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 Kemiskinan merupakan salah satu penyebab wanita bekerja dan mereka 

bersedia bekerja dalam kondisi apapun. Pekerjaan sebagai buruh gendong 

merupakan solusi bagi seseorang dimana keadaan ekonomi yang sangat minim, 

untuk berwiraswasta atau usaha dagang terbentur dengan modal. Peran ganda 

perempuan buruh gendong telah mempengaruhi perekonomian keluarga sehingga 

dengan pendapatan yang diperolehnya maka kesejahteraan keluarganya juga akan 

meningkat dan kebutuhan keluarga dapat terpenuhi  

 Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi 

memilih pekerjaan sebagai buruh gendong, mengetahui pembagian waktu dalam 

menjalankan peran sebagai buruh dan sebagai ibu rumah tangga serta mengetahui 

faktor pendorong dan penghambat dalam melaksanakan pekerjaan. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif 

yang menghasilkan data deskriptif tentang perempuan buruh gendong di pasar 

tradisional. Sumber data diperoleh dari hasil wawancara dengan kepala pasar, 

masyarakat, pengurus LKMK, dan buruh gendong. Teknik pengumpulan data 

dalam penelitian ini adalah teknik wawancara, observasi, dokumentasi dan 

analisis data yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan diolah dan diperiksa dengan teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

dilakukan dengan triangulasi. 

 Hasil  yang ditemukan dalam penelitian ini adalah (1)Alasan ekonomi 

menjadi alasan utama perempuan buruh gendong dalam memilih pekerjaan 

sebagai buruh gendong. Selain alasan ekonomi masih ada faktor yang 

melatarbelakangi yaitu faktor sosial, alasan tempat tinggal buruh gendong dengan 

pasar yang  mudah dijangkau, alasan menjadi single parents.(2)Pembagian waktu 

kerja buruh gendong pagi hari melakukan tugas domestik seperti mencuci, 

membersihkan rumah dan memasak kemudian bertugas menjadi buruh gendong.  

Setelah itu kembali lagi menjadi ibu rumah tangga seperti mengasuh anak dan 

mendampingi belajar. (3)Faktor pendorong : (a) adanya keinginan untuk 

membantu perekonomian keluarga, (b) tidak memiliki pendidikan tinggi dan 

persyaratan yang mudah sehingga memilih pekerjaan sebagai buruh gendong (c) 

diperbolehkan oleh anggota keluarga. Faktor Penghambat: (a) ketika kondisi fisik 

dan daya tahan tubuh tidak kuat mereka tidak dapat bekerja, (b) status mereka 

sebagai ibu rumah tangga menjadikan beban ganda bagi perempuan buruh 

gendong. 

      Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah (1). Buruh Gendong 

Paguyuban buruh gendong perlu melakukan revitalisasi kebijakan tarif upah 
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minimum agar kesejahteraan dan taraf hidup para buruh gendong dapat 

meningkat. (2). Pengelola Pasar Bandungan perlu melakukan koordinasinya 

dengan buruh gendong agar dapat menjadi bagian dari warga pasar yang 

diharapkan memperoleh pembinaan dari pemerintah. (3)Lembaga Independen 

serta pemerintah  terkait, perlu mengadakan kegiatan keterampilan dan 

sejenisnya untuk   memberdayakan buruh gendong guna membuka peluang 

kesempatan dan usaha yang lain(4). Masyarakat perlu menghargai tenaga 

kerja buruh gendong dalam hal pemberian upah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

        Bandungan adalah sebuah Desa di Kecamatan Bandungan Kabupaten 

Semarang Provinsi Jawa Tengah yang sekaligus menjadi ibu kota kecamatan. 

Bandungan terletak di sebelah selatan kotasemarang dapat ditempuh dari arah 

Semarang, Temanggung, Boja, Ambarawa. Kondisi alamnya berupa 

pegunungan dengan udara yang sejuk dan pemandangan yang indah di semua 

penjuru jalan menuju kesana.Bandungan dijadikan sebagai salah satu andalan 

wisata alam di Kabupaten Semarang yang menyajikan wisata alam, hiburan, 

kuliner dan sebagainya yang didukung potensi wisata disekitarnya yaitu candi 

gedong songo dan mata air umbul sidomukti. Karena kondisi alamnya yang 

nyaman itulah, maka Bandungan sangat cocok untuk dijadikan tempat 

peristirahatan, melepaskan penatnya kesibukan dan untuk sarana hiburan yang 

lain. 

       Daerah Bandungan merupakan daerah yang subur karena terletak di daerah 

pegunungan. Sebagian besar masyarakat Bandungan memiliki lahan persawahan 

yang digunakan untuk menanam berbagai macam sayuran. Oleh sebab itu 

banyak masyarakat Bandungan yang bekerja sebagai petani atau pedagang 

sayur. Tujuan  para turis baik asing maupun lokal adalah mencari sayuran yang 

berasal dari Bandungan karena kondisi sayurannya yang bagus dan segar. 
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 Kemiskinan yang sedang melanda negara Indonesia saat ini telah 

mengakibatkan tingginya angka pengangguran disebabkan karena terjadinya 

penyempitan lapangan pekerjaan. Persoalan pemenuhan kebutuhan pokok baik 

kebutuhan akan barang seperti sandang, pangan, papan maupun juga seperti 

pendidikan, kesehatan, keamanan, adalah akar penyebab utama sekaligus faktor 

pendorong terjadinya permasalahan ketenagakerjaan. Terjun ke dunia kerja 

kalangan wanita tidak terlepas dari upaya mereka untuk dapat memenuhi 

kebutuhan hidup mereka & keluarganya sekaligus meningkatkan kesejahteraan 

hidup (Riza, 2004:2) 

  Banyak lahan persawahan dan pertanian di Bandungan tetapi hanya 

sebagian masyarakatnya saja yang memiliki lahan tersebut. Masyarakat yang 

miskin hanya bekerja untuk menggarap lahan tersebut dengan upah yang sangat 

minim, dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemudian para 

keluarga yang merasa tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup tersebut membagi 

peran dan tanggungjawab dalam pemenuhan kebutuhan keluarga. Suami tetap 

bekerja menggarap sawah milik orang lain, tetapi istri juga bekerja entah sebagai 

penggarap sawah, pembantu rumah tangga, atau buruh gendong. 

 Soemarjan mengemukakan bahwa kemiskinan merupakan salah satu 

penyebab wanita bekerja dan mereka bersedia bekerja dalam kondisi apapun 

(Malik 2004:4). Satu sisi data menunjukkan bahwa perempuan miskin tersebar 

di desa dan di kota sehingga kelompok masyarakat terbesar yang terus-menerus 

mencari peluang kerja demi pemenuhan kebutuhan dasar, mereka bekerja 
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sebagai buruh gendong, buruh tani, pedagang kecil, pembantu rumah tangga, 

pemulung, buruh pabrik, dan pekerja imigran.  

 Pekerjaan sebagai buruh gendong merupakan solusi bagi seseorang 

dimana keadaan ekonomi yang sangat minim, untuk berwiraswasta atau usaha 

dagang terbentur dengan modal. Sebagian masyarakat menengah kebawah ini 

masih mempunyai keinginan untuk menyambung hidup hanya mengandalkan 

tenaga atau fisik, karena jalan itu sangat mudah ditempuh tanpa harus 

mengeluarkan banyak modal atau biaya. Sekarang ini di temui kenyataan hidup 

yang ada bahwa kaum wanita tidak hanya berkiprah di dalam rumah saja, tetapi 

sudah banyak yang bekerja di luar rumah.  

