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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum  IKM Tiga Bulan  

IKM Tiga Bulan pertama kali berdiri pada tahun 2002 

dimana pendirinya merupakan seorang perempuan yang sudah 

berkeluarga dan merupakan mantan pekerja rumahan juga. IKM ini 

berfokus pada batik tulis dan hanya memproduksi batik printing secara 

minor. Pekerjanya rata-rata merupakan ibu rumah tangga yang sudah 

berusia lebih dari 45 tahun, dan hanya beberapa yang masih berumur 

40 tahun kebawah, kecuali pekerja pewarna dan penglorod yaitu laki-

laki yang masih berusia dibawah 25 tahun. Pekerja laki-laki ini masih 

mempunyai hubungan kekerabatan dengan Informan P (samaran dari 

nama pemilik IKM), dimana memang pada bagian tersebut dituntut 

kepercayaan yang tinggi. Jam kerja batik di IKM ini adalah mulai pukul 

jam 08.00 pagi sampai dengan pukul 16.00 WIB dan bagi yang 

terlambat akan pulang lebih lama dari jam kerja normal. Khusus untuk 

pekerja yang mengerjakan di rumahnya sendiri mereka tidak diberikan 

jam kerja, dan hanya diberikan jatah kain atau pekerjaan sesuai dengan 

kapasitasnya dan kepercayaan dari informan P.  

Informan P memulai bisnisnya dengan bentuk sederhana, 

bengkel yang masih sempit dan beralaskan tanah. Pembangunan yang 

lebih baik baru dimulai pada tahun 2011 dimana bengkel diperluas 

menjadi 2 kali lipat dari sebelumnya sekarang berukuran sekitar 8X6 

m2. Selain itu lantai juga diganti menjadi keramik agar pekerja dan 

pemilik IKM lebih nyaman untuk bekerja. Setiap hari ada sekitar 14 

orang yang bekerja disitu, dan duduk dengan bangku yang sederhana. 

Lokasi bengkel itu sendiri menjadi satu dengan rumah pemberi pemilik 

IKM tanpa ada pembatas ataupun sekat. 
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Produksi IKM batik ini sendiri perbulannya bisa mencapai 

100 lembar batik tulis, dengan bantuan pekerja rumahan selain pekerja 

bengkel. Namun angka tersebut tidak pasti, tergantung dengan 

permintaan dari “big boss” yang ada di Jakarta. Sekedar informasi, IKM 

ini sendiri tidak mempunyai kios di pasar batik yang ada di 

Pekalongan, melainkan mereka hanya menerima pesanan dari “ big 
bos” yang ada di Jakarta. Pesanan itu maksimal hanya berbentuk kain, 

karena IKM tersebut tidak berani untuk membuatnya sampai pada 

tingkat baju mengingat begitu tingginya ongkos produksinya. IKM ini 

sangat tergantung pada sistem “big boss”nya, artinya jika IKM tersebut 

tidak punya “boss”, sangat sulit untuk melakukan produksi mengingat 

modal IKM ini sangat minim, sehingga jika kehilangan seorang “boss” 
IKM tersebut harus segera mencari “boss” baru. Jika “big boss” 

menunda untuk melakukan pembayaran penuh, maka dapat dipastikan 

pekerja batiknya sementara tidak akan dibayar penuh atau menghutang 

upah pada pekerja sendiri. IKM ini sendiri juga melayani jasa “mbabari” 

atau membuatkan batik pada proses tertentu dimana yang meminta hal 

tersebut biasanya IKM lain, yang lebih besar namun tidak mempunyai 

cukup waktu untuk memproduksi sendiri. Itulah juga yang mungkin 

menyebabkan proses produksi batik pada IKM Tiga Bulan kadang tidak 

tepat waktu ketika dipesan mengingat begitu banyaknya pesanan yang 

ada, namun Informan P selaku pemilik usaha selalu berkata 

menyanggupi permintaan dari semua pemesan. Satu batik dengan 

produksi penuh berkisar antara 200 ribu sampai 600 ribu, sedangkan 

pada pekerjaan yang bersifat “mbabari”, tergantung pada bagian proses 

apa yang diminta oleh pemesan. Jadi dengan kata lain dapat ditegaskan 

bahwa sebenarnya pemilik IKM bukanlah pemberi kerja yang 

sebenarnya, melainkan dia adalah mediator antara “boss” dengan 

pembatik. Jika meninjau dari tulisan milik Hunga (2013), maka dia 

merupakan jenis yang disebut dengan juragan gaok, dimana pembatik 

menganggap dia adalah pemilik usahanya, padahal faktanya dia 

hanyalah tangan kanan “bos”.  

IKM Tiga Bulan mempunyai sistem cluster yang cukup 

kompleks baik itu secara produksi maupun administratif. Sistem 
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Cluster kompleks ini  berlaku untuk para pekerja rumahan, dan pada 

penelitian kali ini produksi sistem cluster tersebut dinamai dengan 

“rute”, dimana yang dimaksud dengan rute adalah perjalanan yang 

harus ditempuh para pekerja rumahan untuk mendukung proses 

produksi batik tulis IKM Tiga Bulan. Adapun rute ini dibagi menjadi 10 

rute ambil-antar, yang kemudian menghasilkan satu produk secara 

utuh. Rute tersebut dijelaskan pada gambar 7, dimana penjelasan lebih 

mendetailnya adalah sebagai berikut :  

a. Rute pertama ; seorang desainer dan pengeblat batik (Informan 

1)dari Kauman mengambil kain yang disediakan oleh Informan 

P. Biasanya kalau sedang tidak ramai Informan 1 menggunakan 

sepeda menuju Gamer yaitu pada sore hari, jika jalan sangat 

ramai Informan 1 lebih memilih menggunakan angkutan 

umum yang total selama pulang pergi harus 4 kali berganti 

angkutan. 

b. Rute Kedua : Setelah pekerjaan selesai, Informan 1 

mengembalikan kain tersebut kepada Informan P sekaligus 

mengambil Pocoan (pembayaran upah seminggu sekali). Jika 

sedang benar-benar tidak bisa bepergian, biasanya Informan P 

datang ke rumah Informan 1 untuk memberi kain atau 

mengambil kain yang sudah di desain dan diblat. 

c. Rute Ketiga : Setelah mendapat desain, Penglowong yang 

ada dibengkel (Informan 3) melaksanakan tugasnya untuk 

nglowong, sedang Informan 2  (penglowong pekerja rumahan) 

akan berjalan kaki untuk mengambil kain dan menglowong di 

rumah. Adapun Informan 4 (penglowong di bengkel dan 

dirumah) ketika berangkat menuju bengkel, dia berjalan kaki, 

dan pulang dijemput anak menggunakan motor.  

d. Rute Keempat : Setelah selesai melakukan pekerjaan 

nglowong, pekerja rumahan berjalan kaki (Informan 2) untuk 

mengantarkan hasil pekerjaanya, sedang Informan  3 lebih 

hemat energi karena memproduksi di bengkel, dan Informan 4 
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menghemat waktu karena mengembalikan pekerjaannya 

biasanya bersamaan saat berangkat ke bengkel 

e. Rute Kelima : Setelah Klowongan selesai, maka Informan 6 

mengerjakan proses mopok tahap 1 dibengkel sedangkan  

Informan 7 (pekerja bengkel dan rumahan) setelah selesai 

bekerja dibengkel akan membawakan jatah pekerjaan Informan 

5 ( pekerja rumahan) dengan membawa sepeda menuju Desa 

Terban (Kabupaten Batang) . Mopok tahap 1 ini tidak 

sembarangan orang dipercaya tanpa supervisi, jadi jumlahnya 

tidak banyak dan Informan 5 salah satu orang yang dipercaya 

karena pengalamanya sudah tinggi. 

f. Rute Keenam :  Setelah memopoktahap 1 selesai, maka 

Informan 7 akan membawa hasil pekerjaan informan 5 ke 

bengkel dengan sepedanya sekaligus berangkat bekerja. Setelah 

mopok tahap 1 selesai maka akan dilanjutkan dengan 

penglorodan dan pewarnaan yang akan dilakukan oleh 

Informan 8 dan 9 . 

g. Rute Ketujuh dan Kedelapan : Setelah selesai Informan 5, 6, 

dan 7 akan melakukan mopok tahap yang kedua, dimana 

Informan 6 akan melakukan hal yang sama persis dengan apa 

yang dilakukan pada Rute Kelima dan Keenam 

h. Rute Kesembilan : Setelah tahap mopok 2 selesai, maka 

Informan 10 akan mengambil kain tersebut untuk dicolet 

dirumahnya. Mencolet ini adalah dianggap pekerjaan yang 

mudah dan upah minim sehingga jarang ada yang bersedia 

menjadi pencolet rumahan dan biasanya mencolet ini 

dilakukan oleh Informan 8 dan 9 saat senggang waktu.  

i. Rute Kesepuluh : Setelah pencoletan selesai, informan 10 akan 

mengembalikannya kepada Informan P sambil menghitung 

berapa yang dikerjakan dan upahnya. Tahap selanjutnya adalah 

finishing yaitu “shoga” yang dilakukan oleh Informan 8 dan 9. 
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Gambar 4.1 

Rute Cluster Batik Pekalongan 

 

 

A. Pola Hidup Dan Pola Pikir Pekerja Rumahan Dalam 

Menjawab Tantangannya Untuk Mencukupi Kebutuhan 

Dasar Serta Perpaduanya Dengan Pola Pikir Pemilik IKM 

Seperti yang sudah dijelaskan oleh Maslow, bahwa kebutuhan 

yang paling dasar dari setiap manusia adalah kebutuhan fisiologi dan 

baru diikuti dengan kebutuhan psikologi seperti kebutuhan rasa aman, 

kebutuhan rasa kasih sayang, kebutuhan penghargaan dan kebutuhan 

aktualisasi diri . Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dapat 

dilihat bahwa keluarga pekerja rumahan sudah mampu mencukupi 
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kebutuhan fisiologi mereka seperti pangan, dan sandangnya  Kedua 

kebutuhan tersebut jika dilihat berdasarkan standar BKKBN sudah 

memenuhi kriteria  untuk dapat dikatakan Keluarga Sejahtera 2 

(keluarga miskin) seperti pencukupan protein seminggu sekali, dapat 

membeli baju setidaknya setahun sekali. Hanya saja yang masih perlu 

diperdebatkan adalah standar BKKBN tentang Keluarga Sejahtera 2 

mengenai perumahan, yaitu, luas lantai rumah paling kurang 8m untuk 

tiap penghuni. Pada fenomena pekerja rumahan sepertinya hal tersebut 

tidaklah relevan, terutama bagi mereka yang sudah berumur 50 tahun 

ke atas dimana suaminya sudah tidak bekerja. Itu disebabkan, 

walaupun satu rumah ditempati lebih dari 2-3 keluarga inti,  dan secara 

kuantitas dan kualitas standar perumahan tidaklah tercukupi, tapi 

justru inilah yang menyebabkan pekerja rumahan yang sudah 

memasuki usia lanjut dapat meneruskan kehidupannya. Keberadaan 

keluarga inti lain yaitu keluraga inti anak-anaknya, dapat membuat 

mereka merasa lebih terjamin kehidupannya, terbukti mereka dapat 

dibantu untuk membangun rumah yang lebih layak seperti 

berkeramik, dimana tidak mungkin mereka dapatkan hanya dari 

menjadi pekerja rumahan. Selain itu beban seperti listrik dan air juga 

dapat diringankan melalui kehadiran keluarga inti lain, dan juga jika 

mereka sakit ada anak atau menantu yang merawatnya. Prinsip 

kegotong- royongan keluargalah yang membuat pekerja rumahan usia 

diatas 50 tahun bisa tetap menjalankan kehidupannya. Sedangkan bagi 

pekerja rumahan perempuan yang masih tergolong usia muda, dibawah 

35 tahun, rata-rata dari mereka dapat mencapai kehidupan yang lebih 

baik dari pekerja rumahan tua mengingat suami masih sanggup bekerja. 

