
 
 
 

87 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa kesimpulan yang 

bisa ditarik. Pertama, pola pikir dan pola hidup gotong royong pekerja 

rumahan gotong royong dalam hal memenuhi kebutuhan fisiologisnya, 

membuat mereka dapat bertahan meski dalam kondisi tidak standar, 

terutama dalam aspek perumahan. Sayangnya, kecuali dalam hal kasih 

sayang, pola pikir dan pola hidup yang ada membuat kebutuhan 

psikologi mereka tidak mampu terpenuhi. Walaupun demikian ada sisi 

positifnya yaitu bahwa mereka terspesialisasi dan dinamika produksi 

menjadi stabil. Ketidakterpenuhinya kebutuhan dasar ini juga 

disebabkan oleh pola pikir pemilik IKM yang telah termanipulasi oleh 

kontruksi sosial dan pola hidup pekerja batik sejak kecil, sehingga saat 

dia kecil, kemudian menjadi pekerja rumahan hingga  mencapai 

statusnya sekarang, dia menganggap tidak perlu ada yang dirubah.  

Kedua, jika dikaitkan dengan modal sosial, maka tampak 

bahwa pola pikir dan pola hidup pekerja rumahan membuat mereka 

mampu membangun modal sosialnya dengan baik. Mereka bisa 

bertetangga dengan baik, dan mematuhi norma dengan baik. Selain itu 

mereka juga menjadi pribadi yang bisa dipercaya baik oleh pemilik 

IKM maupun tetangga sendiri. Hal itulah yang membuat mengapa 

kestabilan produksi batik tetap terjaga. Kegiatan agama sendiri juga 

merupakan point yang penting, karena dengan adanya kegiatan 

tersebut membuat pekerja rumahan menjadi pribadi yang lebih kuat, 

sabar, dan menerima. Hanya saja dengan  pola pikir dan pola hidup 

yang ada membuat mereka tidak bisa membangun jaringan antar 

pekerja rumahan, dan jaringan hanya terbatas pada satu jenis pekerjaan 

yang sama di dalam sebuah cluster. Pola pikir pemilik IKM mendukung 

semua bentuk pembangunan modal sosial pekerja rumahan, kecuali 
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dalam hal membentuk jaringan karena sepertinya dia ingin menjaga 

kestabilan produksi.  

Ketiga, jika dikaitkan dengan keadilan sosial, maka dapat 

dikatakan bahwa kontrusksi sosial berpengaruh terhadap pola pikir dan 

pola hidup pekerja rumahan dalam memperjuangkan nasibnya. Mereka 

seolah termanipulasi oleh kontruksi sosial sejak kecil, walaupun khusus 

untuk desainer, dia mempunyai nilai tawar yang tinggi karena 

kesadarannya ada pada nilai yang utama dari bagian cluster atau rantai 

produksi. Pola pikir dari pemilik IKM sendiri juga tidak bisa 

sepenuhnya disalahkan mengingat dia harus berpikir dan bertindak 

secara tepat agar produksi tetap berlanjut dan stabil. Artinya meskipun 

terlihat dia kurang berlaku adil, tetapi jika lebih objektif itu merupakan 

hal yang masih bisa ditoleransi, terutama kaitannya dengan THR. 

Status dari pekerja rumahan yang belum jelas juga merupakan hal yang 

mendukung mengapa sampai sekarang keadilan sosial yang ada terlihat 

belum terjadi pada pekerja rumahan. 