 Menurut Abdullah( 2003:222) bidang pekerjaan yang dipilih perempuan 

desa umumnya sebagai pekerja atau buruh.  Bekerja sebagai buruh bagi 

perempuan desa umumnya tidak memerlukan pendidikan tinggi, tidak 

mementingkan keahlian khusus dan rata-ratadekat dengan tempat tinggal atau 

rumah sehingga perempuan dapat bekerja tanpa harus meninggalkan 

pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga. 

Bekerja dengan imbalan kecil merupakan kenyataan hidup yang harus dialami 

perempuan terutama perempuan yang tinggal di daerah pedesaaan. Kondisi 

ekonomi yang kurang menguntungkan bagi perempuan yang tinggal di daerah 

pedesaan menyebabkan perempuan harus bisa melakukan pekerjaan rumah 

tangga di usia yang relatif muda (Abdullah 2003:220). Berdasarkan tuntutan 

ekonomi, seorang perempuan selain sebagai ibu rumah tangga juga bekerja 
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membantu penghasilan suami. Hal inilah yang terjadi di Desa Bandungan 

Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang bahwa pada umumnya perempuan 

di Desa Bandungan selain sebagai ibu rumah tangga juga memiliki pekerjaan 

sebagai buruh gendong yang hanya bermodalkan fisik dan tenaga.     

 Profil buruh perempuan yang diteliti disini meliputi jam kerjanya, tingkat 

pendidikannya yang sudah ditempuh selama mengenyam  bangku sekolah, 

upahyang diterima buruh tersebut dan yang terakhir mengenai  beban 

 keluarga yang harus mereka tanggung.   

 Dalam GBHN 1983 ibu/ istri /  perempuan yang ideal menurut ketentuan 

ini harus memenuhi lima hal, yaitu (1) istri pendamping suami; (2) ibu pengelola 

atau pengatur rumah tangga; (3) ibu penerus keturunan, pendidik anak, dan 

pembina generasi muda; (4) sebagai pekerja untuk menambah penghasilan 

suami; dan (5) sebagai anggota organisasi sosial kemasyarakatan, khususnya 

organisasi perempuan. Konseptualisasi peran ideal perempuan tersebut secara 

nyata menempatkan istri atau perempuan sebagai orang kedua setelah suami atau 

laki-laki. Secara jelas perempuan dikonstruksikan untuk berperan di sektor 

domestik, sedang laki-laki di sektor publik, maka hal ini tidak lebih hanya 

sebagai pelengkap atau pembantu laki-laki atau suami dalam mencari nafkah. 

Artinya tetap dikonstruksikan sebagai orang kedua. Sebenarnya banyak 

perempuan yang telah bekerja di luar rumah sebagai guru, pedagang, buruh, 

bahkan sebagai presiden dan pejabat tinggi lain di pemerintahan, namun tugas 

mengelola rumah tangga, mengasuh anak dan sebagai pekerja sukarelawan di 

masyarakat masih tetap menjadi tugas utamanya. Dengan demikian perempuan 
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mempunyai multi peran, yakni peran di dalam rumah dan di luar rumah, 

sementara laki-laki mempunyai satu peran yakni di luar rumah  

 Dalam kehidupan masyarakat anggapan bahwa wanita hanya dijadikan 

"konco wingking”: Setelah menikah, kehidupan wanita hanya dihabiskan untuk 

mengurusi rumah tangga saja. Keadaan seperti ini menyebabkan diskriminasi 

peran sosial antara wanita dan laki-laki. Emansipasi wanita membuat peran 

ganda bagi wanita. Wanita tidak hanya sebagai ibu rumah tangga tetapi 

merupakan bagian dari anggota masyarakat yang harus mampu mengembangkan 

diri untuk kepentingan ekonomi, sosial, maupun dirinya sendiri.  

 Modernisasi dibidang pertanian mengakibatkan wanita tergeser dari 

bidang tersebut. Tuntutan kebutuhan hidup yang makin berkembang mendorong 

mereka untuk mencari sumber pendapatan lain diluar sektor pertanian. Menjadi 

buruh gendong di Pasar Bandungan merupakan pekerjaan yang lebih sesuai 

perempuan di desa Bandungan selain bekerja sebagai buruh gendong juga harus 

mengurus anak-anak dan suami. Peran ganda perempuan buruh gendong telah 

mempengaruhi perekonomian keluarga sehingga dengan pendapatan yang 

diperolehnya maka kesejahteraan keluarganya juga akan meningkat dan 

kebutuhan keluarga dapat terpenuhi. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, 

peneliti bermaksud mengadakan penelitian dengan judul ”Perempuan Buruh 

Gendong di Pasar Tradisional (Studi Kasus di Pasar Bandungan Kecamatan 

Bandungan Kabupaten Semarang)” 
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B.  RUMUSAN MASALAH 

Dari uraian di atas, yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Faktor apakah yang melatarbelakangi buruh gendong memilih  pekerjaan 

menjadi buruh gendong 

2. Bagaimanakah pembagian peran buruh gendong dalam membagi waktu antara 

pekerjaan dengan perannya sebagai ibu rumah tangga 

3. Apa sajakah faktor pendorong dan penghambat buruh gendong dalam    

melaksanakan pekerjaan. 

 

C.  TUJUAN PENELITIAN 

1.  Mengetahui faktor yang melatarbelakangi Buruh Gendong dalam       

memilih pekerjaan sebagai Buruh Gendong 

2.  Mengetahui  pembagian peran buruh gendong dalam membagi waktu antara 

pekerjaan dengan perannya sebagai ibu rumah tangga 

3.  Mengetahui faktor pendorong dan penghambat buruh gendong dalam      

melaksanakan pekerjaannya sebagai buruh gendong. 

 

D.  MANFAAT PENELITIAN 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis 

maupun secara praktis 
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1. Secara Teoretis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu  pengetahuan 

khususnya dalam bidang Sosiologi  dan Antropologi 

b. Manfaat hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan 

informasi dan referensi bagi penulis berikutnya, yang akan melakukan studi 

lanjut yang berkaitan dengan Sosiologi dan Antropologi khususnya tentang 

profil Buruh Gendong di Pasar  Bandungan, Kelurahan Bandungan, 

Kecamatan Bandungan. 

2 . Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Sebagai sarana untuk menerapkan beberapa teori yang telah diperoleh 

dengan kenyataan yang sebenarnya di Desa Bandungan. 

b. Bagi Buruh Gendong 

Wacana dalam pengembangan kuantitas dan kualitas, serta apa saja faktor 

pendorong dan penghambat perkembangan buruh gendong di Desa 

Bandungan, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. 

 

F. PENEGASAN ISTILAH 

Penegasan istilah diperlukan agar tidak terjadi salah pengertian terhadap judul 

skripsi ini dan agar tidak meluas sehingga skripsi ini tetap pada pengertian yang 
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dimaksud dalam judul.Penegasan istilah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Pekerjaan Perempuan 

Pekerjaan berasal dari kata “ Kerja",menurut (Anoraga, 2006:11). “Kerja 

merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia.Kebutuhan itu bisa bermacam-

macam, berkembang dan berubah, bahkan seringkali tidak disadari oleh 

pelakunya. Seseorang bekerja karena ada sesuatu yang hendak dicapainya, dan 

orang berharap bahwa aktivitas kerja yang dilakukan akan membawanya kepada 

suatu keadaan yang lebih memuaskan daripada keadaan sebelumya “.  

Dalam penelitian ini pekerjaan perempuan yang dimaksudkan adalah pekerjaan 

sebagai buruh gendong.Buruh gendong adalah pekerja yang menyediakan tenaga 

untuk menggendong barang-barang dipasar. 