Khusus pada cluster pewarna dan penglorod, mereka masih 

menumpang pada rumah orang tua karena masih dalam usia relatif 

muda dibawah 25 tahun, walaupun salah satunya juga sudah menikah, 

namun dia mempunyai pola hidup yang sama dengan pekerja rumahan 

perempuan yaitu rumah tangga berprinsip gotong royong.Berbeda dari 

yang lainnya, bagi cluster pendesain dan mengeblat, karena upahnya 

yang dapat dikatakan paling tinggi, dia dapat mencukupi kebutuhan 

fisiologinya dengan baik tanpa perlu istrinya ikut bekerja. Potensi 

masalah yang muncul hanyalah saat pekerja rumahan melakukan 



 
 
 

55 

pekerjaannya di rumah, dimana karena di dalamnya pasti ada cucu 

yang masih kecil, maka saat membatik tentu harus jauh dari anak-anak. 

Untuk itulah mereka membuat ruang kusus peralatan dan bahan batik 

untuk menghindari dari jangkuan anak-anak. Tampak begitu jelas 

bahwa pola hidup mereka terutama bagi pekerja rumahan diatas usia 50 

tahun sangat bergantung pada kegotong royongan keluarga besar atau 

keluarga inti jamak. Pola hidup seperti inilah yang menjadi ciri khas 

pekerja rumahan batik Pekalongan pada penelitian kali ini, dimana 

tanpa ke gotong royongan tentu kebutuhan dasar tidak akan tercukupi. 

Sayangnya pola hidup ini menyebabkan pola pikir generasi selanjutnya 

tidak berkembang, karena pola hidup gotong royong ini menyebabkan 

pola pikir  anggota keluarga begitu tergantung pada keluarga lain, dan 

mereka merasa bahwa hanya dengan bergotong royong kebutuhan 

dasar terpenuhi dan tidak ada ambisi mapan secara individu. Satu hal 

yang tidak boleh dilupakan adalah Pola hidup pekerja rumahan muda 

yang sangat bergantung pada suami, yang menyebabkan kemungkinan 

besar pola hidup tersebut nantinya akan sama dengan pola hidup 

pekerja rumahan yang berusia 50 tahun ke atas dan pada akhirnya pola 

pikir generasi selanjutnya tidak berkembang. Patut diingat juga bahwa, 

pola hidup pekerja perempuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya 

adalah menjadi pekerja rumahan di rumah pada usia muda karena 

masih harus menunggu anaknya yang masih kecil, sedangkan saat 

anaknya sudah besar baru bersedia bekerja di bengkel batik. Pola 

tersebut juga berpotensi untuk diikuti para pembatik muda yang 

sekarang.  

Kebutuhan yang dibahas selanjutnya adalah kebutuhan rasa 

aman, dimana ternyata dari hasil penelitian, terungkap fakta khusus 

yang cukup memprihatinkan. Ketika semua industri setidaknya 

mempunyai standar keamanan kerja, ternyata itu merupakan hal yang 

tidak ada pada pekerja rumahan. Hampir semua pekerja rumahan batik 

tidak merasa ada sesuatu yang mengancam dari pekerja yang mereka 

hadapi. Asap malam ini dapat menimbulkan penyakit, ternyata mereka 

anggap bahwa menghirup asap malam itu adalah hal yang tidak 

mengancam keselamatan mereka. Hasil wawancara menemukan bahwa 
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bagi mereka yang ada pada clusternglowong, mopok/nemboki, dan 

mopok tahap 2/mbironi, tidak merasa sampai sekarang asap malam 

dapat menimbulkan penyakit pernapasan. Fakta dilapangan 

menunjukan bagi cluster seperti nglowong dan mopok, tampak begitu 

jelas bahwa kondisi fisik mereka sangat tidak sehat dengan seringnya 

mereka sakit punggung, kemudian muka mereka sering terlihat pucat, 

cepat lemas, dan bahkan sudah mulai terlihat tanda-tanda mempunyai 

masalah pernapasan. Sayangnya, hal tersebut mungkin belum disadari 

atau belum semakin parah, sehingga mereka merasa tidak ada yang 

perlu dikhawatirkan. Bahkan yang lebih parah lagi adalah bagian 

pewarnaan, meski mereka bukanlah pekerja rumahan, tetapi mereka 

juga melakukan kegiatan produksi yang beresiko tinggi, dengan 

menggunakan tangan kosong dalam ngelir/mewarnai batik. Mereka 

merasa bahwa jika tangan mereka tidak terkena penyakit maka 

pekerjaan itu memang cocok untuk mereka dan sebaliknya. Pemilik 

IKM pun hanya memfasilitasi sepatu boot dan tak lebih dari itu. Fakta 

dilapangan menunjukan bagi cluster seperti nglowong dan mopok, 

tampak begitu jelas bahwa kondisi fisik mereka sangat tidak sehat 

dengan seringnya mereka sakit punggung, kemudian muka mereka 

sering terlih Sedangkan untuk klaster yang lain seperti nyolet, 

resikonya lebih mudah diatasi karena mereka hanya tinggal 

menempatkan bahan pewarna dan kain batik pada tempat yang tidak 

dapat dijangkau oleh anak, bahkan untuk cluster pada bagian desain 

sekaligus mengeblat, resikonya dapat dikatakan tidak ada. Jadi resiko 

setiap cluster dapat dikatakan berbeda-beda sehingga perlakuannya 

tentang menerapkan standar yang aman pun harusnya berbeda-beda. 

Jadi dapat dikatakan bahwa untuk beberapa cluster kebutuhan rasa 

aman sudah tercukupi sedangkan di beberapa cluster yang lainya dapat 

dikatakan belum tercukupi meskipun mereka tidak merasa terancam. 

Dari fakta-fakta tersebut terlihat bahwa pola hidup merka sangat jauh 

dari kata aman. Mereka merasa bahwa selama hidupnya tidak 

bermasalah, maka memang tidak ada masalah. Padahal pada 

kenyataannya beberapa penyakit yang ada secara tidak sadar 

disebabkan karena pola hidup mereka yang tidak aman, terutama pada 

cluster yang tinggi resikonya. Hal yang lebih memprihatinkan lagi 
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adalah pola pikir mereka tentang keamanan, dimana mereka 

menganggap bahwa jikapun nantinya sakit karena ketidak amanan saat 

membatik, sakit itu tidak akan parah dan tidak membebani biaya, 

padahal pada kenyataannya, sakit tersebut nantinya akan membuat 

mereka tidak maksimal bekerja bahkan tidak dapat bekerja sehingga 

tidak memperoleh pendapatan. Mereka menganggap bahwa jika sakit 

cukup istirahat, atau meminum obat sekedarnya dan setelah merasa 

sembuh bekerja kembali. Mereka tidak pernah berpikiran tentang 

akumulasi penyakit yang nantinya mereka alami.  

Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan rasa sayang, dimana 

kebutuhan tersebut dibagi menjadi dua, dimana yang pertama kasih 

sayang yang diberikan oleh pemilik IKM dan oleh keluarga sendiri. 

Untuk standar kasih sayang yang diberikan oleh pemilik IKM kepada 

pekerja rumahan dapat dikatakan sulit dicarikan standar mengingat 

dalam sistem kerja para pekerja rumahan hampir tidak ada supervise 

dari pemilik IKM. Mungkin salah satu bentuk kasih sayang tersebut 

adalah ketika para pekerja rumahan melakukan pekerjaan yang tidak 

sesuai dengan pesanan pemberi kerja. Pada kasus pekerja rumahan kali 

ini, ternyata pemilik IKM lebih toleran terhadap kesalahan, mereka 

seperti tidak diharuskan untuk potong gaji, mengganti, atau bahkan 

mendapat peringatan keras. pemilik IKM yang bernama Informan 

P(bukan nama sebenarnya) mempunyai sifat yang mungkin dapat 

dikatakan “Jawa” tidak terus terang tetapi menggunakan kata dan 

perbuatan sindiran. Untuk ibu yang melakukan kesalahan, biasanya 

kemudian tidak diberi sanggan terlebih dahulu. Tapi itu sudah 

merupakan hal yang terbaik berdasar riview literatur yang ada dimana, 

dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hunga (2013) bagi 

pekerja yang melakukan kesalahan dipotong upah atau disuruh 

mengganti. Kasih sayang juga bisa berbentuk kesediaan pemilik IKM 

untuk memberi hutangan atau santunan kepada pekerja dalam bentuk 

uang. Hanya saja dalam penelitian kali ini, hal tersebut sangatlah jarang 

diberikan, sehingga satu-satunya hal yang terbaik yang dilakukan oleh 

pemilik IKM pada penelitian kali ini adalah memfasilitasi pekerja 

rumahan untuk mempunyai tabungan hari raya, yang dipotong dari 
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upah dan diberikan nanti menjelang hari raya. Sedangkan kasih sayang 

dari keluarga sendiri, bentuknya adalah anak bersedia mengantarkan 

orang tuanya untuk mengambil sanggan daripada ibunya berjalan 

sendiri, dan keluarga menerima jika rumahnya juga digunakan sebagai 

tempat produksi tanpa pernah mempermasalahkannya, karena bagi 

keluarga dulunya saat mereka kecil sampai dibesarkan mereka hidup 

dari batik, dan selain itu juga batik telah membantu kehidupan 

perekonomian mereka. Sedangkan bagi cluster mendesain dan 

mengeblat yang dilakukan oleh pria, dia tidak pernah mendapat 

tekanan mental dari pemilik IKM karena pemilik IKM menyadari , 

bahwa ini merupakan posisi yang paling penting pada bagian 

membatik. Dari fakta-fakta tersebut terlihat bahwa pola hidup mereka 

pada aspek kasih sayang justru cukup baik, walaupun secara ekonomi 

mereka berpendapatan rendah. Pola hidup kasih sayang yang didapat 

dari pemilik IKM jika dibandingkan dari penelitian sebelumnya, sudah 

cukup ideal yang menyebabkan pekerja rumahan nyaman dan tidak 

terlalu tertekan. Terlebih dukungan anak terhadap orang tuanya 

dengan segala keterbatasan yang ada, menyebabkan mereka hidup 

dengan rasa kasih sayang yang tinggi sehingga kehidupan mereka 

begitu nyaman secara rohani. Tetapi yang menjadi masalah adalah zona 

kenyamanan ini menyebabkan pola pikir mereka tidak berkembang, 

karena selagi masih penuh kasih sayang, mereka tidak mengejar materi 

duniawi, padahal pada kenyataannya kedua hal tersebut harus 

seimbang. Akibat pola pikir tersebut seringkali upah yang tidak naik 

tidak menjadi persoalan, atau anak mempunyai pekerjaan seadanyapun 

tidak menjadi masalah selama kasih sayang masih ada.  

