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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Social Sustainability 

Konsep “sustainability” atau dalam Bahasa Indonesia disebut 

dengan keberlanjutan merupakan istilah yang dipelopori pada tahun 

1980. Awalnya konsep ini berasal dari bagian pemerhati hutan, 

perikanan, dan air tanah. Konsep ini merupakan jembatan penghubung 

antara pembangunan dengan lingkungan dimana pemahaman 

pembangunan saat itu masih diidentikan dengan ekonomi (Rogers et 

al., 2005:22). Dasar dari konsep ini adalah “berapa banyak pohon di 

dalam hutan yang boleh kita tebang sementara pohon yang lain masih 

bertumbuh?” atau “berapa banyak ikan yang boleh kita tangkap agar 

tetap ada ikan pada periode tertentu?. Hal tersebut merupakan 

pertanyaan yang bersifat melihat ke depan karena keberlanjutan 

mungkin dapat dicapai pada jangka pendek, namun belum tentu dalam 

jangka panjang. Oleh karena itu,  segala kegiatan yang memanfaatkan 

sumber daya alam harus melihat apakah dalam jangka panjang hal itu 

masih bisa dilanjutkan dan lingkungan juga tetap menyediakannya. 

Konsep sustainability ini pada akhirnya dirumuskan menjadi 

sustainable development (Pembangunan Berkelanjutan) yang berusaha 

untuk mencapai keseimbangan pembangunan tidak hanya dalam aspek 

ekonomi tetapi juga lingkungan dan sosial. Kenyataannya pada awal 

berkembangnya konsep sustainable development dimensi sosial masih 

belum begitu diperhatikan mengingat memang konsep ini adalah 

untuk menjembatani pembangunan ekonomi dan lingkungan. Jika 

melihat perjalanan dimensi sosial di dalam konsep sustainable 

development (gambar 1.1) bisa dikatakan bahwa sebelum tahun 2000 

perhatian pada dimensi sosial masih belum setara dengan dimensi 

lainnya. 
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                                             Sumber : Colantino dalam Widok (2009) 

 Gambar 1.1 

Perjalanan dimensi Sosial dalam Sustainable development 

Baru memasuki tahun 2000 atau lebih tepatnya pada tahun 

2002 di Yohansberg dimensi sosial mulai diberi perhatian khusus dan 

dirumuskan dalam konsep social sustainability sebagai kelanjutan dari 

konsep economic sustainability dan environmental sustainability yang 

sudah ada(Anatan, 2009). Alasan penting mengapa konsep ini 

dimunculkan adalah karena ternyata konsep economic sustainability 

dan environmental sustainability belum mampu meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat di dunia. Barron dan Gauntleett (2002) 

menjelaskan bahwa keberlanjutan memiliki dua model seperti yang 

digambarkan dalam gambar 2.1 dan gambar 2.2. Model Sustainability 1 

disebut dengan model Interlocking Circles yaitu model yang 

menjelaskan tentang perwakilan tiga aspek yaitu ekonomi, sosial, dan 

lingkungan untuk mencapai keberlanjutan, dimana model tersebut 

dapat menuntun kita untuk memahami sifat-sifat maupun tuntutan 

yang ada di masing-masing lingkup. Model sustainability 2 disebut 

dengan model Concentric Circles, yaitu sistem berkelanjutan yang 

terdiri dari tiga aspek yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan 

ekonomi sebagai penggerak dalam sistem.   



 
 
 

3 

 
 

Gambar 1.2 Model Sustainability 

 

Model Concentric Circlestentu tidak cocok sebagai model 

yang dapat digunakan untuk memahami tentang social sustainability 

karena menurut Mak dan Peacock (2011) hubungan manusia lebih dari 

sekedar hubungan ekonomi tentang pertukaran barang dan jasa, 

sedangkan model Interlocking Circles terlihat lebih cocok karena di 

dalamnya ada unsur social sustainability, dimana hal tersebut dapat 

membantu memahami aspek mendalam sebuah keberlanjutan sosial. 

Hanya saja seperti yang sudah dibahas sebelumnya, konsep 

sustainability yang ada sebelum tahun 2002 lebih menekankan pada 

dua aspek yaitu ekonomi dan lingkungan, sedangkan aspek sosial jarang 

disinggung. Padahal menurut Vallance et.al (2011), pembangunan 

berkelanjutan hanya dapat diwujudkan apabila sudah ada pemahaman 

yang baik tentang unsur social sustainability, dimana untuk memahami 

dan mendalaminya, seharusnya unsur tersebut tidak dieratkan dengan 

kedua unsur lain, tetapi berusaha untuk dilihat secara independen.  
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Berdasarkan literatur yang ada, konsep social sustainability 