2. Buruh  

  Pengertian buruh pada saat ini di mata masyarakat awam sama saja 

dengan pekerja, atau tenaga kerja. Padahal dalam konteks sifat dasar pengertian 

dan terminologi diatas sangat jauh berbeda. Secara teori, dalam kontek 

kepentingan, di dalam suatu perusahaan terdapat 2 (dua) kelompok yaitu 

kelompok pemilik modal (owner) dan kelompok buruh, yaitu orang-orang yang 

diperintah dan dipekerjakan yang berfungsi sebagai salah satu komponen dalam 

proses produksi.  

Dalam teori Karl Marx tentang nilai lebih, disebutkan bahwa kelompok 

yang memiliki dan menikmati nilai lebih disebut sebagai majikan dan kelompok 
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yang terlibat dalam proses penciptaan nilai lebih itu disebut Buruh. Dari segi 

kepemilikan kapital dan aset-aset produksi, dapat kita tarik  benang merah, bahwa 

buruh tidak terlibat sedikitpun dalam kepemilian aset, sedangkan majikan adalah 

yang mempunyai kepemilikan aset. Dengan demikian seorang manajer atau 

direktur disebuah perusahaan sebetulnya adalah buruh walaupun mereka 

mempunyai embel-embel gelar keprofesionalan. 

Buruh berbeda dengan pekerja, pengertian pekerja lebih menunjuk pada 

proses dan bersifat mandiri. Bisa saja pekerja itu bekerja untuk dirinya dan 

menggaji dirinya sendiri pula. Contoh pekerja ini antara lain  petani, nelayan, 

dokter yang dalam prosesnya pekerja memperoleh nilai tambah dari proses 

penciptaan nilai tambah yang mereka buat sendiri. Istilah tenaga kerja 

dipopulerkan oleh pemerintah orde baru, untuk mengganti kata buruh yang 

mereka anggap kekiri-kirian dan radikal. 

Untuk memperoleh pengertian yang jelas tentang bisa atau tidaknya 

seseorang yang bukan pekerja/buruh untuk menjadi anggota atau pemimpin 

Serikat Pekerja/Buruh maka harus dilihat batasan istilah pekerja/buruh atau 

Serikat Pekerja/Buruh dalam peraturan perundang-undangan negara kita. 

Batasan istilah buruh/pekerja diatur secara jelas dalam Pasal 1 angka 2 UU 

Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi:” Tenaga kerja 

adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang 

dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”. 

Mengenai pekerja/buruh perempuan diatur dalam Pasal 76 Undang-

Undang No. 13 Tahun 2003, sebagai berikut:  
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a. Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun 

dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 s.d. 07.00.  

b. Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang 

menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan 

kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 s.d07.00.  

c.  Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 s.d. 

07.00 wajib: 

1).Memberikan makanan dan minuman bergizi 

2) Menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja. 

d. Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi buruh perempuan 

yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 s.d pukul 05.00. 

e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan 

keputusan menteri. 

Buruh dalam penelitian ini lebih di khususkan pada buruh yang bekerja sebagai 

buruh gendong di pasar Bandungan Kecamatan Bandungan, buruh perempuan 

yang nantinya akan di analisis dari segi gendernya. 

3. Pasar Tradisional 

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta 

ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya 

ada proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los 

dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Pasar)  

http://id.wikipedia.org/wiki/Pasar
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Pasar tradisional merupakan pasar yang berperan penting dalam memajukan 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan memiliki keunggulan bersaing secara 

alamiah. Keberadaan pasar tradisional ini sangat membantu, tidak hanya bagi 

pemerintah daerah ataupun pusat tetapi juga para masyarakat yang 

menggantungkan hidupnya dalam kegiatan berdagang, karena di dalam pasar 

tradisional terdapat banyak aktor yang memiliki arti penting dan berusaha untuk 

mensejahterakan kehidupannya baik itu pedagang, pembeli, buruh gendong dan 

sebagaimya. 

4. Desa Bandungan Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang 

Desa Bandungan merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Bandungan 

Kabupaten Semarang tempat dilakukan penelitian ini. 

 Pekerjaan dalam sektor informal menjadi alternatif  pilihan pencari kerja, 

akan tetapi bagi yang tidak memiliki modal usaha dan keterbatasan memilih 

menjadi buruh. Salah satu contohnya buruh gendong di pasar Bandungan.Buruh 

sendiri adalah orang yang bekerja menggunakan tenaga dan ototnya untuk 

mendapatkan upah. 

 Buruh gendong muncul karena ketimpangan pembangunan desa-

kota.Mereka memang berasal dari desa-desa miskin di sekitar Bandungan.Profesi 

itu dipilih karena tak banyak pilihan yang bisa diambil.Lahan pertanian, misalnya, 

selain tidak memadai luasnya, juga tidak subur.Banyak buruh yang berasal dari 

keluarga yang tidak punya lahan pertanian. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

A.  Penelitian Terdahulu 

 Penelitian mengenai buruh memang selalu menarik perhatian para peneliti, 

di Indonesia sendiri banyak yang telah meneliti para buruh dengan berbagai aspek 

atau fokus yang berbeda-beda untuk mendapatkan apa yang ingin diketahui atau 

tujuan dari penelitian tersebut. Beberapa peneliti yang telah meneliti mengenai 

buruh diantaranya adalah sebagai berikut  

Hasil penelitian yang dilakukan Wulan Idayanti mengenai Profil Tenaga Kerja Di 

Industri Pengasapan Ikan (Studi Kasus di Industri Pengasapan Ikan Kelurahan 

Bandarharjo Kecamatan Semarang Wetan) dijelaskan bahwa faktor yang 

melatarbelakangi tenaga kerja memilih bekerja di industry pengasapan ikan 

karena tidak ada pilihan lain untu bekerja, serta minimnya ketrampilan yang 

dimiliki, begitu juga dengan faktor pendidikan yang rendah (2010:56). Hambatan 

yang ditemui oleh tenaga kerja khususnya tenaga kerja perempuan di industri 

pengasapan ikan adalah karena mempunyai peran ganda, serta keselamatan tenaga 

kerja apabila kesehatan tenaga kerja menurun maka akan berpengaruh pada tenaga 

kerja. Peran ganda tersebut menghambat peningkatan kualitas tenaga kerja 

perempuan ketika dihadapkan pada berbagai permasalahan domestik dan tanpa 

merasakan adanya dunia luar yang dirasakan oleh para laki-laki. 

 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mardiningsih (2005) tentang 

Produktivitas Wanita dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga menyebutkan 
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bahwa produktivitas tenaga kerja wanita pada industri rumah tangga dapat 

meningkatkan pendapatan keluarga, peningkatan tersebut bervariasi tergantung 

pada jenis industry rumah tangga dan unit kegiatannya. Faktor yang mempegaruhi 

produktivitas tenaga kerja wanita pada industri rumah tangga yaitu faktor 

pendidikan/ ketrampilan, motivasi, disiplin, sarana kerja yang mencakup teknologi 

/ alat. 

 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Suratiyah dalam buku Sangkan Paran 

Gender (Abdullah, 2003) dengan judul Pengorbanan Perempuan Pekerja Industri 

dijelaskan bahwa perempuan sebagai tenaga kerja memperoleh lapangan kerja 

yang lebih terbatas daripada laki-laki. Pekerjaan perempuan selalu dihubungkan 

dengan sector domestik. Peluang kerja perempuan dalam industry sangat terbatas 

sehingga membuat mereka kalah bersaing dengan tenaga kerja laki-laki dan hanya 

dapat memasuki pekerjaan-pekerjaan dengan posisi rendah. 

 Rendahnya posisi kerja bagi perempuan dikarenakan pengalaman, 

pendidikan, dan keterampilan yang dimiliki perempuan sangat rendah.Selain itu 

rendahnya pekerjaan perempuan yang juga berupah rendah terjadi karena adanya 

anggapan bahwa perempuan merupakan subordinasi laki-laki, sehingga 

perempuan harus di bawah laki-laki. 