Selanjutnya jika bicara tentang kebutuhan akan penghargaan, 

banyak masalah yang muncul disini. Kebutuhan penghargaan itu 

sendiri dibagi menjadi dua, yaitu penghargaan dari orang lain, dan 

penghargaan dari diri sendiri. Khusus untuk penghargaan dari orang 

lain, tampaknya hal ini menjadi masalah yang cukup serius yang 

dialami oleh pekerja rumahan. Hampir dari setiap cluster menunjukkan 

bahwa tetangga menganggap pekerjaan yang mereka lakukan tidak 

lebih dari pekerjaan yang biasa sama seperti buruh. Tidak ada yang 
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menganggap bahwa bekerja di dunia batik merupakan hal yang luar 

biasa karena itu adalah komoditas yang mempunyai seni. Bahkan dunia 

luarpun tidak mengetahui apa yang mereka kerjakan, dimana fokus 

konsumen dan pembisnis hanyalah pada kain batiknya saja. Bahkan 

ketika berlangsungnya even batik di Pekalongan setiap tahun, hampir 

pasti mereka tidak ikut dilibatkan. Padahal secara implisit dapat 

dikatakan mereka juga membutuhkan pengakuan dari orang lain, 

seperti yang diutarakan oleh pemilik IKM 

“Ya kalo bicara kehidupan pembatik apalagi upahnya ya 
gimana ya mas…., ya saya cuma bisa kasih paling tinggi Rp 
30.000,00, paling itu hanya bisa buat makan sehari. Tapi ya 
pembatik aja menerima dikasih segitu, apalagi kebetulan pas 
even terakhir itu mas, sehari mereka semua berbondong-
bondong ke even, padahal ya Cuma dikasih Rp 40.000, 00 per 
orang, itu mereka dikasih segitu udah senang sekali, ya 
soalnya juga ditonton orang banyak si mas” 

Ini menegaskan bahwa pekerja rumahan begitu merindukan 

pengakuan orang lain tentang keberadaanya, dimana ketika orang lain 

hanya melihat tanpa mendapat apresiasi secara lisan, mereka sepertinya 

sudah merasa terpenuhi kebutuhan akan penghargaannya. Sedangkan 

untuk penghargaan diri sendiri juga secara implisit juga terlihat dari 

penjelasan pemilik IKM, dimana mereka bersedia dibayar Rp. 30.000,00 

untuk sebuah pekerjaan yang dapat dikatakan bernilai seni tinggi. Kuat 

dugaan mereka merasa bahwa dirinnya hanyalah buruh, jadi mereka 

merasa bahwa buruh memang layak diberi upah yang minim tanpa 

melihat jenis pekerjaannya. Bahkan Informan 1 merasa bahwa desain 

batiknya tidak layak dijual lebih dari Rp 50.000,00.  Inilah yang 

membuat dugaan bahwa diantara kebutuhan yang sudah dijelaskan 

sebelumnya, kebutuhan akan penghargaan inilah yang menjadi 

masalah paling pelik. Dari fakta-fakta tersebut jelas terlihat bahwa pola 

hidup dengan minimnya penghargaan dari orang lain menyebabkan 

mereka begitu menganggap membatik merupakan hal yang biasa dan 

bukan seperti apa yang UNESCO hargai. Hidup merekapun menjadi 

tidak menuntut banyak dan begitu gembira kalau ada orang dari luar 

Pekalongan yang hanya sekedar melihat mereka membatik walaupun 
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tidak mendapat pujian atau rasa kagum secara verbal. Ditambah lagi 

pola pikir yang merasa bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan buruh 

biasa, membuat rasa menghargai diri sendiri menjadi rendah dan tidak 

mempunyai kebanggan. Menariknya ada sisi positif dari sifat 

kerendahan diri mereka yaitu bahwa pemilik kerjadapat melakukan 

produksinya dengan begitu stabil.  

Kebutuhan yang terakhir yang dikatakan tertinggi adalah 

kebutuhan akan aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri pekerja 

rumahan ini dapat dikatakan mempunyai model yang sedikit berbeda 

dengan yang lainnya. Setiap cluster dapat dikatakan merupakan 

pembatik, tetapi mereka semua dispesialisasikan. Spesialisasi ini 

sepertinya terbentuk dari kehidupan mereka sehari-hari dengan 

pekerjaan mereka sehingga mereka hanya menjadi ahli dalam satu 

cluster, tapi tidak dapat melakukan pekerjaan di cluster lainnya. Jadi 

jika dikaitkan dengan spesialisasi mereka, dapat dikatakan mereka telah 

mampu melakukan aktualisasi diri dengan baik, karena mereka 

menekuni hal tersebut setiap hari sehingga semakin tahun kualitas 

produk yang mereka hasilkan semakin baik baik itu dari pendesain 

sampai dengan pewarna. Tetapi jika dikaitkan dengan aktualisasi diri 

mereka sebagai sejatinya pembatik, dapat dipastikan mereka tidak 

melakukannya. Seperti yang sudah saya lakukan wawancara dengan 

para key informan di setiap cluster, setiap dari mereka mengetahui 

proses batik dari awal sampai selesai, tapi ketika ditanyakan mengenai 

hal yang bersifat teknis dari semua cluster mereka seolah buta. Seperti 

ketika saya tanyakan pada Informan 4 dapatkah dia melakukan desain, 

memopok, atau mencolet dia mengatakan tidak paham mengenai 

caranya, begitu pula Informan 5 dan 6 yang memopok, ketika saya 

tanyai apakah dapat menglowong dia katakan tidak bisa. Bahkan 

Informan 10 yang bekerja sebagai pencolet, ketika diberi pertanyaan 

apakah bisa membatik, dia katakan tidak bisa. Jadi dapat dikatakan 

setiap pekerja rumahan hanya mampu beraktualisasi diri pada satu 

clusternya tetapi tidak pada yang lainnya karena mereka mempunyai 

pola pikir bahwa setiap orang bahkan jenis kelamin sudah ditentukan 

jatahnya masing-masing untuk menjadi pembatik dalam bagian 
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tertentu. Pola hidup yang terbiasa tesepesialisasi ini pula yang 

menyebabkan ketertarikan akan beraktualisasi diri juga rendah, yang 

kemudian menjadikan pola hidup mereka bahkan generasi pembatik 

sekarang masih terspesialisasi. 

Jika keadaan diatas dikaitkan dengan pemilik IKM, seolah 

pola pikir pemilik IKM selaras dengan sulitnya pekerja memenuhi 

kebutuhan dasarnya. Mulai dari kebutuhan fisiologis, nampak pemilik 

IKM tidak mempedulikan seperti apa keadaan rumah dan 

kehidupannya, yang penting apakah pekerja rumahan meminta 

sanggan atau tidak. Tidak adanya standar keamanan untuk pekerja 

karena pemilik IKM juga berpikiran sama, bahwa semenjak dia menjadi 

pekerja rumahan hingga menjadi pemilik IKM, dia tidak pernah merasa 

bahwa asap malam menganggu kesehatannya. Terlihat bahwa saat dia 

juga ikut membatik di bengkelnya, dia tidak memakai masker atau 

pengaman lainnya sama sekali. Hanya saja karena dia juga sesama 

perempuan, ketika ada pekerja yang melakukan kesalahan, dia tidak 

potong upah, hanya menghentikan sangganya, dia berpikir bahwa jika 

dia melakukannya nanti justru akan merusak hubungan dengan pekerja 

seperti yang dikatakannya : 

“ salah sembilan lembar gini terus bagaimana ya, ini kalo dijual 

saja  sudah beda harganya, tapi kalo mau komplain dan 
memotong upah sama dia, nanti gak enak rasanya”  

dari perkataan tersebut dapat dikatakan bahwa dia masih mempunyai rasa 

sayang kepada pekerjanya. Khusus untuk rasa penghargaan sendiri, seperti 

yang sudah dikatakan olehnya diatas tampak bahwa penghargaan dari 

dirinya kepada pekerja juga terpengaruh oleh pemikiran dan rasa 

menerima pembatik itu sendiri sehingga dia berpikir jika pekerja 

menerima tidak ada yang perlu dikawathirkan. Selain itu kebahagiaan 

pekerja walau hanya ditonton seolah menegaskan bahwa pemikiranya 

tentang rasa penghargaan tidak ada yang bermasalah. Mengenai 

masalah aktualisasi sendiri, sebenarnya pola pikir pemilik IKM yang 

menganggap bahwa setiap jenis kelamin sudah “dijatah” pekerjaannya 

masing-masing sehingga terciptalah spesialisasi merupakan bentuk 

doktrin turun temurun sejak dirinya kecil dulu sampai saat dia menjadi 
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pekerja rumahan. Sampai pada akhirnya dia menjadi pemilik IKM 

pemikiran tersebut masih tertanam, sehingga dapat dikatakan 

pemikiran pemilik IKM  juga dikarenakan sejak dari kecil dia sudah 

menjadi korban kontruksi sosial.  

 

B. Pola Hidup Dan Pola Pikir Pekerja Rumahan Dalam 

Menjawab Tantangannya Untuk Membangun Modal Sosial 

Serta Perpaduanya Dengan Pola Pikir Pemilik IKM 

 

Membahas tentang modal sosial haruslah difokuskan pada 3 

unsur penting yang ada di dalamnya yaitu, kepercayaan, norma dan 

jaringan. Kepercayaan dan norma juga mempunyai 3 unsur didalamnya 

yaitu hubungan sosial yang berisi hak dan kewajiban, harapan yang 

terkandung dari hubungan itu sendiri, dan interaksi sosial.  Jika 

ketiganya terwujud dengan baik maka akan menghasilkan hubungan 

timbal balik yang baik. Kepercayaan dan norma dalam pekerja 

rumahan ini tentunya dibagi menjadi dua , dimana selain di dalam 

lingkungan tempat tinggalnya, kepercayaan ini juga melekat pada 

hubungan dengan pemilik IKM. Pembagian ini mengingat bahwa hal 

tesebut merupakan fenomena penting dalam pekerja rumahan yang di 

dalamnya tidak ada atau hanya ada sedikit supervisi dari pemilik IKM. 

Kepercayaan dan norma yang berjalan antara pekerja 

rumahan dan pemilik IKM dalam IKM ini, menunjukkan hal yang 

cukup menarik. pemilik IKM tidak memberikan target kepada para 

pekerja rumahan untuk menyelesaikan pekerjaannya apalagi memberi 

pesan secara tegas hak dan kewajiban para pekerja rumahan. Namun 

dia percaya bahwa tanpa diberikan targetpun tenggat waktu yang 

diberikan akan tercapai. Sedikit interaksi ternyata tidak membuat 

kepercayaan pemilik IKM goyah akan targetnya. Itu juga yang 

dipenuhi oleh para pekerja rumahan, meski merasa tidak diberi target, 

namun karena percaya bahwa hasil yang mereka kerjakan nanti 

mendapatkan upah yang tepat waktu, mereka kerjakan dengan seolah-

olah mempunyai target. Mereka seolah merasa hak dan kewajiban 

melekat secara sendirinya baik pada pihaknya atau pihak pemilik IKM 
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sehingga mereka melakukan pekerjaannya dengan yakin dan penuh 

harap. Kecuali dalam kondisi tertentu saat ada kegiatan individu 

tetangga, tidak ada sanggan yang mereka kerjakan melebihi waktu 

yang masuk akal dimana seperti Informan  4, selalu menyelesaikan 4 

lembar batik tulisnya dalam 2 minggu, Informan 10 menyelesaikan3-5 

lembar coletan dalam sehari danInforman 5 menyelesaikan 4-7 

popokannya dalam seminggu. Kepercayaan hanya kadang berkurang 

ketika para pekerja mengantarkan produk yang tak sesuai pesanan 

seperti yang dialami Informan 2dimana setelah 8 lembar dia selesaikan, 

ternyata ada beberapa kesalahan nglowong yang cukup banyak 

sehingga dia tidak diberi sanggan dulu dengan alasan yang “halus”. 