sering dikaitkan dengan kehidupan urban (perkotaan), dikarenakan 

semakin ke depan, terdapat banyak masalah di dalam perkotaan 

terutama penduduknya. Perancang konsep design social sustainability 

Woodcraft et.al (2012) mengungkapkan  bahwa  sekarang dan di masa 

yang akan datang, perumahan menjadi sangat penting mengingat 

masyarakat sangat membutuhkan hal tersebut, terutama masyarakat 

yang ada di perkotaan mengingat banyaknya migrasi yang dilakukan ke 

daerah perkotaan. Jika konteks ini dikaitkan dengan social 
sustainability, maka social sustainability merupakan penghubungan 

antara desain dunia fisik dan desain dunia sosial yang artinya meskipun 

perumahan penting tapi aspek aspek seperti hubungan sosial , jaringan 

sosial, dan perkembangan budaya juga harus diperhatikan. Social 
sustainability harus menjamin bahwa infrastruktur fisik dan kehidupan 

sosial berjalan beriringan dimana dalam paket tersebut ada ruang untuk 

masyarakat berkembang, membentuk kelompok dan anak-anak yang 

merupakan bibit generasi masa depan dapat bertumbuh dengan baik. 

Untuk itulah pentingnya pemerintah tahu bahwa masyarakat tidak 

hanya membutuhkan bagunan secara fisik saja, tetapi juga mengetahui 

bagaimana cara melayani dan mendorong masyarakat untuk 

meningkatkan kualitas hidupnya dalam bersosial. 

Perhatian pada urban sosial sustainabiliy juga harus 

memperhatikan dua prinsip yaitu mengenai keadilan sosial dan 

keberlanjutan masyarakat (Dempsey et.al, 2012). Keadilan sosial yang 

dimaksud dalam konteks ini adalah suatu keadaan dimana jurang 

“eklusif” dan “diskriminasi” ditiadakan agar setiap indidividu 

mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan 

ekonomi, sosial, dan politik. Selain melakukan kegiatan diharapkan 

masyarakat perkotaan juga mempunyai kesempatan yang sama untuk 

mendapatkan pelayanan publik, pendidikan ataupun pelatihan, 

perumahan yang terstandarisasi, dan tentunya rekreasi. Kesempatan 

yang sama pada akses lokal seperti itulah yang menjadi penekanan 

keadilan sosial dalam konteks urban social sustainability. Prinsip yang 

kedua yaitu keberlanjutan masyarakat merupakan sebuah prinsip yang 
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menekankan masyarakat perkotaan untuk memperkuat komunitasnya 

baik sekarang dan dimasa yang akan datang. Itu semua hanya dapat 

terjadi jika kohesi dan inklusi sosial dapat dilakukan dengan baik 

(Lister dalam Dempsey, 2012). Selain kohesi sosial, modal sosial juga 

harus dakaitkan erat dengan prinsip keberlanjutan masyarakat karena 

di dalamnya ada unsur , jaringan, norma timbal balik dan organisasi 

sosial (Coleman dalam Dempsey, 2012) dimana ketiganyalah 

merupakan kunci dalam kehidupan bermasyarakat. Bramley dan Power 

dalam Dempsey (2012) mendukung pendapat dari Lister dan Coleman, 

yang kemudian diwujudkan dalam sebuah pemikiran bahwa 

keberlanjutan masyarakat terdiri dari 5 dimensi yaitu interaksi 

sosial/jejaring di dalam masyarakat, partisipasi dalam kelompok kolektif 

dan jaringan masyarakat, stabilitas masyarakat, kebanggan, keamanan 

dan keselamatan.  

Kajian tentang penerapan social sustainability pada daerah 

urban/perkotaan pernah dilakukan oleh Mak dan Peacock (2011), 

dimana mereka melakukan studi kasus tentang komparasi fokus dari 

program social sustainability di tiga negara maju yaitu Inggris, Amerika 

Serikat, dan Australia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan sebuah 

hal yang cukup berbeda dari tiga negara tersebut. Kajian social 
sustainability Program Thames Gateway ( wilayah 40 mil di sepanjang 

muara Thames dari London Docklands ke Southend di Essex dan 

Sheerness di Kent) di Inggris menghasilkan sebuah temuan bahwa 

untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat maka perumahan layak 

harus diberikan serta membuat daerah tersebut menjadi tempat yang 

menarik untuk investasi sehingga perekonomian tumbuh disana. Hal 

tersebut juga harus diimbangi dengan strategi penanggulan banjir dan 

perubahan iklim dimana kemudian program Thames Gateway 

Parkland dibuat. Studi kasus kedua di Amerika Serikat yaitu program 

yang dilakukan pada wilayah  Sonoma, dengan Program Sonoma 
Mountain Village menemukan hasil bahwa fokus program ini terletak 

pada pembangunan perumahan untuk warga dengan prinsip ramah 

lingkungan sehingga di dalam komunitas itu tercipta kualitas hidup 

manusia yang tinggi yaitu sehat dan dapat beriringan dengan alam. 
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Studi kasus yang ketiga di Austarlia tepatnya pada wilayah Hill dengan 