 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mahardika mengenai Buruh 

Perempuan dan Peran Suami dalam Keluarga menybutkan bahwa latar belakang 

perempuan menjadi buruh adlah karena faktor pendidikan, keinginan untuk 

aktualisasi diri dan faktor ekonomi.Rendahnya tingkat pendidikan membuat 

perempuan tidak dapat memilih pekerjaan yang memadai yang mensyaratkan 
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pendidikan tinggi sehingga perempuan memilih bekerja sebagai buruh yang tidak 

mensyaratkan keahlian khusus. 

 Penelitian terdahulu menunjukkan pada konsentrasi permasalahan yang 

sama pada penelitian ini. Penelitian ini hampir sama dengan penelitian diatas yang 

menekankan pada peran ganda perempuan ketika memasuki ranah publik. 

Perempuan tidak hanya bekerja pada sektor domestik tetapi memasuki ranah 

publik.Penelitian ini tidak hanya melihat peran ganda perempuan tetapi melihat 

terjadinya perubahan peran dalam keluarga terutama dengan keluarga ketika istri 

harus bekerja di luar rumah. 

       Sedangkan perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu dalam penelitian 

ini yang akan diteliti adalah pekerja perempuan yang bekerja sebagai buruh 

gendong di pasar Bandungan. 

 Irwan Abdullah (2006:3) mengemukakan bahwa usaha membudayakan 

perempuan telah menyebabkan terjadinya proses produksi dan reproduksi 

ketimpangan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Usaha pembudayaan yang 

dimaksudkan adalah dengan memberikan peran dan status kepada perempuan 

berdasarkan sifat alam (nature) yang dimiliki perempuan yakni menstruasi, 

dibuahi, hamil, menyusui, melahirkan. Sifat alam dari perempuan tersebut 

menciptakan kesan bahwa perempuan harus dekat dengan kehidupan rumah atau 

kehidupan domestik, dimulai dari merawat anak memerlukan keahlian memilih 

makanan, memasak, dan menyuapi, begitu juga dengan kebersihan rumah yang 

akan berdampak pada kesehatan anak. Proses perawatan anak tersebut 

memberikan kesempatan kepada laki-laki untuk keluar mempelajari kehidupan di 
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luar rumah atau masuk pada ranah publik. Kedekatan perempuan dengan 

kehidupan domestik dalam pembudayaan tersebut mengakibatkan perempuan sulit 

untuk masuk dalam ranah publik yang telah dipelajari dan dikuasai oleh laki-laki.  

 

B. Konsep Buruh 

 Buruh adalah orang yang bekerja pada orang lain atau suatu lembaga 

(perusahaan), untuk menghasilkan barang atau jasa dengan mendapat upah, 

Supomo (Toha & Pramono 1991:2) 

       Menurut Undang-Undang Nomor. 13 tahun 2003 buruh dapat dibedakan atas: 

1. Buruh Halus 

merupakan buruh atau pekerja yang bekerjanya pada tempat yang tidak tetap 

tetapi pekerjaannya sama dan tidak berat. 

2. Buruh Kasar 

pekerja yang bekerja pada tempat yang tidak tetap, hanya bekerja apabila ada 

orang yang membutuhkan tenaganya. Jenis pekerjaannya bergantung pada 

orang yang mempekerjakannya, melaksanakan pekerjaannya yang secara fisik 

berat. 

3. Buruh Atasan 

Buruh yang bekerja berdasarkan kesempatan antar kedua belah pihak antara 

majikan dan buruh yang telah di sepakati yang mengepalai sejumlah buruh 

lain, baik buruh halus maupun buruh kasar sebagai bawahan. 
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4 . Buruh bawahan 

Pekerja yang bekerja dengan standar penghasilan yang telah ditentukan oleh 

majikan yang menjadi atasan. 

Sesuai dengan jenis buruh, system pemberian upah kerja dalam suatu lembaga 

atau perusahaan disesuaikan atas golongan pekerjaannya, yaitu : 

 a. Buruh Borongan, yaitu buruh yang belum memiliki banyak pengalaman 

kerja serta rata-rata berpendapatan rendah. Besarnya upah yang diterima di 

dasarkan pada jumlah hasil pekerjaan yang dapat dicapainya.Buruh borongan ada 

dua macam, yaitu tetap dan lepas.Buruh borongan tetap adalah mereka yang 

bekerja dalam suatu lembaga dengan status tetap.Sedangkan buruh borongan lepas 

adalah buruh borongan yang tidak memiliki keterkaitan kerja dan dapat keluar 

tanpa ijin oleh majikan. 

 b. Buruh harian adalah buruh yang berasal dari buruh borongan tetap yang 

kerjanya sudah memadai. Besarnya upah yang diterima didasarkan pada jumlah 

hari kerja yang bervariasi, disesuaikan dengan bidang-bidang pekerjaanya. 

 c. Pekerja atau karyawan bulanan, yaitu pegawai tetap dalam suatu 

perusahaan dengan persyaratan-persyaratan tertentu seperti : tingkat pendidikan, 

pengalaman kerja dan loyalitas terhadap perusahaan. Besarnya upah yang diterima 

tidak ditentukan baik jumlah pekerjaan yang dapat diselesaiknnya, tetapi 

merupakan gaji yang diterima setiap bulannya. 

  Menurut Toha & Pramono (1991:3) buruh adalah seseorang yang bekerja 

pada orang lain (majikan atau juragan) dengan menerima upah sekaligus 
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mengesampingkan persoalan antara pekerjaan bebas dan pekerjaan yang 

dilakukan dibawah pimpinan orang lain, serta mengesampingkan pula persoalan 

antara pekerja dan pekerja 

 Menurut Toha & Pramono (1991:3) ada dua macam hubungan antara 

buruh dan majikan atau juragan adalah sebagai berikut : 

1) Hubungan secara yuridis, buruh adalah bebas, oleh karena prinsip negara 

 kita ialah bahwa tidak seorangpun boleh diperbudak dan diperhamba 

2) Hubungan secara sosiologis adalah tidak bebas, sebab tidak memiliki keahlian 

dan hanya mengandalkan tenaganya. 

        Menurut Pranaka (1996), konsep pemberdayaan perempuan merupakan 

sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran 

masyarakat dan kebudayaan barat yang dapat dipandang sebagai bagian dari 

system modernisasi kemudian diaplikasikan kedalam dunia kekuasaan. Sedangkan 

kecenderungan kedua, merupakan kecenderungan (sekunder) yang menekankan 

pada proses stimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar memiliki, 

melatih, dan meningkatkan kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa 

yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog, berupaya dan bekerja 

(Sugiarti, 2003:187). 

C. Landasan Teori 

1. Teori Nurture 

        Landasan teori ini akan diberikan gambaran mengenai teori yang akan 

digunakan oleh penulis untuk menganalisis pekerja perempuan yang bekerja 
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sebagai buruh gendong di pasar Bandungan Kecamatan Bandungan. Dalam 

penelitian ini penulis menggunakan teori yang sesuai untuk menganalisis yaitu 

teori Nurture. Teori nurture beranggapan bahwa perbedaan psikologis antara laki-

laki dan perempuan disebabkan atau tercipta melalui proses belajar dari 

lingkungan (Budiman, 1985 :2). Perbedaan antara laki-laki dan perempuan adalah 

hasil konstruksi sosial budaya sehingga menghasilkan peran dan tugas 

berbeda.Perbedaan itu membuat perempuan selalu tertinggal dan terabaikan peran 

dan kontribusinya dalam kehidupan berkeluarga, masyarakat, berbangsa dan 

bernegara.Konstruksi sosial menempatkan perempuan dan laki-laki dalam 

perbedaan kelas.Laki-laki diidentikan dengan kelas borjuis dan perempuan 

sebagai kelas proletar. 