Sedangkan kepercayaan pekerja rumahan berkurang jika pemilik IKM 

mengebond dulu upah sanggan, itu terbukti dari Informan seorang 

desainer langganan Informan P, ketika upahnya dibond terlebih 

dahulu,  dia menjadi tidak semangat bekerja, pekerjaan yang 

sebenarnya bisa dikerjakan seminggu, tidak diselesaikannya. Jika sudah 

demikian Informan P seolah mengetahui kodenya, dan memberi upah 

yang utuh. Saat itu dia kembali bersemangat dan menyelesaikan 

pesanan lagi. Bahkan untuk Informan 4,5 dan 7 dia tetap percaya pada 

Informan P  ketika Informan P belum membayar. Mereka tetap 

bersedia mengambil sanggan dan menyelesaikannya dalam jangka 

waktu yang sesuai dengan porsi sanggannya, begitu pula dengan para 

pekerja rumahan perempuan lainnya. Itu menunjukkan bahwa 

mungkin dari segi kepercayaan, pekerja rumahan perempuan adalah 

orang yang lebih optimis mengenai hubungan timbal balik dengan 

pemilik IKM dan tidak terlalu memikirkan bagaimana seharusnya hak 

dan kewajiban dipenuhi secara seimbang. Pola pikir seperti inilah yang 

membuat keadaan pekerja rumahan perempuan lebih pasrah dan tidak 

menuntut, berbeda dengan pola pikir pekerja rumahan laki-laki, 

dimana mereka menganggap bahwa jika berpasrah maka perlakuan 

pemilik IKM akan seenaknya. Oleh karena itu, pekerja rumahan pria 

lebih berani untuk menuntut atau melakukan siasat  mendapatkan 

upah penuh. Pola hidup penuh kepercayaan dari pekerja rumahan 

perempuan masih terasa sampai hari, dimana itu menghasilkan keadaan 
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yang stabil dalam produksi , dimana produksi tetap berjalan lancar. 

Hanya saja tentu pola hidup seperti itu merugikan pekerja rumahan itu 

sendiri mengingat mereka tidak mempunyai sumber pendapatan lain 

dan berpotensi kepercayaannya itu dimanfaatkan oleh pemilik IKM.  

Pada lingkungan tempat tinggal pekerja rumahan, 

kepercayaan dan norma juga berlangsung dengan baik. Kepercayaan ini 

seperti contohnya adalah tetangga yang mempunyai warung bersedia 

memberi hutangan dulu dalam bentuk sembako ataupun kebutuhan 

sehari-hari. Pemilik warung menaruh rasa percaya karena mereka tahu 

bahwa sistem upah yang ada pada pekerja rumahan adalah poco’an 

dimana upah tersebut baru dibayar setelah satu minggu bekerja. 

Sementara pekerja rumahan menjaga kepercayaan dengan cara 

langsung membayar ketika mendapat upah. Pola tersebut berlangsung 

berulang-ulangkali sehingga kemudian membentuk pola kepercayaan 

yang pasti. Sedangkan norma-norma seperti ikut berpartisipasi saat ada 

kegiatan individu tetanggapun masih dilakukan. Semua cluster 
melakukan hal yang demikian dimana ketika ada tetangga mantu, 

sunatan dan sejenisnya, pekerja rumahan merelakan diri untuk 

meninggalkan pekerjaannya dulu sehari sampai dua hari penuh. Inilah 

yang membuat terkadang pekerjaan para pekerja rumahan mundur 

beberapa hari. Ini merupakan hal yang sulit dilakukan jika mereka 

tidak menjadi pekerja rumahan. Selain itu, mereka juga rutin 

mengikuti kegiatan keagamaan, bahkan sampai ada pekerja rumahan 

yang rajin mengikuti yasinan sampai tiga kali dalam seminggu. Ini 

menunjukkan bahwa pekerja rumahan dapat lebih seimbang dalam 

melakukan dunia pekerjaannya maupun dunia sosialnya. Semua itu 

dikarenakan tipe pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang fleksibel, 

pekerja rumahan dapat menghentikan produksinya sesuai dengan 

keinginannya, bahkan meninggalkannya seharian penuh. Pola hidup 

penuh kepercayaan antara sesama tetangga dalam hal menghutang 

memang begitu unik, dimana tetangga seolah begitu memahami 

keadaan pekerja rumahan, sehingga sangat minim konflik. Padahal 

nilai hutang tersebut dapat terbilang cukup tinggi sekitar Rp 50.000,00 

sampai Rp 100.000,00 dimana pada saat pocoan nanti baru dibayarkan 
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hutangnya. Bahkan saat nilai pocoan tidak penuh, dan pekerja 

rumahan perempuan menggunakan alasan itu saat pergi ke warung, 

tetangga empunya  warung begitu percaya bahwa itu adalah sebuah 

kejujuran. Keadaan damai tersebut juga semakin lengkap karena 

pekerja rumahan sangat menyadari hakikatnya sebagai makhluk sosial, 

sehingga saat tetangga mempunyai kegiatan mereka langsung 

meletakkan pekerjaannya . Pola pikir mereka sepertinya begitu 

terbentuk tentang satu hal “ suatu saat saya akan mengalami hal yang 

sama, jika saya tidak mendukung tetangga, maka tetanggapun akan 

melakukannya suatu hari nanti”. Pada pola hidup keagamaannya, dapat 

dikatakan berjalan dengan baik dan begitu disiplin dimana mereka tak 

pernah terlambat untuk sholat dan juga melakukan kegiatan pengajian. 

Bhakan jika pengajiannya ada 3 kali dalam seminggu, mereka melakuka 

semuanya. Inilah mungkin yang membentuk pola pikir mereka bahwa 

hidup harus bersyukur dan yang terpenting selalu dekat dengan Tuhan, 

sehingga meski banyak ketidakberuntungan mereka tetap pasrah dan 

nerimo yang membuat hidup mereka tenang.  

Kelemahan pekerja rumahan dalam modal sosial ada pada 

jaringannya. Sejak dulu dan sampai sekarang, pekerja rumahan tidak 

pernah memiliki jaringan. Bahkan tidak ada yang setidaknya 

pembicaraan bersama yang menyangkut masalah nasib mereka. Jikapun 

mereka berkumpul di bengkel itu hanya untuk produksi dan bukan 

untuk hal yang lebih. Sedangkan untuk yang berkumpul di rumah 

mereka mempunyai lebih banyak waktu untuk bercerita dengan 

sesama pekerja rumahan, hanya saja lebih membicarakan perihal lain 

dan bukan tentang bagaimana menaikkan nilai tawar. Jumlahnya pun 

saat berkumpul biasanya tak lebih dari 3-5 orang dan itu hanya untuk 

pekerjaan yang sejenis, sedangkan untuk berkumpul pada pekerja yang 

berbeda jenis pekerjaan, itu hanya bisa terjadi di bengkel. Kesulitan 

membangun jaringan ini karena kesibukan yang mereka lakukan. Bagi 

yang berumah tangga dan hanya menjadi pekerja rumahan mereka 

sudah begitu sibuk melakukan peran ganda mereka. Mereka seolah 

tidak menganggap jaringan yang seperti ini penting karena yang 

terpenting mendapat upah dan pekerjaan rumah tangga dapat tercapai. 
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Belum lagi bagi mereka yang melakukan peran ganda dalam pekerjaan, 

menjadi pekerja batik di rumah sang pemilik IKM dari pagi sampai sore 

dan menjadi pekerja rumahan waktu malam. Semua waktu sudah 

tersita untuk bekerja, belum lagi jika ada kegiatan sosial seperti yasinan  

atau yang lainnya. Pola hidup yang penuh kesibukan tersebutlah yang 

membuat pekerja rumahan tidak bisa disalahkan sepihak dalam hal 

mengapa inisiatif membuat jaringan begitu rendah. Meskipun 

demikian, pola hidup tanpa jaringan seakan bukan merupakan sesuatu 

yang bermasalah bagi mereka, karena bagi mereka hak yang melekat 

pada mereka sebagai pekerja merupakan sesuatu yang tidak perlu 

dituntut atau didiskusikan bersama dengan teman senasib. Hal itu 

bertambah parah manakala pemikiran mereka menganggap bahwa 

pekerjaan mereka ini sama dengan buruh bangunan yang informal. 

Seperti yang dikatakan oleh informan 2 :  

“ Kalau kumpulan kaya yang dipabrik-pabrik yang kadang 
terus demo begitu ya gak ada, adanya hanya kumpulan 
biasa begini. Kami ini bukan karyawan pabrik-pabrik 
seperti yang ada di luar sana, kamu ini hanya buruh biasa 
sama seperti buruh-buruh yang lainnya. Jadi tidak ada yang 
namanya kumpulan seperti itu” 

Mereka seolah merendahkan sendiri posisi mereka sehingga bagi 

mereka hal membentuk jaringan merupakan sesuatu yang tidak perlu. 

Bahkan dalam IKM yang samapun, mereka tidak saling mengenal satu 

sama lain, karena jarak tempat tinggal mereka dapat dikatakan sangat 

berjauhan. Waktu yang tersita banyak, merendahkan pekerjaan sendiri 

dan jarak tempat tinggal merupakan masalah utama pada pekerja 

rumahan dimana hal tersebut menciptakan kestabilan produksi. 

Kestabilan produksi terjadi karena tidak pernah ada demo, negosiasi, 

bahkan pertemuan perwakilan antara pekerja dan pemilik IKM karena 

memang jaringan pekerja saja tidak ada. Itulah mengapa kekuatan 

mereka seolah menjadi tidak ada ketika berhadapan dengan pemilik 

IKM. Jelas sekali terlihat bahwa pola pikir merekalah yang pada 

akhirnya membentuk kehidupan pekerja batik yang penuh dengan 

keprihatinan.  Tetapi menariknya, meski jarak secara fakta terbukti 

telah memisahkan mereka , ada satu hal yang seolah menyatukan 
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mereka, yaitu masalah pengetahuan membatik. Tidak pernah mereka 

saling berdiskusi satu sama lain untuk membentuk motif hingga utuh, 

tetapi hingga menjadi batik terutama dari segi motif, hal tersebut 

tampak memiliki nilai seni yang tinggi. 

Jika hasil diatas dikaitkan dengan pemilik IKM, maka dapat 

dikatakan pemilik IKM mempunyai beberapa pola pikir yang 

mendukung dan menolak pekerja rumahan untuk membangun modal 

sosialnya. Pola pikir yang mendukung pekerja rumahan tampak jelas 

bahwa mereka saling percaya pada hak dan kewajiban mereka masing-

masing. Pemilik IKM berpikir bahwa pekerja mempunyai kebutuhan 

jadi tidak perlu dituntut tapi mereka akan bekerja  

seperti yang pernah dikatakan oleh Informan P : 

“saya tidak pernah mengharuskan mereka selesai kapan mas, 
tapi biasanya    1-2 minggu pesanan sudah jadi dan tinggal 
dibayar” 

Inilah yang membangun kepercayaan antar pekerja dan pemilik 

IKM. Selain itu, pemilik IKM juga mempersilhakan para pekerja yang 

ingin berpartisipasi pada kegiatan tetangganya. Pemilik IKM berpikir 

bahwa dia tidak merasa rugi karena upah dibayar hanya saat pekerja 

datang atau selesai membuat sanggan di rumah, sehingga dia tidak 

harus mengatur-atur kegiatan para pekerja. Hanya saja sepertinya 

memang pemilik IKM tidak peduli untuk membuat pekerja clusternya 

berkumpul bersama. Mungkin dia berpikiran bahwa jika mereka semua 

bersatu, maka akan terjadi suatu perlawanan, sama seperti serikat 

buruh, dan itu tentu akan membahayakan produksi.  