Program New Rouse Hill menemukan hasil bahwa rancangan sosial 
sustainability mereka bergaya tradisional kontemporer sehingga apsek 

aspek seperti warisan dan fitur budaya tetap dihormati. Selain itu aspek 

interaksi sosial juga begitu dijaga sehingga kohesi sosial disana 

terbangun dengan baik. Berdasarkan tiga hal tersebut terlihat bahwa 

Inggris berfokus pada bahwa selain perumahan perekonomian harus 

tumbuh disana untuk menciptakan keadilan sosial berbentuk 

pemerataan ekonomi sedangkan di Amerika Serikat lebih berfokus 

bagaimana masyarakat dapat hidup sehat dan pembangunan yang ada 

tidak merusak alam sekitar. Lain lagi dengan Australia, dimana 

rancangan mereka berfokus bagaimana budaya tetap dihormati dan 

interaksi masyarakat dapat berjalan dengan baik.  

Berdasarkan latar belakang di atas, penting juga untuk 

diketahui bahwa untuk mendalami social sustainability langkah yang 

paling baik adalah melihatnya sebagai bagian yang independen bukan 

melekat sepenuhnya dalam konsep pembangunan berkelanjutan. Patut 

diingat, berdasarkan teoritis dan empiris, konsep  social sustainability 

adalah jembatan penting yang menghubungkan desain dunia fisik 

dengan dunia sosial. Ini artinya bahwa meskipun perumahan 

merupakan hal yang penting, tapi aspek seperti modal sosial, kohesi 

sosial, keadilan sosial, dan  budaya, merupakan hal yang harus 

diperhatikan. Terlebih dengan semakin kompleksnya daerah 

urban/perkotaan (Woodcraft et.al, 2012), maka tantangan untuk 

mewujudkan social sustainability merupakan hal yang harus dihadapi, 

karena sekali lagi ditekankan bahwa social sustainability bukan hanya 

berbicara mengenai kebutuhan dasar hidup manusia seperti 

perumahan, tetapi juga mengenai hal sosial yaitu modal sosial, keadilan 

sosial, dan budaya. Literatur-literatur yang ada baik mengenai konsep 

dan penerapan jelas menunjukkan bahwa social sustainability 

dirujukkan dan dilakukan oleh lembaga formal yaitu pemerintah 

karena pada konteks konsep Woodcraft (2012) dan Dempsey (2012) 

menuntut pemerintah untuk melakukan hal tersebut. Statment ini 

diperkuat bahwa dalam penelitian milik Mak dan Peacock (2011) 
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terlihat bahwa pemerintah yang mengambil peranan besar dalam 

mewujudkan social sustainability dan menjawab tantangannya. Hanya 

saja yang belum dibahas, apakah sebenarnya tantangan social 
sustainability tersebut hanya bisa dijawab melalui proses formal oleh 

pemerintah? Apakah masyarakat/komunitas urban itu sendiri 

sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menjawab tantangan 

tersebut?. Penelitian ini ingin lebih jauh mengetahui dan mendalami 

hal tersebut dimana apakah sebenarnya masyarakat mampu secara 

mandiri melakukan hal tersebut dan kekuatan apa yang mereka punya 

untuk mewujudkan social sustainability berikut dengan tantangannya. 

Terlebih jarang ada penelitian yang mengkaji tentang social 
sustainability di negara berkembang terutama memandangnya dari sisi 

apakah masyarakat mampu untuk membangun dan mewujudkan 

konsep tersebut. Penelitian kali ini akan mengkaji masyarakat 

Indonesia yang hidup dalam daerah urban, dimana daerahnya tersebut 

berfokus pada produksi batik, dimana kajian kali ini  akan dilakukan di 

Kota Pekalongan Jawa Tengah. Keunikan dari masyarkat yang ada di 

daerah batik ini adalah mereka ternyata merupakan pekerja yang 

dianggap informal bahkan cenderung tersembunyi karena mereka 

menjadi seorang pekerja rumahan. Ditengah semakin kompleksnya 

daerah urban, apakah mereka mampu menjawab tantangan social 

sustainability dalam hal mewujudkan pencukupan kebutuhan dasar 

hidup, modal sosial, keadilan sosial, dan mempertahankan warisan 

budaya? 