 Hubungan antara faktor-faktor biologis dan sosio-kultural dalam proses 

pembentukan perbedaan seksul antara laki-laki dan perempuan mengakibatkan 

adanya pembagian kerja secara seksual. Peran yang didapatkan oleh perempuan 

dalam pembagian kerja secara seksual lebih tidak menyenangkan daripada peran 

yang diberikan kepada laki-laki.Peran yang diterima oleh laki-laki memungkinkan 

bagi mereka untuk mengembangkan dirinya, sedangkan perempuan kehidupannya 

hanya berputar disekitar kehidupan rumah tangga, sehingga perempuan jadi 

tergantung kepada laki-laki secara ekonomis karena pekerjaan yang dilakukan di 

rumah tangga tidak menghasilkan gaji. 

 Hubungan antara faktor-faktor biologis dan sosio-kultural dalam proses 

pembentukan perbedaan seksul antara laki-laki dan perempuan mengakibatkan 

adanya pembagian kerja secara seksual. Peran yang didapatkan oleh perempuan 
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dalam pembagian kerja secara seksual lebih tidak menyenangkan daripada peran 

yang diberikan kepada laki-laki.Peran yang diterima oleh laki-laki memungkinkan 

bagi mereka untuk mengembangkan dirinya, sedangkan perempuan kehidupannya 

hanya berputar disekitar kehidupan rumah tangga, sehingga perempuan jadi 

tergantung kepada laki-laki secara ekonomis karena pekerjaan yang dilakukan di 

rumah tangga tidak menghasilkan gaji. 

 Teori ini beranggapan perbedaan peran dan status antara laki-laki dan 

perempuan tercipta melalui pembelajaran dari lingkungan setempat sehingga tidak 

bisa berlaku universal tetapi tergantung kepada kondisi sosial budaya yang 

mempengaruhinya.Lokasi daerah yang berbeda begitu pula peran dan status antara 

laki-laki dan perempuan.Karena tidak lagi mau tergantung pada laki-laki maka 

perempuan masa kini cenderung untuk mencari juga penghasilan sendiri dalam 

rangka memenuhi kebutuhan keluarganya. Dengan kata lain, perempuan berusaha 

untuk tidak menjadi subordinasi laki-laki, yang kemudian menjadi diri sendiri 

yang bebas dan mandiri. 

       Gebrakan kaum nurture telah merubah pola masyarakat. Begitu juga dengan 

kaum perempuan di Bandungan mereka tidak mau bergantung kepada laki-laki 

sehingga mencari penghasilan sendiri dengan menjadi buruh gendong di pasar 

Bandungan yang perlu menggunakan keterampilan khusus. 

       Adanya kenyataan bahwa tidak semua perempuan hidup dalam lingkungan 

rumah tangga dan adanya keraguan akan sifat-sifat perempuan yang emosional, 

pasif, dan berdasarkan teori nurture yang menyebutkan perbedaan antara laki-laki 

dan perempuan adalah akibat dan proses belajar dari lingkungan, maka Mill yang 
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mewakili teori nurture mengungkapkan bahwa apa yang disebut sifat kewanitaan 

adalah hasil pemupukan masyarakat melalui suatu sistem pendidikan. Mill juga 

menyimpulkan apa yang disebut sebagai kodrat perempuan adalah hasil buatan, 

hasil dari kombinasi tekanan dan paksaan di satu pihak, dan rangsangan yang 

tidak wajar dan menyesatkan di lain pihak (Budiman 1985 : 4-5) 

 Mengacu pada perbedaan kebudayaan yang berakibat pada perbedaan 

peran laki-laki dan perempua, dapat dikatakan bahwa pembagian tugas dan kerja 

tidak tergantung pada jenis kelamin tertentu tetapi peran merupakan khas setiap 

kebudayaan dan karenanya gender adalah juga khas setiap kebudayaan.Gender 

tidak hanya berbeda antar kebudayaan. Tetapi juga berbeda dari waktu ke waktu 

dalam kebudayaan yang sama. Berkembangnya masyarakat, peran-peran yang 

dijalani oleh perempuan dan laki-laki tidak lain hanya ditentukan oleh 

kebudayaan, tetapi oleh ideology yang dominan pada suatu masa dan oleh faktor-

faktor sosial,politik dan ekonomi (Sumbullah 2008 : 35-36) 

       Teori diatas sesuai dengan penelitian ini bahwa perempuan gendong di Desa 

Bandungan tidak lagi hanya menjalankan peran reproduktif yang selama ini 

diidentikan dengan perempuan, akan tetapi perempuan yang bekerja sebagai 

buruh gendong juga bisa menjalankan peran produktif yang selama ini lebih 

diidentikan dengan pekerjaan laki-laki. Selain itu adanya stereotipe pada 

perempuan yang bukan merupkan pencari nafkah utama dalam keluarga 

mengakibatkan perempuan buruh gendong mendapat upah minimum 
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2. Perempuan Pekerja dan Ketimpangan Gender 

Perempuan pekerja merupakan bagian dari lapisan generasi muda penduduk 

desa yang memiliki sejumlah ciri-ciri sosial dan budaya yang berbeda dengan 

generasi sebelumnya.Mereka itu, baik yang masih gadis ataupun yang sudah 

berumah tangga, umumnya telah memiliki bekal pendidikan dasar ke atas. Mereka 

telah menyerap nilai-nilai baru baik lewat sekolah, mass-media, maupun dalam 

pergaulan selama bekerja diluar desanya, yang nanti akan berpengaruh pula pada 

bentuk representasinya dalam keluarga dan masyarakat. Mereka inilah yang 

berhasil mengakses pekerjaan diluar desanya, terutama bekerja di pabrik yang 

berada di dekat desanya atau di kota (Warto dalam Abdullah, 1997: 167). 

 Untuk menerangkan kaitan wanita dengan kesempatan kerja dapat dilihat 

dari tiga perspektif.Pertama, perspektif integrasi, yang beranggapan bahwa 

pembangunan dapat memberikan peluang kerja bagi wanita.Oleh karena itu jika 

wanita diberi kesempatan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik, mereka 

dapat sejajar dengan kedudukan pria. Kedua, perspektif marjinalisasi, mengacu 

pada paham bahwa pembangunan kapitalis akan menggusur wanita dari kegiatan 

inti ekonomi pinggiran, bahkan wanita dapat didepak keluar sama sekali dari 

hubungan produktif. Ketiga, perspektif eksploitasi, beranggapan bahwa 

eksploitasi adalah produk modernisasi yang menekankan akumulasi modal oleh 

para kapitalis. Hal ini menyebabkan upah rendah, kondisi kerja buruh serta 

jaminan sosial rendah bagi pekerja wanita.(Suratiyah dalam Abdullah, 1997: 221-

222). 
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Yuarsi dalam Abdullah (1997: 239) menyatakan bahwa tidak dapat 

dipungkiri lagi, dari tahun ke tahun makin banyak wanita yang berperan ganda. 

Sebagian wanita bekerja karena memang ekonomi rumah tangga menuntut agar 

mereka ikut berperan serta dalam mencukupi kebutuhan, sedangkan sebagian lain 

bekerja untuk kepentingan mereka sendiri, yaitu untuk kepuasan batin. 