 

C. Pola Hidup Dan Pola Pikir Pekerja Rumahan Dalam 

Menjawab Tantangannya Mewujudkan  Keadilan Sosial 

Serta Perpaduanya Dengan Pola Pikir Pemilik IKM 

 

Keadilan sosial merupakan masalah yang sering menimbulkan 

perdebatan ketika dihadapkan pada fenomena pekerja rumahan. 
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Perdebatan ini sebenarnya hanya bermuara pada satu hal yaitu masalah 

status mereka. Pekerja rumahan di Indonesia belum mempunyai 

definisi yang eksplisit, sehingga yang ada hanyalah tafsiran saja. 

Tafsiran seperti inilah yang memunculkan perdebatan sehingga sampai 

sekarang status pekerja rumahan masih belum jelas. Permasalahan 

status inilah yang kemudian menimbulkan pertanyaan bagaimana 

jalannya keadilan sosial bagi para pekerja rumahan. Seperti yang sudah 

dijelaskan oleh Jhon Rawls, efisiensi ekonomi pasar akan menimbulkan 

pertanyaan apakah yang berjalannya di dalamnya adil ataukah tidak.  

Berdasarkan fakta yang ada, semua cluster dari batik tidak 

yang memenuhi Upah Minimum Regional (UMR) Kota Pekalongan 

yaitu sebesar Rp 1.500.000,00 kecuali pendesain dan pengeblat. Di 

mulai dari cluster mendesain dan mengeblat, cluster ini adalah yang 

paling beruntung karena di samping tidak ada resiko kecelakaan kerja, 

juga pengupahannya pun lebih baik. Desain yang rumit dihargai Rp. 

50.000,00 per lembar sedang yang jauh lebih sederhana diharga  Rp. 

30.000, per lembar. Satu desain biasanya dipakai untuk mengeblat 20 

lembar dimana upah mengeblat rata-rata Rp 5.000,00 @lembar bahkan 

jika desainnya sulit upahnya bisa mencapai Rp 12.500,00@lembar. 

Pengalaman Informan 1menunjukkan bahwa rata-rata sehari hanya 

dari mengeblat dia bisa mendapat Rp 90.000, bahkan jika dalam kondisi 

yang paling burukpun, seperti batik sedang rendah permintaan, dia 

setidaknya bisa mendapatkan Rp 30.000,00 sehari. Jadi dalam sebulan 

setidaknya Informan 1 bisa mendapatkan Rp 2.700.000,00 dan dalam 

kondisi ekstrim masih bisa mendapat Rp 900.000 perbulan. Sangat 

berbeda dengan kondisi yang ada pada cluster lainnya, seperti cluster 
menglowong, memopok, mencolet dan mewarnai. Pada bagian sanggan 

menglowong, setiap batik diupahi Rp 20.000,00 @lembar sedangkan 

yang paling rumit dihargai Rp 25.000,00. Dalam seminggupun biasanya 

mereka hanya bisa menyelesaikan 2-3 lembar yang artinya dalam 

sebulan mereka hanya bisa mendapatkan Rp 240.000,00- Rp 

300.000,00. Untuk itulah, ada beberapa dari mereka seperti Informan 4 

memilih untuk bekerja ganda, sebagai pekerja batik di bengkel 

Informan P pada pagi sampai sore hari, dan setelah selesai Isyak, 
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mengerjakan sanggan Informan P di rumahnya sendiri dengan upah Rp 

25.000,00 perhari sehingga setidaknya dalam sebulan mereka bisa 

mendapatkan Rp 600.000,00 . Untuk bagian memompok sejenis 

nemboki atau mbironi seperti Informan 5 dan 7, mereka mendapat 

upah mulai Rp 8.000,00 sampai Rp 16.000,00. Adapun jika yang rumit 

paling tinggi dihargai Rp 25.000,00, tetapi jarang sekali sampai 

mendapat pesanan yang dihargai Rp 25.000,00 karena yang rumit 

pemilik merasa perlu adanya supervisi. Setidaknya dalam seminggu 

mereka menyelesaikan 4-5 pesanan lembar sehingga mungkin bisa 

mendapat upah pada kisaran Rp 160.000 - 320.000 sebulan. Sedangkan 

yang terendah ada bagian pencolet, seperti Informan 10, dimana 

perlembar coletannya hanya dihargai Rp 5.000,00- Rp 8.000,00 

@lembar. Untunglah Informan 10sedikit beruntung mengingat sehari 

dia bisa menyelesaikan 4-5 coletan sehingga upahnya perbulan 

setidaknya berkisar antara Rp 80.000,00-Rp 320.000 ,00. Sedangkan 

kluster mewarna sendiri lebih stabil upahnya mengingat per hari 

setidaknya mereka mendapat upah Rp. 45.000,00 sehingga dalam 

sebulan mereka bisa mendapatkan Rp 1.080.000,00. Semua ini 

menunjukkan bahwa tidak bijaksana jika mengucapkan upah para 

pembatik rendah atau tinggi tanpa melihat upah di setiap cluster. Tidak 

diketahui jelas pertimbangan apa yang membuat setiap cluster 
memiliki upah yang berbeda, tapi memang rata-rata orang menganggap 

yang paling berat adalah pada bagian pendesain karena itu 

membutuhkan pemikiran yang hebat dan tidak semua orang bisa, itu 

hanya dilakukan oleh pria dan sulit untuk kaum perempuan, sehingga 

wajar jika mereka mendapat upah seperti itu. Kemudian juga masalah 

bahwa seperti ngelir, nglorod, atau merumuskan warna hanya bisa 

dilakukan oleh para pria, dan pria adalah tulang punggung keluarga 

sehingga wajar mendapat upah yang lebih tinggi. Sedangkan untuk 

perempuan sendiri meski juga membatik seperti nglowong dan 

memopok tidak bisa dilakukan oleh pria tetapi upah mereka lebih 

rendah yang mungkin disebabkan karena mereka seolah bukan tulang 

punggung dan tidak pernah menuntut. Tentunya pola pikir tersebut 

tidak ada dalam sistem ekonomi pasar, sehingga kuat dugaan bahwa 
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perbedaan upah ini lebih merupakan pola pikir yang ada dalam 

lingkungan ataupun struktur sosial. Pola pikir yang terus dibangun dari 

dulu adalah seperti itu, dan mengendap sampai sekarang, bahkan 

menjalar ke generasi selanjutnya.Jika hal tersebut dikaitkan dengan 

keadilan sosial, tentu masalah ini sudah jauh melenceng dari 

pertanyaan keadilan sosial dalam sistem efisiensi ekonomi pasar. 

Relevansi pertanyaan bentuk keadilan sosial dalam sistem 

efisiensi ekonomi pasar pada fenomena pekerja rumahan adalah  

bagiamana ketika dikaitakan dengan modal dan alat yang digunakan 

untuk bekerja. Fakta dari penelitian ini adalah, hampir semua modal 

dan peralatan pekerja rumahan adalah kewajiban yang harus dipenuhi 

sendiri oleh mereka, sedangkan pemilik IKM tidak memberikannya, 

dan kalaupun diberikan itu tidaklah cuma-cuma. Semua cluster kecuali 

yang tidak menjadi pekerja rumahan diperlakukan sama, bahkan pada 

cluster desain sekalipun. Transportasi juga merupakan beban yang 

tidak menjadi urusan dari pemilik IKM bahkan bagi  pekerja rumahan 

dengan jarak yang sangat jauh sekalipun. Seperti pada cluster 
nglowong, mopok, dan nyolet, mereka menyediakan sendiri bahan-

bahannya. Mereka juga seperti terikat oleh syarat kepantasan yaitu, jika 

pekerja rumahan akan meminta sanggan, maka bahan bahan seperti 

malam, ataupun pewarna nyolet, selayaknya dibeli dari pemilik IKM. 

Toleransinya hanyalah bahwa bahan tersebut boleh menghutang 

terlebih dahulu baru nanti setelah sanggan selesai akan dipotong dari 

upah sanggan tersebut. Sedangkan alat lain seperti kompor, kuas, 

canting, gas, ataupun solar ( bagi yang masih kompor tradisional) juga 

adalah tanggungan dari pekerja rumahan sendiri. Bahkan untuk 

Informan 4dan7 yang dapat dikatakan mempunyai ikatan kerja yang 

lebih kuat karena juga bekerja menjadi pekerja harian, diperlakukan 

sama dengan pekerja rumahan lainya ketika meminta sanggan. Ini 

menunjukkan bahwa seolah Informan P merupakan seorang “ekonom 

sejati” memisahkan ikatan emosi dengan perhitungan ekonomi, 

walaupun ada bagian terkecil dari dirinya ketika pekerja melakukan 

kesalahan, dia seperti “masih mempunyai hati” untuk tidak memotong 

upah, ataupun memberi pernyataan keras ataupun kasar. Bahkan bukti 

lain menunjukkan bahwa dua pekerja pewarna dan pengelorodnya, 
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yang tak lain adalah keponakanya sendiri, tidak diperlakukan secara 

istimewa seperti menjadi peracik warna, ataupun sekedar makan siang, 

rokok, ataupun teh. Tapi terlepas dari itu semua, keputusan syarat 

sanggan Informan P menjadi sesuatu yang layak diperdebatkan karena 

dia seolah melimpahkan semua tanggungan modal kerja (selain kain), 

kepada pekerjanya. Mungkin jika dilihat dari segi biaya, itu 

menguntungkan pemilik IKM mengingat selain semua tanggungan 

modal kerja dibebankan pada pekerja dia juga mendapat untung karena 

mendapat pemasukan dari pembelian bahan kerja yang diterimanya 

dengan cara menghutang. pemilik IKM juga tidak perlu repot 

menyediakan atau melebarkan tempat kerjanya. Tetapi jika mau dilihat 

lebih obyektif, syarat seperti itu wajar mengingat, jika diberi secara 

cuma-cuma, tidak ada yang dapat menjamin apakah bahan yang 

diberikan itu akan digunakan oleh pekerja untuk sanggan pesanannya 

dia saja. Resiko itu tentunya muncul mengingat dalam pekerja 

rumahan tidak ada supervisi dan ditakutkan justru bahan itu digunakan 

juga untuk pesanan pemberi sanggan lain sehingga bahan akan cepat 

habis. Sedangkan alasan mengapa membeli bahan sebaiknya dibeli dari 

pemilik IKM adalah bahwa dengan membeli dari dirinya, dia bisa tahu 

dengan sendirinya apakah pesanan sanggan hanya berasal dari dirinya 

saja atau orang lain, dan apakah pekerja rumahan membeli dari tempat 

lain atau tidak yaitu dengan porsi jumlah malam yang dihutang dengan 

sanggan yang diminta. Beberapa fakta-fakta efisiensi inilah yang 

menyebabkan mengapa harga batik masih bisa dijangkau oleh kalangan 

menengah walaupun pada bagian upah juga terselip kontruksi sosial. 