 

1.2 Studi Kasus Pekerja Rumahan Batik di Kota Pekalongan 

Pengakuan Batik sebagai warisan budaya dunia yang berasal 

dari Indonesia dikukuhkan oleh UNESCO pada tanggal 2 Okober 

2009 1 . Bahkan untuk semakin memperkuat citra tersebut Presiden 

Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 17 November 2009 

                                                           
1
http://berita.liputan6.com/liputanpilihan/200910/246156/Batik.Indonesia.Resmi.Diaku

i.UNESCO 

, 21.59, 5 September 2010 
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mengeluarkan Kepres No 33 Tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional. 

Kedua momen penting tersebut didasari oleh suatu permasalahan 

dimana pada tahun-tahun sebelumnya ada beberapa budaya Indonesia 

yang diklaim oleh negara lain, sehingga kemudian Indonesia berusaha 

keras memperjuangkan Batik agar diakui oleh UNESCO dan tidak 

diklaim oleh negara lain ( Lusianti, 2012). Setelah pengakuan tersebut, 

tampaknya secara tersirat batik menjadi sebuah icon nasional yang 

dibanggakan oleh pemerintah Indonesia setelah sebeumnya wayang 

kulit, tari pendet, dan reog ponorogo sudah terlebih dulu 

mendahuluinya. Hanya saja mungkin masih ada beberapa orang 

Indonesia yang salah persepsi tentang pengakuan dari UNESCO ini. 

Pengakuan UNESCO tentang batik Indonesia hanyalah mengenai batik 

tulis yang ada di Indonesia, sedangkan batik printing tidak masuk ke 

dalam pengakuan tersebut karena batik jenis seperti itu juga diproduksi 

oleh negara lain, tidak seperti batik tulis yang hanya diproduksi di 

Indonesia (Hunga, 2013). 

Beberapa provinsi di Indonesia mempunyai ciri khas batiknya 

sendiri, dan dari beberapa provinsi tersebut 9 diantaranya diakui oleh 

UNESCO. Adapaun sembilan wilayah tersebut Jambi, Sumatera 

Selatan, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, 

Jawa Timur, dan Sumatera Selatan2. Jawa Tengah sendiri diwakili oleh 

dua wilayah yaitu Kota Pekalongan dan Kota Solo. Pada masa 

pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, indentitas Kota Pekalongan 

sebagai Kota Batik semakin dipertegas dengan peresmian Museum 

Batik Nasional disana, dimana SBY datang sendiri untuk meresmikan 

museum itu (Lan, 2010). Tentunya kedua hal di atas semakin 

mempertegas secara tersirat bahwa batik Pekalongan merupakan 

bagian dari icon nasional. 

Kontribusi Batik Pekalongan dalam skala nasional juga tidak 

bisa dipandang sebelah mata. Berdasarkan data Disperindakop dan 

UMKM Kota Pekalongan tahun 2011, ekspor Batik Pekalongan 

                                                           
2
 Jawa Pos, Senin 12 Oktober 2009. 
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mencapai 2.175.171,00 dolar AS 3 . Nilai ini lebih besar dari ekspor 

tahun 2010 yaitu sebanyak 1.992.101,84 dolar AS. Produk yang paling 

dominan diekspor tersebut sebagian besar adalah sarung batik tekstil 

bermotif batik, walupun memang bukan produk batik tulis, namun 

setidaknya hal ini membanggakan karena jenis barang tersebut 

diminati oleh pasar luar negeri. Permintaan produk batik Pekalongan 

itu sendiri kebanyakan berasal dari Malaysia dan Thailand. 

Industri batik di Kota Pekalongan sendiri, mempunyai peran 

yang sangat strategis, karena tanpanya Kota Pekalongan akan mati 

(Savirani dalam Lan, 2010). Ungkapan itu sepertinya mengandung 

kebenaran mengingat sekitar 25 persen penduduk Kota Pekalongan 

menjadikan batik sebagai pekerjaan utama atau sampingan (Lan, 2010). 

Lan (2010) juga mengungkapkan 2 fakta lainnya, yaitu berdasarkan 

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu , Industri Batik Kota Pekalongan 

dapat menghasilkan keuntungan yang berlipat. Buktinya adalah 

ketikaRp.128.746.960, diinvestasikan untuk produksi batik, nilai 

ekspornya mencapai 1.205.027,42 dollar AS atau 12,05 milyar rupiah 

(1$= Rp. 10.000,00,). Nilai ekspor itu disumbang oleh beberapa negara 

seperti, Timur Tengah, Jepang, Singapura, Australia, Cina, Korea dan 

Amerika Serikat. Fakta kedua yang menarik adalah ternyata Kota 

Pekalongan tidak hanya memproduksi pesanan dengan motif batik 

khas Pekalongan, tetapi juga motif non Pekalongan seperti motif Yogya 

atau Solo. Inilah mungkin yang menyebabkan secara perhitungan 

kasar, produksi batik di Indonesia, hampir 80 persennya diproduksi 

oleh Kota Pekalongan.  