 

C. Kerangka Berpikir 

 Kerangka berpikir  merupakan model konseptual tentang hubungan teori-

teori dan berbagi faktor yang telah diidentifikasikan sebagai masalah yang 

penting (Sugiono, 2008:60). Perempuan buruh gendong adalah perempuan yang 

bekerja sebagai kuli gendong atau buruh gendong. Bagi perempuan yang sudah 

menikah atau berkeluarga, persoalan pemenuhan kebutuhan pokok baik 

kebutuhan akan barang seperti sandang, pangan, papan maupun pendidikan , 

kesehatan, keamanan adalah akar  penyebab terjunnya kalangan wanita dalam hal 

pekerjaan. Pekerjaan yang mudah yang hanya bermodalakan tenaga yaitu Buruh 

Gendong.Kesempatan kerja di Indonesia terutama di sektor formal masih terbatas, 

hal ini dibicarakan dari tingkat pengangguran yang relatif tetap sedangkan daya 

guna tenaga kerja relatif rendah.Keadaan ini menyebabkan orang lalu mencari 

lapangan kerja di sektor informal.Pekerjaan yang bertambah antara harus bekerja 

sebagai ibu rumah tangga (domestic) dan bekerja sebagai buruh gendong (public) 

menjadikan beban kerja perempuan menjadi berlebih.Bagaimana para perempuan 

buruh gendong membagi perannya dalam pekerjaan dan perannya dalam 

keluarga.Peran ganda perempuan buruh gendong telah mempengaruhi 
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perekonomian keluarga sehingga dengan pendapatan yang diperolehnya maka 

kesejahteraan keluarganya juga akan meningkat dan kebutuhan keluarga dapat 

terpenuhi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Bagan 1 : Kerangka Berpikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Seorang penulis yang menggunakan penelitian kualitatif memerlukan waktu 

yang cukup lama agar data terkumpul dengan lengkap dan banyak.Penulis juga 

berkunjung ke pasar Bandungan yang merupakan tempat mata pencaharian para 

buruh gendong untuk memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan. Tujuan 

dari penelitian ini mencoba mendeskripsikan mengenai masalah-masalah apa saja 

yang dihadapi pada buruh gendong, caramenanggulangi masalah-masalah yang 

dihadapi serta hubungan yang terjalin antar buruh gendong, oleh karena itu 

penelitian ini menggunakan metode kualitatif. 

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. 

Bogdan dan Taylor (1975:5) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan 

ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistic (utuh).  

 Sedangkan menurut Poerwandari (dalam Affifudin 2009:130) penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya 

deskriptif, seperti transkripsi wawancara, catatan lapangan, gambar, foto, rekaman 

video, dan lain-lain.  
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Dalam penelitian kualitatif perlu ditekankan tentang pentingnya kedekatan 

dengan orang-orang dan situasi penelitian agar peneliti memperoleh pemahaman 

jelas tentang realitas dan kondisi kehidupan nyata (Patton dalam Poerwandari, 

1998). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan spesifikasi yang 

akan dilaksanakan di Pasar Bandungan. Hal ini untuk mengetahui bagaimana 

profil buruh gendong yang ada di Pasar Bandungan, faktor yang melatarbelakangi 

buruh gendong dalam melaksanakan pekerjaannya menjadi buruh gendong dan 

hambatan apa saja yang ditemui oleh buruh gendong dalam melaksanakan 

pekerjaan sebagai buruh gendong. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Peneliti mengambil lokasi penelitian di Pasar Bandungan yang terletak di 

Jalan Pemuda No 149 Bandungan. Alasan dipilihnya Pasar Bandungan sebagai 

lokasi penelitian karena merupakan pasar yang ramai dikunjungi oleh wisatawan 

yang datang dari berbagai daerah  untuk berbelanja sayur ataupun buah-buahan. 

Oleh karena itu di pasar Bandungan banyak terdapat buruh gendong yang 

menawarkan jasa “gendong” kepada wisatawan, sehingga memudahkan peneliti 

untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. 

C. Fokus Penelitian 

  Moleong (2006:92) pada dasarnya penelitian kualitatif tidak 

dimulai dari sesuatu yang kosong, tetapi dilakukan berdasarkan persepsi 
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peneliti.Terkait dengan hal ini subyek penelitiannya adalah wanita buruh gendong 

di Pasar Bandungan. 

Informan adalah individu-individu tertentu yang diwawancarai untuk keperluan 

informasi atau orang-orang yang memberikan informasi atau keterangan data yang 

diperlukan oleh peneliti.Dalam penelitian ini yang menjadi informan ialah wanita 

buruh gendong, pedagang, pengguna jasa buruh gendong. 

 

D. Sumber Data Penelitian 

Dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder 

1.  Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui pengamatan dan 

wawancara dengan informan. Data ini dapat berupa hasil teks wawancara dan 

diperoleh melalui wawancara dengan informan informan yang sedang dijadikan 

sampel dalam penelitiannya (Suwarno, 2006:209) 

 a. Subjek 

Subjek merupakan sumber data yang berupa orang.Dalam penelitian ini yang 

dijadikan subjek adalah buruh gendong di pasar bandungan Kecamatan 

Bandungan, Kabupaten Semarang.Dari beberapa subyek diharapkan dapat 

terungkap kata-kata atau tindakan orang yang diamati atau diwawancarai 

merupakan sumber data utama (Moleong, 2002: 112). 
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Subjek penelitian yang penulis teliti berjumlah 10 orang diambil secara 

purposif. Subyek penelitian ini adalah (1) Ngatemi,  (2) Poniah, (3) Sudarti, (4) 

Tutik, (5)Rupiah, (6) Mutatimah, (7) Maryam ,(8)Nglimah, (9)Sulikah, 

(10)Juariyah 

Pemilihan subjek penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil 

beberapa buruh yang dapat mewakili dari keseluruhan buruh yang bekerja sebagai 

buruh gendong..Para buruh ini kemudian diwawancarai satu persatu untuk 

mendapatkan data yang diinginkan oleh penulis. 

b.  Informan 

  Informan adalah individu-individu tertentu yang diwawancarai untuk 

keperluan informasi atau orang-orang yang memberikan informasi atau 

keterangan data yang diperlukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini yang menjadi 

informan ialah Kepala pasar  Bandungan yaitu bapak Teguh Widiartanto dan 

suami dari buruh gendong.  

Dalam penelitian ini, peneliti mencari data dari berbagai sumber antara lain 

melakukan wawancara dan observasi pada buruh gendong. Selain itu, peneliti 

mencari sumber tertulis seperti sumber buku, arsip, atau artikel mengenai buruh 

gendong. Peneliti juga menyertakan foto sebagai data deskriptif tentang kegiatan  

yang berlangsung di pasar. 

2.  Data Sekunder 

 Data sekunder berupa foto, sumber pustaka tertulis atau dokumentasi. Data 

sekunder yang digunakan tentunya sesuai dengan fokus penelitian yaitu 

perempuan yang bekerja sebagai buruh gendong. 
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a. Sumber Pustaka Tertulis dan dokumentasi 

Sumber pustaka tertulis ini digunakan untuk melengkapi sumber data 

informasi, sumber data tertulis ini meliputi laporan-laporan penelitian ilmiah, 

jurnal, skripsi, buku-buku yang sesuai dengan topik, dan lain-lain. 

Dokumentasi yaitu pengumpulan data melalui peninggalan tulisan berupa 

arsip-arsip, buku-buku, agenda, dan lain-lain sebagai bukti yang menunjukkan 

peristiwa atau kegiatan yang berhubungan dengan penelitian mengenai perempuan 

buruh gendong di pasar Bandungan, Kecamatan Bandungan. 

b. Foto 

Foto-foto yang diambil dalam penelitian ini merupakan dokumentasi pribadi. 

Dalam penelitian ini, pengambilan foto dilakukan pada saat observasi dan 

wawancara. Objek yang diambil antara lain suasana dan kondisi di pasar 

Bandungan, aktivitas buruh gendong, dan lain-lain. 

E. Metode Pengumpulan Data 

1. Metode Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu (Moleong, 2007:186).Wawancara dimulai dengan mengemukakan 

topik yang umum untuk membantu peneliti memahami perspektif makna yang 

diwawancarai.Hal ini sesuai dengan asumsi dasar penelitian kualitatif, bahwa 
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jawaban yang diberikan harus dapat membeberkan perspektif yang diteliti bukan 

sebaliknya, yaitu perspektif dari peneliti sendiri (Sarwono, 2006:225). 

