan pada 

kenyataannya manusia terdorong untuk melakukan sebuah tindakan 

sukarela untuk mencapai tujuan bersama. Inilah yang disebut dengan 

peran budaya sebagai dasar dari tindakan manusia. 

 

2.7 Istilah Pekerja Rumahan 

Konvensi ILO tahun 1996 memberi definisi tentang pekerja 

rumahan yaitu“seseorang yang melakukan pekerjaan di dalam 

rumahnya atau di tempat lain sesuai dengan pilihannya selain dari 

tempat kerja pemberi kerja; untuk pengupahan yang didapatkan dari 

hasil produk atau jasa yang diinginkan oleh pemberi kerja, tanpa 

melihat siapa yang menyediakan peralatan, bahan atau hal lain yang 

digunakan”. Pekerjaan ini biasanya dilakukan oleh para ibu rumah 

tangga untuk membantu perekonomian keluarga dengan sistem yang 

biasanya disebut Putting Out System (POS). Keberadaan pekerja 

rumahan ini tersembunyi karena hanya dianggap pemeran sekunder 

dan tidak begitu berpengaruh pada perekonomian (Hunga, 2013). 

Mungkin hal tersebut wajar, mengingat biasanya pekerja adalah orang 

yang bekerja di pabrik atau di kantor, sehingga jika perempuan hanya 

tinggal di rumah, berarti pekerjaannya adalah ibu rumah tangga. Itulah 

mengapa banyak pekerja rumahan seolah tidak terlihat, walaupun 

sebenarnya budaya dan pengusaha berperan dalam 

ketersembunyiannya. 

Indonesia sendiri tidak mempunyai definisi tentang tenaga 

kerja di Indonesia, bahakan serikat pekerja, pengusaha, dan pejabat 
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Kantor Tenaga Kerja masih sering salah dalam menagrtikan antara 

pekerja rumahan dengan tenaga kerja (Fajerman, 2013). Inilah yang 

menyebabkan mengapa pekerja rumahan di Indonesia sampai sekarang 

menjadi pekerja yang belum mendapat perlakuan layaknya tenaga kerja 

Indonesia yang lainya. Selain itu sampai sekarang Indonesia belum 

meratifikasi Konvensi ILO 1996 tentang pekerja rumahan sehingga 

pekerja rumahan di Indonesia belum mempunyai kepastian payung 

hukum. Konsekuensinya adalah para pekerja rumahan tidak 

mempunyai kepastian untuk mendapatkan jaminan kerja, upah yang 

layak, dan posisi tawar. Belum lagi resiko-resiko yang dapat terjadi 

ketika mereka membawa pekerjaan ke rumah seperti kesehatan, 

keharmonisan keluarga, sampai dampak pribadi pada anak. 

Jika  menafsirkan  Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 

tahun 2003 yang terutama tentang hubungan kerja antara “pemberi 

kerja dan pekerja” maka pekerja rumahan memiliki hak yang sama 

dengan tenaga kerja lainya. Alasannya adalah dalam pasal 1 ayat 15 

dijelaskan bahwa “hubungan antara pengusaha dan pekerja 

berdasarkan perjanjian kerja, yang mengandung unsur-unsur 

pekerjaan, upah dan perintah kerja” sehingga jika unsur-unsur tersebut 

dipenuhi  maka mereka dapat disebut dengan pekerja. Tetapi pada 

praktiknya, justru pekerja rumahan seringkali disamakan dengan 

pekerja informal. Hal ini disebabkan pengusaha seringkali menutupi, 

menyamarkan, bahkan “membuat akal-akalan” supaya pekerja 

rumahan tidak termasuk sebagai pekerja berdasarkan undang-undang. 

Membuat akal-akalan yang dimaksud adalah pada praktiknya 

pengusaha membuat sistem bahwa rumah tangga membeli produk 

pengusaha, kemudian rumah tangga membuat nilai tambah terhadap 

barang tersebut, setelah itu produk tersebut dijual lagi kepada 

pengusaha (Fajerman, 2013). Jika demikian maka dalam sistem ini tidak 

ada yang disebut dengan hubungan pemberi kerja dan pengusaha” 

sehingga para pekerja rumahan dapat disebut sebagai pekerja informal.  
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2.8 Penelitian Sebelumnya  