Jika upah ditekan untuk sesuai dengan UMR bisa jadi IKM milik 

Informan P itu gulung tikar karena jika harus mendorong hal seperti 

itu, bisa jadi harga batiknya akan sangat mahal karena setiap pembatik 

harus dinaikan upah sekitar 2-3 kali lipat perlembar batik. Dilema 

inilah yang seolah dihadapi oleh pengusaha seperti yang disampaikan 

oleh Informan P 

“Kalau berbicara mengenai upah, ini merupakan hal yang 
dilematis bagi saya mas, kalau seandainya saya naikkan upah 
mereka kan berarti harus naik juga kan harga batiknya. 
Padahal kalau sama bos-bos saya yang memasarkan 
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produknya ini, kalau kita mau bilang naik Rp 5.000,00 saja 
harus berantem dulu. Padahal kalaupun naik Rp 5.000,00 
setiap pembatik paling upahnya cuma naik Rp 1000,00. Nanti 
kalo harganya gak sepakat para pemasar (Bos) bilangnya 
yaudah gak pesan saja kalau begitu. Lah saya yang repot kan 
mas kalau begitu?. Kalau Bos kan modalnya banyak bisa 
ditahan dulu batiknya, la kalau sini, ada tanggungan pekerja 
begini, modal juga pas, ya harus segera jual kan mas” 

Selain masalah biaya masalah lainya juga terkait erat dengan 

efisiensi adalah mengenai supervisi. Supervisi yang tidak ada pada 

pekerja rumahan, beresiko tinggi untuk menghasilkan produk yang 

tidak sesuai dengan pesanan. Jika produk mengalami kesalahan, bahkan 

segala biaya yang ditanggung oleh pekerja rumahan dalam hal modal 

kerjapun tidak setara dengan kesalahan itu. Tetapi karena pemilik IKM 

mengerti benar resiko dari tidak adanya supervisi dan modal yang 

harus ditanggung pekerja rumahan, pemilik IKM seolah lebih toleran 

menerima ketika tidak terjadi kesalahan. Dahulu Informan P memberi 

sanggan banyak pada beberapa orang, namun sekarang ini sudah tidak 

sebanyak dahulu karena resiko tersebut. Sekarang Informan P hanya 

memberi sanggan pada orang-orang yang benar-benar dipercaya agar 

resiko tersebut berkurang. Jadi jika bicara mengenai nasib dari salah 

satu pihak tampak pekerja rumahan begitu tidak beruntung, tetapi jika 

dilihat dari sisi pengusaha juga, mereka mempunyai beberapa resiko 

yang bisa mengancam usahanya, sehingga efisiensi batik ini menjadi 

hal yang mungkin masih bisa sedikit ditoleransi jika mau melihatnya 

secara objektif, mengingat keadilan sosial adalah tidak membiarkan 

pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang untuk kepentingan 

orang yang lebih banyak ataupun sebaliknya. 

Masalah lain yang diperdebatkan pada pekerja rumahan karena 

tidak jelasnya status mereka adalah mengenai jaminan sosial pekerja. 

Jaminan sosial ini seolah hal yang tidak diketahui oleh para pekerja 

rumahan, atau bahkan ada beberapa dari mereka mengatakan bahwa 

hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak bisa dituntut oleh para 

pekerja rumahan. Berdasarkan hasil penelitian , pekerja rumahan 

sepertinya hanya menginginkan satu hal yaitu jaminan sosial dalam 
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bentuk Tunjangan Hari Raya. Sedangkan untuk hal lainnya seperti 

resiko kecelakaan kerja, masalah kesehatan, ataupun nasib di hari tua 

adalah sesuatu yang ditanggung oleh diri sendiri. Bahkan THR pun bagi 

pekerja rumahan adalah masalah yang lebih bersifat etis. Setiap pekerja 

rumahan cluster batik IKM Tiga Bulan pasti mendapat santunan di hari 

raya namun seperti yang dikatakan oleh pekerja di hampir seluruh 

cluster, mereka mendapat THR yang paling rendah jika dibandingkan 

dengan yang lainnya. THR yang mereka dapatkan berkisar antara Rp 

50.000,00- Rp 150.000,00 saja, bahkan Informan 10, pencoletpun 

menganggap bahwa hal tersebut bukanlah THR melainkan zakat yang 

diberikan oleh pemilik IKM. Informan 10 sendiri membandingkan 

bahwa diantara pemilik IKM yang lainnya, IKM Tiga Bulan lah yang 

memberikan THR paling rendah. Bahkan untuk sekedar meminjampun 

kepada Informan P, itu adalah hal yang sangat sulit, hal seperti itu juga 

yang dikatakan oleh para pekerja rumahan lain. Hanya Informan 3 

yang sedikit lebih beruntung mendapat santunan Rp 100.000, 00 tapi 

selebihnya itu, dia juga sulit untuk melakukan hutang pada Informan 

P. Ini membuktikan bahwa pada fenomena pekerja rumahan, jaminan 

sosial bukanlah masalah yang legal dimana mempunyai kekuatan 

hukum, tetapi lebih tentang masalah etis atau tidak etis. Bahkan jika 

sakitpun para pekerja tidak disantuni, melainkan hanya ditoleransi 

untuk memperpanjang waktu sanggan. Jadi ketika masalah legal pada 

jaminan sosial tenaga kerja adalah hal yang masih membingungkan, 

nilai etislah yang menentukkan apakah pekerja rumahan bisa 

mendapatkan jaminan sosialnya. Jaminan sosial ada pekerja rumahan 

sepenuhnya ada dalam kesadaran pemilik IKM sendiri, tidak bisa 

dipaksakan, bahkan seperti tidak layak dituntut.  

Masalah kesadaran para pemilik IKM sepertinya ada pada 

pemikiran nilai tawar dari pekerja rumahan itu sendiri. Karena begitu 

menjamurnya pekerja rumahan di Kota Pekalongan, mungkin 

fenomena pekerja rumahan menjadi hal yang biasa sehingga pemikiran 

mereka tentang nilai tawar pekerja rumahan juga belum tumbuh. Nilai 

tawar tertinggi pekerja rumahan mungkin ada pada bagian cluster 
pendesain sekaligus pengeblat. Diantara para pekerja rumahan lainnya, 
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hanya Informan satu- satu-satunya pekerja rumahan yang bisa 

bernegosiasi mengenai upahnya dengan Informan P. Dia bisa 

menentukan tanpa meminta, desainnya dan jasa ngeblatnya naik harga, 

walaupun juga pada angka yang tidak terlalu jauh dengan sebelumnya. 

pemilik IKM seakan tau besarnya nilai pendesain sekaligus pengeblat 
ini, dimana tanpa ada jasanya, maka rantai produksi akan terhambat. 

Terbentuknya nilai tawar Informan 1 tampak seperti cerita berikut ;  

“ Dulu saat Informan P kesini pertama kali dia narget saya 
harus jadi segini, tetapi pada kenyataannya saya gagal 
memenuhinya. Kemudian dia bilang saya pindah ketempat 
lain saja, dan saya bilang silakan. Eh tidak tahunya, setelah 
beberapa hari dia balik kesini dan bilang hanya saya yang 
cocok dengan permintaannya. Semenjak saat itu dia gak 
pernah narget sama saya, terima saja saat saya menaikan 
harga dan tidak pernah dibantah. Bahkan ketika saya 
“mengkode” mogok tidak mendesain dan mengeblat karena 
dibond, dia langsung paham dan membayar penuh” 

Hal tersebut terdengar unik karena ternyata Informan P yang 

hanya lulusan SD bisa sampai mempunyai kekuatan tawar seperti itu. 

Berbanding terbalik dengan cluster lainnya, dimana rata-rata cluster 
yang dihuni para penglowong, pemopok, dan penyolet tidak pernah 

melakukan hal tersebut. Jangankan mematok harga, sekedar meminta 

mereka tidak pernah lakukan karena mereka tau dimanapun tempatnya 

mereka hanya akan dihargai “segitu”. Apalagi pendidikan yang rendah 

membuat mereka tidak mempunyai opsi banyak untuk memilih 

pekerjaan. Informan P mungkin memang mempunyai pendidikan 

paling rendah dalam penelitian ini, tapi dia membuktikan bahwa 

posisinya mampu memberi nilai tawar yang lebih tinggi dari yang lain. 

Posisi yang tidak mungkin dialami oleh perempuan pembatik yang pola 

pikirnya dari dulu di lingkungannya terbentuk bahwa “perempuan 

kalau tidak nglowong ya mopok”. Bahkan untuk pencoletpun tidak 

mungkin dapat meminta mengingat mencolet hampir bisa dilakukan 

oleh perempuan  ataupun laki-laki. Jadi latar belakang pembatik 

sangatlah menentukkan nilai tawar mereka di kemudian hari, terutama 

bagi mereka pekerja rumahan batik. Ketika latar belakang pendidikan 

tidak mampu membantu meningkatkan nilai tawar, maka satu-satunya 
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jalan hanyalah dengan mendapat posisi strategis dalam cluster. 

Sebaliknya ketika posisi dalam cluster tidak menguntungkan, harapan 

hanyalah ada pada latar belakang pendidikan dimana ketika upah 

dianggap tidak layak dan bernegosiasi adalah hal yang sulit dilakukan , 

setidaknya mereka mempunyai opsi lain dalam memilih pekerjaan. Jika 

keduanya tidak terpenuhi, maka pekerja rumahan hanya dapat 

bergantung pada kesadaran pemilik IKM, dan pemerintah selaku 

pembuat kebijakan yang dapat menegaskan status mereka dalam 

negara. Dari fakta-fakta yang sudah dijelaskan tampak bahwa pola 

hidup bekerja yang berkeadilan sosial pekerja rumahan IKM ini begitu 

sulit untuk distandarisasikan , karena jika dilihat hanya dari sisi pekerja 

memang mereka dirugikan, tapi jika dilihat hanya dari sisi pemilik IKM 

tentu mereka juga mereka berhak melakukan manajemen resiko. Jadi 

dapat dikatakan jika dilihat secara objektif dan melihat kedua sisi, maka 

keadilan sosial dalam pola hidup bekerja antara pemilik IKM dan 

pekerja rumahan mungkin sudah cukup ideal kecuali jika faktor 

kontruksi pola pikir sosial pekerja rumahan diikut sertakan dalam pola 

hidup bekerja ini. Selain itu pola pikir tentang posisi yang strategis 

pada cluster juga terbukti berpengaruh pada keadilan sosial, dimana 

jika pemikiran setiap pekerja rumahan menganggap masing-masing 

dari pekerjaannya merupakan posisi yang strategis, maka bukan tidak 

mungkin apa yang dilakukan informan 1 juga dapat dilakukan oleh 

clusterlainya dan menaikkan daya tawar 

 

D. Pola Hidup Dan Pola Pikir Pekerja Rumahan Dalam 

Menajwab Tantangannya Untuk Mempertahankan 

Kebudayaan Serta Perpaduanya Dengan Pola Pikir Pemilik 

IKM 

 

Sesuai dengan apa yang dideklarasikan UNESCO pada tanggal 

2 Oktober 2009, batik diakui sebagai warisan budaya dunia dalam 

kategori budaya lisan dan non bendawi. Definisi dari budaya lisan dan 

non bendawi itu sendiri 
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“keseluruhan dari kreaasi berdasar tradisi dari sebuah 
komunitas kultural yang dinyatakan oleh suatu kelompok 
atau individu-individu dan diakui  mencerminkan harapan-
harapan dari suatu komunitas sedemikian rupa sehingga 
mencerminkan indentitas sosial dan budaya mereka”. 

Dari definisi diatas dapat dikatakan secara tegas bahwa “komunitas 

kultural” itu adalah para pembatik, dan tentunya secara otomatis 

melekat pada diri pekerja rumahan. Tetapi faktanya mereka hanya 

“sekedar diakui” identitasnya sebagai pembatik , tetapi pengakuan 

dalam arti sebenarnya sepertinya masih jauh dari kata ideal. 