Wawancara ini ditujukan kepada buruh gendong dan juga kepala 

pasarUntuk mempermudah dalam pengumpulan data peneliti menggunakan 

teknik wawancara terbuka.Wawancara terbuka adalah wawancara yang biasanya 

para subyeknya tahu bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui pula 

maksud dari wawancara itu dilakukan (Moleong, 2002: 137). Adapun alasannya 

menggunakan teknik wawancara terbuka adalah: 

a. Agar lebih mudah mendapatkan informasi sehingga jelas apa yang hendak 

menjadi tujuan wawancara. 

b. Dalam penyusunan laporan hasil wawancara segara dapat dilakukan evaluasi. 

c. Untuk menghilangkan kesan yang kurang baik karena sudah diketahui 

maksud dan tujuannya. 

d. Menciptakan kerjasama dan membina hubungan baik pada masa mendatang. 

Wawancara pada buruh gendong dilakukan pada tanggal 15-20 Juni 

2013.Wawancara dilakukan di area pasar tempat dimana buruh gendong 

berkumpul menunggu tamu.Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada buruh 

hanya pertanyaan yang berkaitan dengan tema atau fokus penelitian skripsi ini, 

diantaranya yaitu alasan memilih pekerjaan sebagai buruh gendong, pendidikan 

terakhir yang telah dicapai buruh, bagaimana pembagian kerjanya, berapa lama 

jam kerja disana, berapa upah yang diterima dalam sebulan, berapa jumlah 

anggota keluarga yang tinggal bersama dan menjadi tanggungan buruh tersebut, 
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diposisi mana buruh itu sekarang bekerja, dan apa yang menjadi faktor pendorong 

dan penghambat buruh dalam bekerja sebagai buruh gendong. 

Wawancara kepada informan yaitu Teguh Widiartanto yang berposisi 

sebagai Kepala Pasar dilakukan pada tanggal 22- 23 Juni 2013 di kantornya yang 

terletak di Pasar Bandungan.Daftar pertanyaan yang diajukan kepada Sutrasno 

hanya yang berhubungan dengan struktur organisasi buruh gendong, keanggotaan 

buruh gendong, tindakan preventif terhadap buruh gendong. 

Dalam mengumpulkan data digunakan alat bantu yang berupa instrument 

lain dari penelitian kualitatif. Alat bantu yang digunakan dalam melakukan 

metode wawancara adalah : 

1) Pedoman wawancara 

Pedoman wawancara digunakan agar wawancara yang dilakukan tidak 

menyimpang dari tujuan penelitian.Pedoman wawancara disusun berdasarkan 

tujuan penelitian dan berdasarkan teori yang berkaitan dengan masalah yang 

diteliti.Dalam penelitian ini menggunaka metode wawancara mendalam (in-

depth interview) agar mendapat data yang lebih mendalam dan akurat. 

2) Alat Perekam 

Alat perekam berguna sebagai alat bantu pada saat wawancara agar peneliti 

dapat berkontrasi pada proses pengambilan data tanpa harus berhenti untuk 

mencatat jawaban-jawaban dari subjek (Afifudin, 2007:131-134).  
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2. Observasi  

Disamping wawancara, data dalam penelitian kualitatif dapat ditampilkan  

melalui metode observasi. Menurut Nawawi & Martini, observasi adalah 

pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak 

dalam suatu gejala atau gejala dalam objek penelitian. Observasi dilakukan 

terhadap subjek, perilaku subjek selama wawancara, interaksi subjek dengan 

peneliti, dan hal-hal lain yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data 

tambahan terhadap hasil wawancara. Menurut Patton, tujuan observasi adalah 

mendiskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, 

orang-orang yang terlibat dalam aktivitas, dan makna kejadian dilihat dari 

perpektif mereka yang terlihat dalam kejadian yang diamati tersebut (Afifudin, 

2007:134)  

Peneliti melakukan observasi penelitian di Pasar Bandungan pada tanggal 

15-20 Mei 2013 dilakukan pada pagi sampai sore hari. Hal-hal yang akan 

diobservasi yaitu. Data foto- foto yang berhubungan dengan kegiatan.Pemilihan 

data observasi tersebut untuk melengkapi data yang dibutuhkan sehingga peneliti 

dapat melihat sendiri pemahaman yang tidak terucap dan sudut pandang informan 

yang mungkin tidak diperoleh melalui wawancara.Peneliti akan melakukan 

observasi dengan melakukan pengamatan dan pencatatan dari hasil pengamatan 

yang kemudian akan diolah dan dianalisis. Observasi ini dilakukan pada saat 

melakukan observasi awal dan saat terjun penelitian sesuai waktu yang akan 

disepakati. 
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Alat bantu yang digunakan untuk mempermudah observasi adalah berupa 

catatan-catatan, alat perekam, kamera serta menambahkan bahan persepsi tentang 

objek yang diamati. 

3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperkuat data-data yang 

diperoleh dari metode yang digunakan sebelumnya. Metode yang di gunakan 

adalah dengan mengambil foto pada saat kegiatan buruh gendong dalam bekerja  

berlangsung dan pada informan pada kegiatan wawancara. Sumber dokumentasi 

berasal dari data peneliti yang diambil secara langsung serta hasil dokumentasi 

dari pihak terkait yang relevan dengan penelitian. Dokumentasi yang akan 

diambil meliputi dokumentasi kegiatan dan data- data dokumentasi lain yang 

menunjang. 

    F. Validitas / Keabsahan Data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan keabsahan data yaitu triangulasi. 

Tringulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu 

yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 

terhadap data itu Denzin (dalam Moleong 2007) 

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek belik 

derajat kepercayaan suat informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang 

berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan jalan: a) 

membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara b) 
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membandingkan apa yang dikatakan orang secara umum dengan apa yang 

dikatakan secara pribadi c) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang 

tentang situasi penleitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu d) 

membandingkan hasil wawancara  dengan isi dokumen yang terkait. 

Setelah melakukan penelitian selama kurang lebih 1 bulan dari bulan Mei 

hingga bulan Juni di Pasar Bandungan, maka telah diperoleh banyak data yang 

berkaitan dengan fokus penelitian skripsi ini. Data-data yang diperoleh berupa 

hasil dari wawancara terhadap beberapa orang subyek penelitian yaitu buruh laki-

laki maupun buruh perempuan ini juga dilakukan pemeriksaan keabsahan data 

dengan cara teknik triangulasi 

Dalam teknik ini data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan 

keabsahannya, dengan membandingkan data hasil wawancara tentang Profil 

Perempuan Sebagai Buruh Gendong di Pasar Bandungan  dengan hasil 

pengamatan kembali terhadap sumber data. Peneliti akan meninjau ulang apabila 

terjadi kekurangan data dalam peneltian, agar data benar-benar valid. 

Data-data yang disampaikan oleh subjek penelitian ini yang berupa alasan 

memilih pekerjaan sebagai buruh gendong, pendidikan terakhir yang telah dicapai 

buruh, bagaimana pembagian kerjanya, berapa lama jam kerja disana, berapa upah 

yang diterima dalam sebulan, berapa jumlah anggota keluarga yang tinggal 

bersama dan menjadi tanggungan buruh tersebut, diposisi mana buruh itu 

sekarang bekerja, dan apa yang menjadi faktor pendorong dan penghambat buruh 

dalam bekerja sebagai buruh gendong kemudian dibandingkan dengan data lain 
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yang diperoleh dari hasil pengamatan atau observasi di sekitar area pasar serta 

juga dibandingkan dengan dokumen-dokumen yang telah diperoleh dari pabrik 

yang relevan dengan penelitian ini, sehingga data yang diperoleh dari lapangan 

benar-benar obyektif karena telah dilakukan teknik triangulasi data. 