Industri batik Kota Pekalongan tentu tidak bisa dilepaskan dari 

peran tenaga kerjanya. Melihat bahwa secara ekonomi batik 

menguntungkan untuk Indonesia dan Kota Pekalongan, sudah 

sepantasnya pekerja batik juga diuntungkan dalam hal ini. Menariknya, 

jika bicara tentang realita yang sebenarnya, ternyata upah batik tidak 

seperti yang diidealkan. Pada tahun 2010, upah pekerja batik Kota 

                                                           
3
 https://pekalongankota.go.id/berita/nilai-ekspor-batik-pekalongan-naik 

https://pekalongankota.go.id/berita/nilai-ekspor-batik-pekalongan-naik
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Pekalongan secara umum masih dibawah UMR yaitu Rp 700.000, per 

bulan dengan UMR Rp. 760.000,00 (Lan, 2010). Bahkan untuk yang 

belum berpengalaman hanya diberi Rp 10.000,00 per hari. Penelitian 

terbaru dilakukan oleh Rahwati tahun 2013, dimana jika ditinjau lagi 

ternyata upah pekerja batik perempuan pada tahun 2012 hanya sebesar 

Rp. 445.000,00 padahal di tahun itu sudah Rp 980.000,00. Ini 

dikarenakan pekerja perempuan biasanya merupakan pekerja rumahan, 

jadi membatik hanya dianggap sebagai pekerja sampingan. Selain Kota 

Pekalongan, daerah lainnyapun merasakan hal yang serupa dimana , 

tahun 2016 Industri batik Roll Jember yang ada di Kabupaten Jember 

Jawa Timur membayar karyawannya Rp 810.000,00 per bulan padahal 

angka tersebut berada di bawah UMR Kabupaten Jember yaitu sebesar 

Rp 1.456.000,004. Selain itu karyawan  juga tidak mendapat Tunjangan 

Hari Raya (THR) bahkan dipotong gajinya sebesar Rp 4.000,00 bila 

terlambat. Fenomena serupa juga terjadi di Desa Girilaya Yogyakarta 

dimana buruh pabrik sehari hanya mendapat rata-rata Rp 20.000,00 

atau Rp 600.000,00 perbulan, upah yang juga dibawah UMR di 

Yogyakarta, yaitu sebesar Rp 1.163.800,005.  

Masih tentang dunia industri dan ketenaga kerjaan batik, pada 

kenyataanya mereka begitu lekat dengan isu penting yang tersembunyi 

yaitu Putting Out System (POS) yang kemudian melahirkan istilah 

Home Worker atau pekerja rumahan. Isu ini semakin penting 

mengingat di tahun 2015 ada gelombang PHK yang besar dalam 

industri batik, dimana angkanya mencapai 50 persen6. Dari fenomena 

inilah kemudian banyak pekerja dialihkan sistem produksinya, menjadi 

sistem POS. Definisi POS menurut International Labour Organization 

(dalam Hunga, 2013) adalah “sistem produksi yang sebagian besar 

proses produksinya berada di luar perusahaan atau tempat yang dipilih 

sendiri oleh pekerjanya (biasanya rumah) dan berlangsung tanpa atau 

sangat sedikit supervisi dari pemberian kerja atau pengusaha. Pekerjaan 

                                                           
4http://www.beritametro.co.id/timur-raya/sehari-dibayar-rp-27-ribu-telat-5-menit-

dipotong-rp-4-ribu 
5http://lpmarena.com/2015/12/20/mbah-tun-potret-abu-abu-buruh-batik-tulis/ 
6
Kementerian Perdagangan RI. 2015. Op.Cit. 
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yang mereka kerjakan biasanya serupa dengan yang dikerjakan pekerja 

pabrik, tetapi hanya berbeda lokasi seperti rumah, dimana hal ini 

ditempuh oleh pengusaha untuk menghindari resiko dan biaya ketika 

mereka mempekerjakan tenaga kerja yang ada di dalam pabrik/ industri 

(Fajerman, 2013). Hunga (2013) mengatakan bahwa di Indonesia 

sendiri keberadaan tenaga kerja POS yang kemudian pekerjanya 

biasanya disebut pekerja rumahan, masih jarang terungkap karena 

masih relatif sedikitnya kajian mengenai hal ini. Kajian ilmiah tentang 

pekerja POS masih sedikit terlebih jika dikaitkan dengan industri batik. 