Sudah ada beberapa penelitian yang dilakukan oleh ILO 

terkait dengan pekerja rumahan di beberapa provinsi. Penelitian yang 

dilakukan di Jawa Timur (2015) memperoleh hasil bahwa pengaturan 

kerja mereka fleksibel sehingga dapat melakukan peran ganda yaitu 

bekerja dan mengurus rumah tangga. Meski demikian kerugian mereka 

lebih banyak karena upah mereka masih dibawah UMR serta tidak ada 

jaminan kerja maupun pelatihan. Mereka juga sulit untuk bergabung 

dengan organisasi pekerja karena terisolasi di dalam rumah. Penelitian 

secara akumulatif di 6 provinsi (Banten, Jawa Timur, Yogyakarta, Jawa 

Tengah, Jawa Barat, dan Sumatera Utara) yang dilakukan bulan Juli 

2015 memperoleh berbagai kesimpulan yaitu kebanyakan mereka tidak 

terdata sebagai di dalam statistik negara sehingga tidak sulit untuk 

memahami kondisinya. Wawasan mereka terutama ibu-ibu juga masih 

rendah terbukti dari ketidak tahuannya mengenai hak-hak tenaga 

kerja. Pemberlakuan ketidaksetaraan gender juga membuat para ibu 

rumah tangga sulit untuk mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik. 

Perlakuan pengusaha kepada pekerja rumahan terutama di daerah Jawa 

Tengah dan Jawa Barat (2015) tidak begitu baik dikarenakan 

ketidakpatuhan mereka untuk melakukan UU ketenagakerjaan dan 

hanya memikirkan efisiensi usaha. Penelitian lain yang dilakukan oleh 

akedemisi seperti Sofia (2008) menemukan hasil bahwa pekerja 

rumahan di  IKM Tas di Desa Bojongrangkas Kabupaten Bogor Jawa 

Barat kesejahteraannya masih tetap rendah terutama pekerja rumahan 

perempuan.  Hal yang sama juga terjadi Industri Kayu Lapis Desa 

Purwo, Jombang, Jawa Timur (Utama, 2012) dimana para pekerja tidak 

dapat masuk ke aktivitas pasar karena waktu mereka sudah habis untuk 

bekerja, kegiatan komunal, dan juga pekerjaan rumah tangga. Industri 

batik yang notabene kebanyakan produksinya memakai jasa pekerja 

rumahan ternyata belum banyak diteliti spesifik oleh kalangan 

akademisi, dimana hanya baru ada 2 pihak yang meneliti tentang 

pekerja rumahan industri batik. Hunga (2013) meneliti Pekerja 

rumahan batik (Sragen, Surakarta, Sukoharjo) yang selama ini seakan 
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tersembunyi dan hasil dari penelitiannya menunjukan bahwa pengaruh 

kolaborasi pengusaha dengan patriarkhilah yang menyebabkan 

ketersembunyian tersebut. Temuan yang sama juga terjadi pada pekerja 

rumahan batik di Pekalongan (Rahmawati dkk , 2013) dimana karena 

hal tersebut kemiskinan keluarga pekerja rumahan perempuan pada 

kondisi tetap sedangkan pengusaha semakin kaya karena sistem 

tersebut. Dari semua hasil yang diketemukan terbukti bahwa 

kesejahteraan pekerja rumahan terutama pekerja rumahan perempuan 

masih rendah dikarenakan beberapa hal seperti isolasi, upah dibawah 

UMR, tidak adanya perlindungan hukum yang berbentuk jaminan 

kerja, kontruksi sosial berupa ketidaksetaraan gender, sampai 

kesengajaan pengusaha untuk menambah efisiensi produksinya bahkan 

bila perlu menggunakan “senjata” patriarkhi. Tetapi dari semua itu 

belum ada satupun yang meneliti apakah pekerja rumahan  dapat 

mewujudkan  keadaan yang social sustainability dengan begitu banyak 

tantangan yang ada berdasarkan pola hidup dan pola pikirnya.  Untuk 

itulah peneliti ingin mengkaji pekerja rumahan batik, mengingat 

tantangan untuk mewujudkan social sustainability begitu kompleks . 