Penghargaan mereka sebagai pembatik tidak lebih dari penghargaan 

sebagai seorang buruh yang bekerja untuk memenuhi pesanan. Pekerja 

rumahan batik sendiri bahkan seolah sampai kabur akan indentitasnya 

sebagai pembatik karena kegiatan ekonomi. Ini mungkin disebabkan 

karena pola hidup pekerja rumahan yang begitu kaku, hanya 

berutinitas kerja, tanpa sebuah pendalaman hakikat yang pada 

akibatnya ketika banyak orang melihat batik adalah sebagai sebuah 

budaya, ternyata pada lingkungan pekerja rumahan dan sekitarnya, 

batik hanyalah sebuah komoditas bendawi, yang masih terus 

bereksistensi sampai sekarang bukan karena kesadaran sebagai produk 

budaya, tetapi produk ekonomi. Kenyataan tersebut tentunya sangat 

memprihatinkan karena ketika dunia sendiri telah mengakui batik 

sebagai budaya, komunitas kulturalnya sendiri tidak sadar bahwa itu 

adalah sebuah kreasi bernilai tinggi yang lebih cocok dikatakan sebagai 

produk seni bernilai tinggi daripada produk ekonomi tinggi. Seperti 

yang dipaparkan oleh informan 4 : 

“ Maksudnya produk seni yang tinggi itu bagaimana ya 

mas? . Sepengetahuan saya batik tulis itu mahal harganya 
dari 400 ribu- 600 ribu, saya tidak kuat kalau harus 
membeli mas , itu mahal sekali, jadi mending punya 
pakaian yang biasa saja"  

Bahkan beberapa diantara mereka menolak ketika dikatakan pekerja 

seni dan menganggap diri tidak lebih dari sekedar buruh mengingat apa 

yang mereka kerjakan merupakan hal yang dianggap sebagai sebuah 

pekerjaan biasa sama seperti buruh tekstil lainnya. Pola pikir inilah 
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yang membuat cara pandang mereka terhadap batik lebih rendah 

daripada orang-orang diluar batik. 

Pengakuan UNESCO terhadap batik sebagai warisan budaya 

dunia sepertinya juga gagal dipahami mendalam oleh banyak kalangan 

di Indonesia mulai dari kalangan pemerintah, konsumen, produsen, 

masyarakat bahkan pekerja rumahan sendiri yang bertindak sebagai 

komunitas kultural. Pengakuan UNESCO ternyata hanya diukur dari 

keamanan batik tulis yang tidak lagi bisa diklaim negara lain serta nilai 

ekonomis dari batik itu sendiri. Banyak kalangan seperti pemerintah 

dan masyarakat luas bangga ketika batik diakui sebagai budaya dunia, 

tetapi tidak mengerti definisi sebenarnya dari apa yang dimaksud dari 

budaya lisan dan nonbendawi. Akibatnya mereka hanya berfokus pada 

bagian kulitnya saja, tapi tidak mendalami apa yang ada di dalamnya 

termasuk komunitas kulturalnya. Ini dibuktikan bahwa dari 2009 

sampai sekarang baik ditingkat Nasional maupun di Pekalongan 

sendiri, pekerja rumahan batik seolah tidak merasakan kehadiran 

pemerintah. Hal ini dipaparkan oleh Informan 1 :  

“ Saya sekalipun tidak pernah didatangi oleh Pemda untuk 
sekedar hanya bertanya atau mengajak kerjasama. Padahal 
mas menurut saya jika desain ini mau dikembangkan, ini bisa 
menjadi komoditas yang dihargai tinggi, sayangnya 
pemerintah mungkin tidak berpikir seperti itu” 
 

Hal ini semakin dipertegas oleh Informan 3 dan 4 : 

“Kalau bicara tentang kunjungan pemerintah, belum pernah 
ada mas, selama saya dan teman-teman membatik, belum 
pernah ada pemerintah yang datang tanya gimana bu sejauh 
ini membatiknya? Atau gimana bu ada masalah? Pemerintah 
sini itu kurang perhatian mas sama pembatik” 

Ketika banyak orang melihat bahwa membatik itu merupakan 

hal yang turun menurun dan diturunkan, ternyata fakta lapangan pada 

penelitian ini menemukan hal yang cukup unik yaitu bahwa hal 

tersebut hanya berlaku pada dua cluster batik saja , yaitu pada cluster 
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batik nglowong dan memopok. Hal yang lebih unik lagi adalah bahwa 

setelah sekarang memasuki generasi yang ketiga, ternyata dari 

pengalaman yang ada , tidak satupun dari orang tua mereka, yaitu 

orang tua pada generasi yang kedua dan ketiga mengajak anaknya 

untuk  membatik. Seperti yang dikatakan oleh Informan 3, yang secara 

lepas bercerita mengenai anaknya 

 
“Oh kalo mas itu sekolah tinggi ya sampai kuliah, beda sama 
anak saya , saat sudah lulus SMP saya suruh melanjutkan ke 
tingkat yang lebih tinggi, biar nanti dapat kerja yang bukan 
seperti ini, tapi dia gak mau. Rudi (bukan nama sebenarnya) 
justru bilang saya ingin membatik saja, ya gimana lagi kalo 
anak sudah bilang begitu ya saya turutin saya, saya leskan 
(khursus) sampai bisa, begitu bisa saya lepas dan dia cari uang 
sendiri. Ini sekarang anaknya sudah nikah mas, umurnya 22 
tahun, la mas sendiri kapan nikahnya?”  

Jadi mungkin alasan dari mengapa generasi batik terus berlanjut adalah 

panggilan dari anak itu sendiri untuk masuk ke dunia batik, dan bagi 

yang berminat, orang tua akan berusaha untuk memberi fasilitas atau 

bantuan seadanya. Itu menunjukkan bahwa pekerja rumahan batik 

tidak melihat batik sebagai budaya yang harus diturunkan tetapi lebih 

pada kesadaran para generasi selanjutnya. Ini diperkuat oleh paparan 

dari Informan 5 :  

“ Dulu sejak SMP, sepulang sekolah saya pergi ketempat kerja 
ibu untuk melihat dan ingin diajari memopok 
(Nemboki/Mbironi) tapi ibu memarahi saya, saya suruh 
sekolah saja, biar tidak membatik dan hidup susah . Selalu 
begitu sampai saya umur 17 tahun, tapi saya ngeyel, jadi sejak 
umur 15 tahun saya sudah belajar sendiri, dan pada umur 17 
tahun saya memutuskan untuk tetap memopok dan bekerja 
sendiri”. 

 Kedua perkataan diatas juga secara tersurat menegaskan bahwa batik 

hanya dilihat sebagai produk ekonomi dan bukan budaya. Pembatik 

selalu ingin anaknya bersedia bersekolah lanjut daripada menjadi 

pembatik seperti dirinya yang hanya hidup pas-pasan. Para pembatik 
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seolah tidak rela anaknya menjadi seperti mereka, bahkan dari kasus 

informan 5 terlihat bahwa ibunya melarang anaknya untuk membatik.   

Satu hal yang juga memiriskan adalah bahwa tradisi di dalam 

even batik yang ada di Pekalongan yang sudah berlangsung selama 

delapan tahun ini, hampir tidak pernah para pekerja rumahan 

disertakan untuk sekedar memperlihatkan bahwa mereka merupakan 

komunitas kultural yang ada dan nyata. Ini ditegaskan oleh informan 

P: 

 

“Kalo even batik datang, itu pasti hanya pengusaha-

pengusaha yang punya uang saja yang ikut. Jadi yang tampil 
itu hanyalah pengusaha dan anak buahnya beberapa yang 
memperlihatkan bagaimana membatik, tapi kalo pekerja 
rumahan tidak pernah terlibat dan baru tahun kemarin 
ditampilkan” 

 

 Hanya ada di suatu tahun, even batik tersebut mengundang 

para pembatik secara beramai-ramai untuk menunjukkan keahlian 

mereka , dan itupun tidak di semua bagian cluster diundang. Orang-

orang yang berdatanganpun tentu tidak tahu pada kenyataannya para 

komunitas kultural itu adalah penghasil produk budaya yang bekerja 

sebagai pekerja rumahan. Ini menunjukkan bahwa tradisi bahkan yang 

seolah dibuat untuk menyatakan dan melestarikan produk budaya 

batik itu hanya sekedar memperlihatkan tampilan luar saja tetapi 

menutupi apa yang sebenarnya terjadi di dalam komunitas kulturalnya. 

Bahkan dengan minimnya menyatakan partisipasi mereka para pekerja 

rumahan batik di dalam tradisi even batik, akan membuat mereka 

semakin lambat menyadari bahwa dunia luar sana sangat mengagumi 

batik sebagai bagian dari budaya. Akibatnya tentu di dalam hidupnya 

sendiri, mereka para pekerja rumahan batik akan menganggap 

membatik tidak lebih dari rutinitas pekerjaan yang menghasilkan 

pendapatan. Jadi kebanggan dari pekerja rumahan batik itu sendiri baru 

akan meningkat jika mereka disertakan dalam even. 
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Perbedaan pola pikir antara pekerja rumahan dan pemilik 

IKM mungkin hanya pada pengetahuannya akan nilai. Pemilik IKM 

menyadari bahwa batik tulisnya merupakan produk budaya yang 

bernilai tinggi sehingga layak dihargai tinggi. Ini bukan hanya masalah 

seberapa lamanya pekerja rumahan membatik untuk menghasilkan 

selembar batik, tetapi juga nilai artistiknya yang dinilai tinggi. Ini 

diungkapkan oleh pemilik IKM sendiri : 

 

“Semakin rumit motif dari batik tersebut harganya semakin 

tinggi mas, bukan dari tingkat kesulitanya saja yang 
diperhitungkan, tapi dari keindahannya yang sedap dilihat. 
Intinya semakin rumit motif dihargai semakin mahal. 
Selain itu mahalnya batik tulis juga karena itu dibuat dari 
tangan langsung, beda dengan batik-batik yang dicetak  
seperti yang dipakai orang-orang pemerintahan. Kalau 
batik yang dipakai mereka si itu murah .” 

 

Tetapi dari perkataan yang diucapkan terlihat meski dia mengerti batik 

merupakan produk budaya bernilai tinggi, pemikiran ekonominya 

tetap begitu terlihat. Inilah yang mungkin membuat dia begitu antusias 

untuk menjual batik tulis dan mempertahankan bisnis batik tulisnya, 

dan tidak membuka usaha batik cap. Mungkin benar dia juga 

membuka usaha batik printing, tapi itu hanyalah dikerjakan ketika 

pesanan yang datang partainya besar dan batik tulis sedang mengalami 

penurunan pembelian.  

 

E. Pendalaman Paradoks Kesejahteraan  

Batik Pekalongan merupakan bagian dari icon nasional, itu 

telah dinyatakan sendiri secara tersirat oleh UNESCO. Masalahnya 

adalah pengakuan seolah hanya sekedar pengakuan, dan seolah tidak 

berdampak pada kehidupan pekerja batik sendiri. Ini bisa dilihat 

bagaimana ketika batik yang secara tersirat merupakan icon nasional 

dihubungkan dengan pola pikir dan pola hidup pekerja rumahan batik 

Pekalongan. Ada beberapa catatan yang menarik yang mungkin akan 
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memperlihatkan paradoks yang lebih mendalam. Terlebih lagi jika hal 

itu dikaitkan dengan pola pikir pemilik IKM juga. 