Kajian tentang pekerja POS  dilakukan oleh Sofia (2008) pada Industri 

Kecil Menengah (IKM) Tas di Desa Bojongrangkas, Kecamatan 

Ciampea, Kabupaten Bogor Jawa Barat. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa untuk bisa menjadi pekerja POS, hubungan 

kekerabatan dengan pengusaha merupakan hal penting, artinya 

semakin dekat hubungan kekerabatan, semakin mudah untuk menjadi 

tenaga kerja POS. Pengusaha juga seolah lebih menghargai pekerja POS 

laki-laki dari perempuan berdasarkan aspek pendapatan dan jaminan 

kerja. Terlepas dari semua hal tersebut tingkat kesejahteraan keluarga 

pekerja POS laki-laki maupun perempuan, belum dapat dikatakan baik. 

Tetapi karena pembedaan gender tersebut, tentunya menyebabkan 

kesejahteraan keluarga pekerja POS perempuan lebih rendah daripada 

keluaga pekerja POS laki-laki. Sistem bernuansa Putting Out juga 

terjadi di Desa Purwo, Jombang, Jawa Timur (Utama, 2012), dimana 

disini sistem tersebut lebih dikenal dengan sebutan sistem mlipir yang 

berhubungan dengan industri kayu lapis. Sistem ini menyebabkan 

pekerja mlipir ( pekerja POS) tidak bisa lepas dari kemiskinannya . Hal 

ini bukan disebabkan karena mereka kurang produktif, tetapi karena 

relasi yang terlalu kuat antara pemborong (elit lokal) dengan industri 

kayu lapis yang terkesan menerapkan monopoli pekerjaan dan 

monopoli rente sehingga pekerja tidak mampu berpindah ke aktivitas 

ekonomi pasar. Selain itu, mereka tidak mampu masuk ke aktivitas 

ekonomi pasar karena waktu mereka juga digunakan untuk aktivitas 

komunal dan pekerjaan rumah tangga. Penelitian tentang POS pada 

industri batik dilakukan oleh Hunga (2013) dimana dia menyebutkan 
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bahwa ketersembunyian pekerja POS di daerah Sragen, Surakarta, dan 

Sukoharjo dikarenakan publik masih menganggap merka hanya sebagai 

pemeran sekunder atau kurang penting dalam perekonomian. Selain itu 

kapitalis terkesan bekerjasama dengan patriarkhi untuk mengontrol 

kegiatan sehingga seolah perlakuan ketidak setaraan adalah hal yang 

wajar.   

Masih tentang pekerja POS yang ada di Jawa Tengah tepatnya 

di industri batik Kota Pekalongan, yang nantinya pada pembahasan 

lebih dalam akan disebut dengan pekerja rumahan, ternyata ditemukan 

perlakuan marginalisiasi terutama pada kaum perempuan (Rahmawati 

dkk, 2013). Pengupahan rendah dan pembagian kerja dilakukan 

terhadap mereka dimana hal tersebut merupakan hasil kontruksi sosial 

yang menyebabkan di dalam mata rantai produksi terjadi pembagian 

jenis wilayah pekerjaan, bahkan pada pekerjaan yang samapun, nilai 

upah mereka berbeda. Dampak diluar mata rantai produksi adalah 

adanya ketimpangan antara pengusaha dan pekerja rumahan dimana 

pengusaha bertambah kaya karena beban produksi menjadi berkurang 

dan laba bersih meningkat, sedangkan keluarga pekerja POS terutama 

keluarga perempuan akan tetap miskin sampai generasi selanjutnya. 

Rahmawati dkk, (2013) juga melakukan perhitungan pendapatan yang 

diterima oleh pekerja rumahan Batik di Kelurahan Gamer. Hasil 

perhitungan menunjukkan bahwa ternyata setiap kenaikan UMR, 

mereka hanya mendapatkan upah 30 % dari UMR, yang artinya 

sebenarnya tiap tahun upah mereka tetap. Temuan yang juga 

memprihatinkan terjadi di Kelurahan Buaran Kota Pekalongan, dimana 

industri batik mempekerjakan anak di bawah umur dalam proses 

produksinya (Sari, 2011). Hal ini terjadi karena faktor kemiskinan yang 

menyebabkan anak kemudian bekerja untuk memperoleh pendapatan 

bahkan sampai memutuskan untuk berhenti sekolah. Memang dampak 

positif dari anak-anak menjadi buruh batik adalah mereka mempunyai 

kemandirian ekonomi, akan tetapi dampak negatifnya adalah mereka 

tidak mempunyai kesempatan untuk memperoleh pendidikan formal 

untuk meningkatkan derajat hidup keluarganya. Bahkan dalam kondisi 

seperti ini mereka menjadi lebih berani untuk melakukan pernikahan 
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muda. Satu hal yang menarik dari temuan Sari (2011) ini adalah 

meskipun mereka anak-anak, tetapi upah mereka sama dengan upah 

pekerja dewasa pada pekerjaan yang sama. Ini membuktikan juga 

bahwa membatik tidak membutuhkan pekerjaan dengan pendidikan 

tinggi tetapi lebih pada hal keterampilan.  