Keempat, jika dikaitkan dengan kebudayaan, maka pola pikir 

dan pola hidup yang ada membuat pekerja rumahan sepertinya kurang 

memaknai bahwa batik merupakan produk budaya. Rutinitas dan 

penghargaan yang rendah membuat mereka berpikir bahwa apa yang 

dia lakukan merupakan sebatas kegiatan ekonomi. Pemikiran itulah 

yang membuat mereka tidak berpikiran untuk menurunkan keahlian 

batik kepada anaknya, walaupun pada akhirnya mereka menyetujui 

karena itu merupakan pilihan anaknya sendiri. Seandainya jika pekerja 

sering dilibatkan dalam even, mungkin pola pikir dan pola hidupnya 

bisa berubah. Pola pikir pemilik IKM juga yang menjadikan hal 

demikian terjadi, dimana meski tahu batik merupakan produk budaya 

bernilai tinggi, melestarikan bukan tujuan utamanya, melainkan 

mengambil kesempatan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. 

Terakhir mengenai paradoks kesejahteraan yang melekat 

dalam pekerja rumahan dengan batik sebagai icon nasional, ada 4 hal 

utama yang menyebabkan paradoks tersebut masih terjadi sampai 

sekarang. Empat hal tersebut adalah pola pikir tentang batik tidak bisa 



 
 
 

89 

menjadi komoditi yang diandalkan, pola pikir rendah diri pekerja batik, 

pola pikir yang termanipulasi kontruksi sosial, dan pola pikir yang 

menganggap batik hanya produk ekonomi karena kurangnya 

pengetahuan. Dari keempat hal itu pemilik IKM selau memainkan 

peranan penting yang ada dalam pola pikrinya  yang menyebabkan 

kebutuhan dasar pekerja rumahan tidak terpenuhi. Bentuk 

pemikirannya adalah upah buruh harus selalu ditekan dan sulit naik 

serta buruh perempuan harus menerimanya karena itu merupakan 

aturan dari kontruksi sosial yang ada. Dua hal lainya adalah bahwa 

pekerja dan pemerintah tidak menghargai pekerja rumahan sebagai 

fenomena khusus dan pekerja rumahan hanya orang yang 

membantunya untuk mencapai keuntungan. Pengetahuan tentang 

batik sebagai warisan budaya sepertinya memang sengaja tak 

diceritakan agar kehidupan pekerja rumahan perempuan dan produksi 

tetap stabil. 

 

5.2           Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang bisa 

diberikan kepada pemerintah adalah pertama, pemerintah sebaiknya 

membuat lembaga khusus yang berhubungan langsung dengan 

kepedulian terhadap batik, mengingat Kota Pekalongan didominasi 

oleh pekerja batik. Lembaga tesebut semacam koperasi plus, yaitu 

selain menangani masalah ekonomi juga aktif dalam pembangunan 

sosial. Lembaga ini mungkin dapat disebut dengan Batik Care Center 
(BCC), yang artinya Centra yang peduli akan batik. Konsepnya adalah 

menyediakan barang, baik itu bahan maupun peralatan batik yang 

terjangkau atau disubsidi oleh pemerintah dan hanya ditujukan untuk 

pekerja rumahan. Untuk menghindari konflik dengan pemilik IKM 

terkait dengan kebiasaan pekerja rumahan membeli bahan darinya, 

maka pemilik IKM diperkenankan menjadi distributor namun diberi 

syarat Harga Jual tertinggi, dan harus menyertakan data lengkap 

kepada siapa bahan-bahan tersebut diberikan sehingga jumlah pekerja 

rumahan dapat tercatat dan dengan benar, dan tinggal melakukan 

kroscek dilapangan yang nantinya akan masuk dalam database pekerja 
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rumahan kota Pekalongan. Sedangkan untuk pembangunan sosial itu 