Mulai dari pemikiran tentang pola hidup dan pola pikir 

mengenai pencukupan kebutuhan dasar, jika memang batik 

merupakan icon nasional atau icon Kota Pekalongan, apakah ada rasa 

pesimis yang dirasakan oleh para pekerja batik yang tercermin dari 

perkataan informan 3 : 

“ Saya pribadi merasa mas bahwa upah dari batik tidak bisa 

untuk hal yang lain, begitu seminggu diberikan, pasti habis 
hanya untuk beli bahan makanan dan bahan untuk mandi. 
Untuk yang lainnya ya kaya rumah ini kita gotong royong 
mas, ga mungkin bisa dibangun sendiri, apalagi kalo 
kerjanya hanya sebagai pembatik”  

              

 Hal ini juga yang dirasakan oleh pencolet yaitu Informan 10 : 

“ Mau bagaimana lagi ya mas, ya kalau menjadi pencolet 

dapatnya memang hanya segitu, ya dicukup cukupin lah, 
belum lagi nanti dipotong buat mbayar utang beli pewarna 
dan yang lainya, ya jadinya hanya sedikit ya jadi memang 
ini hanya bisa bantu keuuarga dan tidak bisa diandalkan” 

 

Jika memang batik Kota Pekalongan merupakan icon nasional, yang 

produksinya sampai dipasarkan ke dunia internasional, sangat tidak 

layak pemikiran-pemikiran seperti itu melekat dalam diri pekerja 

rumahan. Batik harusnya menjadi komoditi yang dapat diandalkan 

mengingat nilainya begitu dihargai oleh dunia internasional. Tetapi 

faktanya justru batik merupakan pekerjaan yang tidak bisa diandalkan 

bahkan hanya sekedar menjadi sampingan. Akibatnya tentu pola hidup 

yang ada menjadikan pembatik bergantung pada pihak lain untuk 

pencukupan kebutuhan dasar yang lainnya. Belum lagi hal itu 

dipertegas oleh pemikiran pemillik IKM : 
 

“ La iya mau bagaimana lagi, kehidupan para buruh batik 

itu memang kasihan, tapi ya memang saya bisa memberi 
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upahnya sebesar itu, soalnya batik naik harganya tiga ribu 

sja, boss saja sudah ribut, ya bagaimana bisa dinaikkan upah 

pekerjanya kalo naik sebesar itu saja ribut” 

Dari kata tersebut nampak sebuah pemikiran bahwa , dibalik 

tersiratnya batik Kota Pekalongan sebagai icon nasional, ternyata 

dibaliknya dipenuhi oleh sejumlah intrik yang mempertahankan agar 

harganya tetap murah sehingga bisa tetap laku, tanpa peduli nasib 

pekerja. Pemikiran pemilik IKM pun sejalan, karena hanya upah 

pekerja saja yang bisa ditekan agar negosiasi dan produksi dapat 

berjalan dengan lancar. Jadi dapat dikatakan dibalik laku kerasnya 

Batik Kota Pekalongan yang kata Lan (2010) mencapai 80 persen dari 

total produksi batik di Indonesia, dibalik itu ada penekanan upah 

buruh yang pola pikirnya menganggap memang pekerjaan batik tidak 

bisa diandalkan untuk mendapat banyak uang, dan pemberi kerjapun 

telah terkungkung dalam pemikiran bahwa upah buruhlah yang 

mendukung produksi stabil. 

Masalah lain yaitu pola pikir mengenai penghargaan tampak 

jelas dalam kaitannya dengan paradoks ini. Ketika dunia sangat 

menghargai Batik sebagai bagian dari warisan budaya, bahkan dunia 

bersedia mengekspor karena membutuhkan ataupun mengaguminya, 

tapi yang dianggap berharga oleh kota Pekalongan hanyalah pada 

produk batiknya saja, tetapi bukan kepada pekerjanya. Terbukti sampai 

sekarang ini di Kota Pekalongan tidak pernah ada undang-undang 

khusus yang mengatur kehidupan pekerja rumahan, walaupun sudah 

sangat jelas dan bukan rahasia umum kalau pekerja rumahan adalah 

sendi-sendi dari produksi batik. Ketidakpedulian itu juga ditunjukkan 

dari salah satu jawaban pegawai kelurahan ketika diminta data 

mengenai jumlah pekerja rumahan atau sebut saja informan K :  

 

“ Aduh mas kalo data mengenai jumlah pekerja rumahan 

itu ya gak ada, karena setiap rumah disini hampir semuanya 
pekerja rumahan, ya tinggal dicari hitungan kasarnya aja 
kalo disini ada 1000 KK ya 500 nya  
menjadi pekerja rumahan, begitu saja ya mas” 
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Dari perkataan tersebut tampak jelas paradoksnya bahwa dibalik 

lakunya batik Pekalongan dan menjadi produk yang dibanggakan 

pemerintah namun kepedulian terhadap pekerjanya kurang.  

Pekerja rumahan sendiri juga penghargaannya akan diri sendiri juga 

masih jauh. Mereka selalu menganggap bahwa buruh seperti mereka 

tidak layak mendapat penghargaan yang lebih, seperti yang sudah 

dibicarakan pada bab sosial sustainability sebelumnya. Jika dikaitkan 

lebih dalam tampak bahwa paradoks yang ada sangat bertolak 

belakang, dimana disaat Ibu-ibu yang berkunjung ke IKM untuk 

membeli dan nampak begitu senang meihat-lihat karya seni batik yang 

ada, pekerja hanya menanggapinya dengan biasanya saja. Baru saat 

pengunujung begitu ramah dengan mereka, mereka baru menanggapi 

dengan penuh rasa senang. Tampak setelah pengunjung pulang , 

Informan 6 berkata :  

“ Nah kalau dapat pengunjung yang seperti itu senang 

sekali ya ramah, mau tanya, itu menghargai para pembatik”    

Walaupun memang itu hal yang baik, namun sebenarnya ada satu 

permasalahan yaitu bahwa rasa harga diri mereka baru muncul setelah 

dihargai orang lain. Seharusnya pehargaan diri sendiri itu harus 

muncul terlebih dahulu, dengan bentuk bahwa ketika pengunjung 

senang melihat batik, mereka langsung bersikap dan berekspresi penuh 

bangga, tanpa harus menunggu disapa. Hanya saja pola pikir yang ada 

menunjukkan sebaliknya yang artinya tentu menimbulkan paradoks, 

bahwa ketika orang lain menghargai batik, rasa harga diri pembatik 

dari dalam diri sendiri tidak ada dan baru ada ketika orang lain 

menghargainnya. Inilah mengapa pola hidup pekerja rumahan tampak 

hanya seperti rutinitas buruh biasa. Pola pikir pemilik IKM juga tidak 

membuat pembatik mempunyai harga diri yang tinggi dimana dia 

berpikiran bahwa anak buahnya hanya sekedar pekerja ekonomi dan 

tidak lebih dari itu. 
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Pola pikir yang dimanipulasi kontruksi sosial juga menyebabkan 

mengapa sampai hari ini paradoks kesejahteraan tetap terjadi dimana 

pekerja perempuan diberi upah lebih rendah dari laki-laki dan 

perempuan harus menerimanya. Batik Pekalongan yang dikenal orang 

merupakan produk tradisional yang relevan dengan kehidupan 

modern, ternyata masih jauh dari kehidupan sosial yang modern. Ini 

dikarenakan masih saja ada ketidaksetaraan gender dalam kehidupan 

produksi batik. Pekerja perempuan selalu berpikir bahwa mereka harus 

menerima kenyataan upah mereka dibawah lelaki karena itu memang 

sudah digariskan seperti itu, walaupun sebenarnya nglowong dan 

mopok bukan merupakan hal yang lebih mudah dibanding dengan 

pekerjaan membatik yang lain. Lingkungan sekitar juga beranggapan 

bahwa menjadi pendesain motif batik hanya dapat dilakukan oleh 

lelaki karena itu hal yang rumit, sedangkan perempuan tidak mungkin 

mampu melakukannya. Pikiran ini tidak hanya dalam pikiran pekerja 

rumahan saja tetapi juga anak pekerja rumahan yang berkata : 

“ Mendesain motif batik itu tidak semua orang bisa mas, 

apalagi yang perempuan, biasanya hal itu dilakukan oleh 
laki-laki karena mendesain membutuhkan kreativitas dan 
pikiran yang rumit” 

Pemilik IKMpun mempunyai pemikiran yang sama dalam mendukung 

kontruksi sosial dalam kehidupan pekerja rumahan batik , walaupun 

alasannya juga cukup logis. Berikut ini pernyataannya : 

“ Memang upah perempuan dan laki-laki berbeda mas. 

Masalahnya adalah bahwa laki-laki itu kan kepala rumah 
tangga, yang diandalkan keluarga, jadi upahnya harus lebih 
tinggi daripada perempuan” 

Hanya saja alasan itu tidak logis jika diterapkan pada produktivitas, 

dimana  bukan masalah apa jenis kelamin pekerja, namun seberapa 

tingkat kesulitan dari setiap pekerjaan yang ada, dan berapa yang 

dihasilkan. Kontruksi sosial ini seolah membentuk pandangan bahwa 

menglowong dan memopok lebih mudah dari mendesain, melorod, 
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atau mewarnai . Pandangan tersebut tentu menimbulkan konsekuensi 

yaitu upah pekerja rumahan perempuan yang lebih rendah dari laki-

laki. Tampak paradoks yang begitu jelas, ketika Batik Pekalongan 

sudah sampai dunia internasional yang tetap relevan dengan 

kemoderanisasian, kehidupan pekerjanya masih jauh dari hal itu , 

bahkan cenderung stag pada nilai-nilai yang sangat tradisional 

Terakhir, yang menyebabkan paradoks terjadi adalah masalah 

pengetahuan pekerja rumahan yang ternyata sampai sekarang tidak 

mengetahui bahwa batik diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya 

dunia. Ini membuat mereka seolah tidak mempunyai semangat dan 

kesadaran untuk melestraikan budaya. Pernyataan Informan 2 dapat 

memberi sedikit gambaran : 
 

“ Saya tidak tahu kalau batik diakui dunia, yang saya tau 

batik itu dijual dan diambil oleh boss kemudian 

didagangkan di Jakarta” 

 

Tampak jelas dari pernyataan tersebut batik yang telah dianggap 

sebagai budaya yang diakui dunia, justru pekerja rumahan berfikiran 

batik produk ekonomi. Konsekuensinya tentu mereka menjadi tidak 

merasa sebagai bagian dari pelestari budaya, dan hanya menganggap 

membatik hanya sebagai pekerjaan. Sungguh dapat dikatakan paradoks 

yang sangat memiriskan melihat bahwa dunia memberi penghargaan 

agar dapat menjaga kelestarian batik, masyarakat pembatiknya sendiri 

justru merasa mereka tidak mempunyai tanggung jawab sebagai 

pelestari budaya. Akibatnya tentu mereka tidak mengetahui seberapa 

berharganya batik yang mereka buat sehingga tidak ada alasan untuk 

menuntut hal yang lebih dari pemberi upah. Akibatnya pola hidup 

mereka tentu terjebak dalam kemmiskinan dan akan terus miskin 

sampai mereka tahu bahwa batik tulis sangat dihargai dunia. Pola pikir 

pemilik IKMpun sepertinya tidak jauh berbeda, bagi mereka tidak 

masalah batik diakui atau tidak selama produksinya masih berjalan dan 

dia mendapat keuntunngan. 

 