Penelitian kali ini akan dilakukan di Kota Pekalongan mengingat 

daerah tersebut merupakan produsen batik pesisir yang mempunyai 

perbedaan karakter dengan batik daratan ataupun keraton dalam hal 

motif, filosofi, sampai karakter pekerjanya terutama mungkin dari pola 

hidup dan pola pikirnya 
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2.9        Kerangka Pikir  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 
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Kerangka pikir penelitian ini juga kompleks dari segi struktur 

pekerjaan pekerja rumahan batik mengingat sistem yang digunakan 

dalam kesatuan produk adalah sistem cluster. Sistem cluster ini sendiri 

membagi pembatik dalam beberapa kategori sesuai dengan 

spesialisasinya.  

Adapun kerangka penelitianya adalah sebagai berikut : 

 

 Industri Batik Tulis Pekalongan mempunyai pekerja yang 

dibagi berdasarkan spesialisasinya atau sering disebut dengan cluster 
batik. Cluster batik ini sendiri dibagi dalam 9 proses dan 5 kategori 

luster , yang pertama yaitu desain, dimana gambar motif batik ditulis 

dalam kertas roti, kedua ngeblat dimana setelah desain selesai dibuat 

kemudian motif tersebut dipindahkan ke kain mori memakai pensil. 

Kedua tahap ini dilakukan oleh satu orang yaitu pendesain sekaligus 

pengeblat, dimana pekerjaan ini dilakukan di rumah sendiri. Setelah itu 

proses yang ketiga yaiut nglowong, proses pembubuhan malam 

pertama sesuai dengan motif yang sudah ada pada kain mori, 

pembuatnya disebut penglowong yang biasanya bekerja di rumah 

sendiri, bengkel, ataupun dibengkel dan dirumah sendiri. Tahap 

keempat, mopok 1 dimana disini dilakukan pengimbuhan malam untuk 

membuat warna yang tertutup menjadi tegas, pekerjanya disebut 

pemopokdan dan proses tersebut dilakukan di rumah sendiri, bengkel, 

ataupun dibengkel dan dirumah sendiri. Kelima, medel atau pewarnaan 

tahap 1 yang biasanya dilakukan oleh dua orang di bengkel. Kemudian 

tahap keenam adalah penglorodan dimana ini dilakukan setelah 

pewarnaan tahap 1, tahap ini merupakan tahap merontokkan malam 

yang dilakukan oleh 2 orang juga di bengkel (sama dengan orang yang 

melakukan pewarnaan 1). Ketujuh adalah tahap mopok 2 , dimana 

yang dilakukan persis dengan yang dilakukan pada mopok 1 dan juga 

dilakukan oleh pekerjanya di rumah sendiri, bengkel, ataupun 

dibengkel dan dirumah sendiri. Kedelapan yaitu proses mencolet, 

dimana pewarnaan yang ada pada motif batik dilakukan dengan cara 

dilukis, ini dianggap pekerjaan mudah dan pendapatan paling rendah 

sehingga hanya sedikit yang bersedia melakukanya, pekerjaan ini 

dilakukan di rumah sendiri. Terakhir adalah finising yaitu penyoghaan 
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dimana ini merupakan pewarnaan tahap kedua, dilakukan di bengkel 

oleh dua orang. Di luar fakta produksi tersebut pekerja tentunya 

memiliki kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Kehidupan tersebut 

dapat dispesifikan menjadi 4 kategori yaitu kebutuhan dasar, modal 

sosial, keadilan sosial, dan juga Budaya. Tetapi dengan semakin 

kompleksnya kehidupan urban, tentu keempat  hal tersebut juga 

semakin kompleks juga permasalahannya. Oleh karena itu pola hidup 

dan pola pikir akan menentukan apakah tantangan kompleksitas 

kebutuhan dasar, modal sosial, keadilan sosial dan budaya dapat 

dijawab oleh para pekerja rumahan. Itulah yang nantinya menentukan 

sebuah judgment apakah pekerja rumahan batik tulis Pekalongan sudah 

mencapai keadaan yang social sustianability atau tidak. Pekerja sendiri 

tidak bisa dilepaskan dari pengaruh keputusan pemilik IKM, jadi disini 

perpaduan antara pola pikir pekerja rumahan dan pemilik IKM juga 

penting untuk menjawab tantangan sosial sustainability. Pada akhirnya 

kita juga harus mengetahui secara mendalam bagiamana paradoks 

kesejahteraan yang  dibentuk oleh pola hidup dan pola pikir pekerja 

rumahan serta perpaduannya dengan pola pikir pemilik IKM. 