Gambaran mengenai berbagai masalah pekerja rumahan Kota 

Pekalongan di atas merupakan kasus-kasus yang cukup 

memprihatinkan terutama di wilayah urban. jika dikaitkan dengan 

social sustainability yang sudah dibahas di awal, ini tentu merupakan 

suatu tantangan terhadap 2 aspek social sustainability yang sudah 

dibahas sebelumnya yaitu mengenai kebutuhan dasar dan keadilan 

sosial. Kasus terhadap tantangan kebutuhan dasar terlihat bahwa 

dengan pendapatan hanya 30% persen dibawah UMR (Rahmawati dkk, 

2013)., bagaimana caranya untuk mencukupi kebutuhan dasar 

hidupnya? Terlebih ketika rumah dibuat sebagai tempat pekerjaan, 

tentunya hal tersebut menjadikan rumah mereka semakin jauh dari 

kata “perumahan ideal”. Masalah ini tentunya lebih pelik lagi ketika 

berbicara standar kebutuhan dasar Maslow, dimana kebutuhan dasar 

bukan hanya mengenai hal fisiologi, tetapi juga pskiologi. Satu hal yang 

tidak boleh dilupakan juga adalah kemiskinan yang menyebabkan 

semua masalah ini juga merambat pada kaum muda batik, dimana 

mereka yang sebenarnya merupakan generasi penerus, namun 

kehidupanya tidak jauh lebih baik dari sebelumnya. Bahkan dengan 

keadaan seperti itu, mereka berani melakukan pernikahan muda yang 

tentunya membuat pencukupan kebutuhan dasar semakin berat. 

Melihat semua hal tersebut , mengetahui pola pikir dan pola hidup 

mereka dalam menghadapi masalah kebutuhan dasar merupakan suatu 

hal yang patut untuk diketahui, terutama jika dikaitkan dengan 

bagaimana masyarakat urban menjawab tantangan social 
sustainabilitynya. Sama halnya dengan aspek keadilan sosial, ada 

beberapa indikasi kasus keadilan sosial yang terjadi disana. Kasusnya 

adalah tentang perlakuan yang berbeda yang dilakukan oleh pemberi 

kerja terhadap pekerja rumahan laki-laki dan perempuan. Disamping 

itu masalah lain adalah mengenai kesepakatan pengupahan bahkan  
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yang berujung pada ketimpangan antara pengusaha dan pekerja 

rumahan dimana pengusaha bertambah kaya karena beban produksi 

menjadi berkurang dan laba bersih meningkat, sedangkan keluarga 

pekerja rumahan terutama keluarga perempuan akan tetap miskin 

sampai generasi selanjutnya. Kasus ini juga juga sangat dekat dengan 

konsep social sustainability, bahkan layak diperdalam, tentang seperti 

apa pola pikir dan pola hidup mereka untuk menjawab tantangan 

keadilan sosial yang layak diwujudkan berkaitan dengan hubungannya 

dengan pemberi kerja.  

Ketika peneliti melakukan penelitian awal untuk 

memperdalam kasus tersebut, ternyata peneliti memperoleh hasil 

bahwa masalah yang ada pada pekerja rumahan batik di Kota 

Pekalongan terutama di wilayah Gamer bukan hanya masalah 

kebutuhan dasar dan keadilan sosial, tetapi juga masalah modal sosial 

dan budaya. Masalah modal sosial ini berkaitan dengan kenyataan 

bahwa ternyata mereka tidak mempunyai jaringan pekerja khusus, 

apalagi menjadi anggota serikat buruh. Pada kehidupan urban yang 

semakin modern, ternyata mereka bahkan tidak mempunyai jaringan 

pekerja yang disebabkan mereka dipisahkan oleh sistem cluster , 

dimana jika tidak bekerja pada bengkel yang sama atau satu tetangga, 

mereka tidak saling mengenal (gambar 3). Apalagi mereka juga 

dihadapkan pada norma-norma sosial seperti tuntutan untuk 

melakukan aktivitas komunal, dimana itu tentu membutuhkan 

pengorbanan mereka sebagai pekerja rumahan. Masalah budaya batik 

disini juga memprihatinkan, dimana budaya batik tulis terancam 

punah. Ancaman itu dikarenakan rata-rata pembatik tulis sekarang 

sudah mendekati bahkan melebihi usia 50 tahun sedangkan 

ketertarikan para perempuan muda untuk bekerja membatik sudah 

berkurang. Jikapun ada penerus dan itu laki-laki, mereka tidak akan 

bekerja dalam bidang batik tulis, tetapi bekerja dalam bidang batik cap 

ataupun sablon mengingat disana ada anggapan bahwa hanya 

perempuan yang mampu mengerjakan batik tulis dalam hal 

menglowong, memopok, ataupun mbironi.  
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Berdasarkan literatur dan fakta yang ada, terihat bahwa 