sendiri, perangkat BCC ini akan sering terjun kelapangan atau 3 bulan 

sekali sesuai dengan penempatan tugasnya. Keharusan terjun lapangan 

ini dikarenakan pekerja rumahan batik mempunyai kebiasaan tidak 

suka berdiskusi untuk membahas nasibnya, sehingga terjun lapangan 

ini akan mengecek seberapa kebutuhan psikologi mereka akan 

terpenuhi, dan sejauh mana perkembangan pola hidup dan pola 

pikirnya. Selain mengecek, tugas mereka adalah untuk 

mensosialisasikan reforma pola hidup dan pola pikir sehingga 

kehidupan pekerja rumahan batik dapat perlahan-lahan berubah lebih 

baik. Jika nantinya setelah terjun lapangan ditemukan data 

permasalahan seperti ekonomi, kesehatan, dan pendidikan data 

tersebut dikirm ke kelurahan, dan kemudian kelurahan dapat 

menyusun anggaran untuk mengatasi masalah tersebut atau 

meningkatakn pendistribusikan Kredit Usaha Rakyat(KUR), akses 

jaminan kesehatan BPJS dan subsidi pendidikan kepada anak ataupun 

cucu berupa pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP). Jadi BCC disini 

ditujukan untuk membantu kelurahan  mengenal dan membantu 

pekerja rumahan secara lebih mendalam, bukan menghilangkan peran 

kelurahan, namun beintegrasi demi kemajuan hidup pekerja rumahan. 

Selain itu nantinya berdasarkan database pekerja rumahan Kota 

Pekalongan yang ada, BCC dapat berinisiatif atau menjadi mediator 

utama yang membentuk jaringan pekerja rumahan yang terdiri dari 

banyak wilayah administratif, dimana kelurahan tidak akan mampu 

melakukan hal demikian. 

Kedua, berdasarkan kesimpulan yang ada maka 

pemerintah daerah Kota Pekalongan dapat segera merumuskan 

kebijakan mengenai status Pekerja Rumahan. Kebijakan paling baik 

mungkin dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) dimana 

dimungkinkan Perda yang lebih inovatif. Maksudnya adalah karena 

selama ini pekerja rumahan belum punya status yang jelas dalam skala 

nasional, maka mungkin dapat dibuat Perda khusus tentang pekerja 

rumahan. Hal ini untuk menghindari tafsir Undang-Undang ketenaga 

kerjaan, yang pada kenyataanya di lapangan sebenarnya karakter 

pekerja rumahan batik Kota Pekalongan ini memang berbeda dengan 
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pekerja formal pada umumnya dan namun juga tidak bisa disamakan 

dengan pekerja informal yang lainnya, sehingga kekhususan ini tidak 

menjadi kontroversi yang berlanjut. Itu semua bukan ditujukan untuk 

tidak menformalkan pekerja rumahan, tetapi lebih pada status yang 

ideal bagi mereka sehingga hal tersebut juga berdampak positif pada 

moral pekerja rumahan. 

Terakhir yang paling penting adalah pemerintah harus 

memberi ruang pada pekerja rumahan untuk dilihat oleh dunia luar. 

Even yang selama ini hanya berfokus pada pameran batik, dan hanya 

menampilkan pemilik usaha, harus segera dirubah. Even batik harus 

lebih banyak menampilkan peran pekerja rumahan sebagai kontributor 

terpenting dalam produksi batik Kota Pekalongan Jika para pekerja 

rumahan diberi ruang tersebut, tentunya akan meningkatkan rasa 

harga diri mereka yang selama ini cukup rendah. Kebanggan menjadi 

seorang pembatik akan membuat mereka juga berubah pola pikirnya 

seperti menganggap bahwa batik lebih dari sekedar produk ekonomi. 

Selain itu even tersebut juga dapat memotivasi penduduk Pekalongan 

lainnya untuk melestarikan budaya batik, dimana yang terpenting 

bukan mereka harus menjadi seorang pekerja batik, tetapi menjadi 

seseorang yang bisa membatik. 

Mengingat penelitian ini hanya meneliti khusus tentang 

pekerja rumahan, maka saran untuk penelitian selanjutnya adalah 

meneliti social sustainability industri batik yang lebih kompleks bukan 

hanya tentang pekerjanya, tetapi juga mengenai unsur lainnya seperti 

pemasok, pelanggan, dan masyarakat dimana industri tersebut 

beroperasi, sesuai dengan model spheres of influence yang dirancang 

oleh Max-Neef’s.  

                            