kehidupan para pekerja rumahan khusunya batik mempunyai sejumlah 

masalah baik itu dari sisi kebutuhan dasar, modal sosial, keadilan sosial 

hingga kebudayaan. Satu hal yang menarik tampak bahwa 

permasalahan tersebut seolah hanya terjadi dan pekerja nampak tidak 

mempunyai daya untuk mengubahnya. Oleh karena itu, penting untuk 

mendalami kehidupan pekerja rumahan batik yang ada di Kota 

Pekalongan  terutama saat dikaitkan dengan konteks social 
sustainability dimana sekarang ini mereka sebagai masyarakat urban 

sedang menghadapi masalah yang kompleks, dan harus menjawab 

tantangan social sustainabilitynya sendiri mengingat kebijakan 

pemerintah daerah  yang ada belum menyentuh mereka ( Rahmawati, 

2013). Kehidupan mereka layak untuk didalami dalam wujud 

mendalami pola hidup mereka, sebagai seorang pekerja rumahan. 

Selain itu pola pikir pekerja rumahan dan pola pikir pemberi kerja juga 

layak didalami mengingat dalam kasus yang ada di Kota Pekalongan 

tampak sepertinya ada beberapa kontruksi sosial yang memanipulasi 

pemikiran mereka sehingga mereka mengalami sejumlah ketidak 

beruntungan. Padahal seperti yang kita tahu,  batik tulis Pekalongan 

merupakan satu dari beberapa batik di Indonesia yang diakui oleh 

UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Ini artinya Batik Pekalongan 

merupakan bagian dari icon nasional kenyataanya justru 

memperlihatkan hal yang paradoks ketika dipertemukan dengan 

kondisi kesejahteraan para pekerja rumahan batik. 

1.3 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang ada, maka permasalahan  

dalam penelitian kali ini adalah tantangan yang begitu kompleks 

tantangan yang dialami pekerja rumahan Batik Pekalongan untuk 

mencapai kondisi social sustainability. Untuk itulah rumusan masalah 

pada penelitian kali ini adalah : Dapatkah pekerja rumahan Batik 

Pekalongan menjawab tantangan social sustainabilitynya dengan 

kenyataan bahwa batik Pekalongan merupakan icon nasional? 
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1.4 Persoalan Penelitian 

  Guna mempertajam fokus penelitian yang didasarkan pada 

rumusan masalah di atas, maka persoalan penelitian kali ini adalah :  

1. Bagaimana pola hidup pekerja rumahan batik Kota 

Pekalongan dalam menjawab tantangan social 
sustainabilitynya? 

2. Bagaimana perpaduan pola pikir pekerja rumahan batik 

Kota Pekalongan dengan pola pikir pemberi kerjanya dalam 

menjawab tantangan social sustainabilitynya ? 
3. Bagaiamana bentuk paradoks yang mendalam ketika pola 

hidup dan pola pikir pekerja rumahan batik serta pola pikir 

pemberi kerjanya dikaitkan dengan status Batik Pekalongan 

sebagai bagian dari icon nasional? 

1.5 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui pola hidup pekerja rumahan batik Kota 

Pekalongan dalam menjawab tantangan social 
sustainabilitynya. 

2. Mengetahui pola pikir pekerja rumahan batik Kota 

Pekalongan dalam menjawab tantangan social 
sustainabilitynya. 

3. Mengetahui bentuk paradoks yang mendalam ketika 

pola hidup dan pola pikir pekerja rumahan batik 

dikaitkan dengan status Batik Pekalongan sebagai 

bagian dari icon nasional. 

1.6 Manfaat Penelitian  

            Peneltian ini mempunyai 2 manfaat baik secara teoritis maupun 

praktis yaitu : 
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1. Secara Teoritis penelitian ini  berguna sebagai pintu masuk 

peneliti peneliti lain yang ingin memperdalam kajian 

tentang social sustainability. Selain itu penelitian ini juga 

ikut menambah sudut pandang tentang social sustainability 

karena penelitian mengkaji tentang bagaimana 

mewujudkan social sustainability yang berasal pola hidup 

dan pola pikir masyarakat itu sendiri. 

2. Secara Praktis penelitian ini akan berguna sebagai rujukan 

pemerintah daerah untuk mengetahui secara detail 

kehidupan pekerja rumahan dan kemudian menerapkan 

kebijakan sosial yang tepat mengingat sejauh ini kebijakan 

hanya berfokus pada ekonomi dan lingkungan saja. 

 