 

G. Model Analisis Data 

Analisis data menurut Patton (1980:268) adalah proses mengatur urutan 

data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian 

dasar. Betapa pentingnya kedudukan analisi data dilihat dari segi tujuan 

penelitian. Secara garis besar Miles dan Heberman (1992:16-19:2009:592) 

membedakan empat tahapan dalam proses analisis, yaitu : pengumpulan data, 

reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. 

1. Pengumpulan Data 

Proses pengumpulan data melalui berbagai cara seperti observasi, 

wawancara, rekaman, dokumen, simulasi, dan sebagainya, yang secara 

keseluruhan merupakan kata-kata 

2. Reduksi Data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyerdahanaan, pengabstrakan, dan transformasi data „kasar‟ yang muncul 

dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus 

selama penelitian berlangsung. Reduksi data adalah proses penyerdehanaan data 
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sehingga lebih mudah dianalisis. Bertujuan untuk meningkatkannya sehingga 

kompilasi data yang semula seolah-olah belum teratur dapat disusun kembali ke 

dalam bentuk yang baru. 

3. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan proses interpretasi, proses pemberian makna, 

baik secara etik maupun emik, baik secara unsure-unsur maupun totalitas. 

Menurut Miles dan Huberman (1992:17) mengemukakan bahwa yang dimaksud 

dengan penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun 

dengan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. 

4. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan adalah proses terakhir dalam analisis data. Sebagai 

proses analisis akhir kesimpulan biasanya disertai saran, bagian-bagian tertentu 

yang masih memliki relevansi dengan penelitian, tetai dengan berbagai alasann 

belum bisa dilakukan sehingga perlu dilanjutkan dalam penelitian berikutnya, baik 

oleh peneliti sendiri maupun orang lain (Ratna, 2010 :310-311).   

Kesimpulan adalah tinjauan ulang pada catatan dilapangan atau 

kesimpulan dapat ditinjau sebagai makna yang muncul dari data yang harus diuji 

kebenaran kekokohannya, dan kecocokannya, yaitu yang merupakan validitas 

(Miles dan Huberman, 1992:19). Alur kegiatan diatas bila digambarkan adalah 

sebagai ketiga berikut : 
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Gambar Bagan 2 : Komponen-komponen Analisis Data: Model Interaktif 

(Miles dan Huberman:1992.halaman 18) 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi penelitian 

       Bandungan adalah sebuah Desa di Kecamatan Bandungan Kabupaten 

Semarang Provinsi Jawa Tengah yang sekaligus menjadi ibu kota kecamatan. 

Bandungan terletak di sebelah selatan kotasemarang dapat ditempuh dari arah 

Semarang, Temanggung, Boja, Ambarawa. Kondisi alamnya berupa pegunungan 

dengan udara yang sejuk dan pemandangan yang indah di semua penjuru jalan 

menuju kesana.Karena terletak di pegunungan, daerah Bandungan merupakan 

daerah yang subur. Sebagian besar masyarakat Bandungan memiliki lahan 

persawahan yang digunakan untuk menanam berbagai macam sayuran. Oleh 

sebab itu banyak masyarakat Bandungan yang bekerja sebagai petani atau 

pedagang sayur. 

Bandungan dijadikan sebagai salah satu andalan wisata alam di Kabupaten 

Semarang yang menyajikan wisata alam, hiburan, kuliner dan sebagainya yang 

didukung potensi wisata disekitarnya yaitu candi gedong songo dan mata air 

umbul sidomukti. Karena kondisi alamnya yang nyaman itulah, maka Bandungan 

sangat cocok untuk dijadikan tempat peristirahatan, melepaskan penatnya 

kesibukan dan untuk sarana hiburan yang lain. 

Perkembangan Pasar Tradisional Bandungan dari tahun ke tahun memberikan 

pengaruh terhadap kemajuan ekonomi masyarakat Kecamatan Bandungan.Pasar 

ini tidak hanya menyediakan barang-barang seperti pasar pada umumnya, namun 
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berperan juga sebagai sentra oleh-oleh wisata khas Bandungan.Sayur-sayuran dan 

buah-buahan merupakan komoditi andalan dari pasar tradisional ini.Pertumbuhan 

pasar tradisional Bandungan yang semakin hidup, berpengaruh terhadap dinamika 

masyarakat Kecamatan Bandungan.Pengaruh ini dapat dilihat dari sektor 

ekonomi, sosial dan budaya.  

 Pasar tradisional Bandungan dengan image pasar sayuran dan buah-

buahan memberikan pengaruh yang besar bagi perkembangan ekonomi 

masyarakat Kecamatan Bandungan.Perkembangan ini terlihat dari aktivitas 

masyarakat Kecamatan Bandungan dalam menyuplai kebutuhan pasar.Dinamika 

masyarakat ikut berkembang seiring dengan pertumbuhan pasar.Dilihat dari sisi 

ekonomi, perkembangan dinamika masyarakat Kecamatan Bandungan berupa 

peningkatan dan kesejahteraan taraf hidup yang meningkat.Dalam bidang sosial 

juga mengalami perubahan dengan hadirnya pasar ini, masyarakat lebih condong 

kepada orientasi ekonomi sehingga nilai-nilai kegotong-royongan sedikit 

memudar. 

 Pasar sayuran dan pasar buah Bandungan tiak pernah sepi oleh para 

pedagang sayuran segar khas pegunungan hasil panen para petani setempat. 

Sayuran yang dijajakan para pedagang memang sebagian masih sangat segar, 

karena sebagian besar sayuran yang dijual adalah hasil panen dari petani setempat. 

Selain untuk dijajakan kepada para wisatawan, sebenarnya pasar sayur Bandungan 

juga berfungsi sebagai pemasok kebutuhan sayuran segar bagi daerah sekitar. 

 Keberadaan buruh gendong memang tidak bisa dilepaskan dari pasar 

Bandungan. Bandungan adalah daerah wisata yang menjadi tujuan wisata para 
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wisatawan baik lokal maupun asing. Pasar tradisional di Bandungan menjual 

aneka buah-buahan, sayur mayur, dan berbagai produk lokal yang menarik 

lainnya. Sayur mayur sudah menjadi trade mark bagi Bandungan seperti halnya 

Tahu Serasi, sayur dari Bandungan terkenal karena kesegarannya. Pasar sayur ini 

masih tradisional dalam display penjualannya hal ini memudahkan kepada 

pembeli untuk memilih sayur yang disukainya, tetapi meskipun tradisional 

kualitas dan kesegaran sayur mayurnya tetap terjamin. Berbagai jenis sayuran 

mulai dari wortel, kol, brokoli, bayam, kangkung, pepino, beat, kacang panjang, 

tomat, sawi dan lain-lain bisa anda peroleh dengan harga yang relatif murah. 

  

 

Sumber : dokumentasi pribadi (Eunike, Juni 2013) 

 

 

Gambar 1.Jenis komoditi sayur yang diperjualbelikan di pasar Bandungan 
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B. Latar Belakang Buruh Gendong Memilih Pekerjaan Sebagai 

Buruh Gendong 

Menjadi buruh gendong merupakan pekerjaan yang biasa sudah dikenal sebagai 

pekerjaan umumnya perempuan pedesaan untuk membantu menopang kehidupan 

keluarganya. Dengan kata lain kultur dan struktur masyarakat di daerah itu 

membantu menopang kehidupan keluarganya. kultur dan struktur masyarakat di 

daerah itu mendukung para perempuan untuk bekerja sebagai buruh gendong. 

Meskipun itu hanya sambilan karena alternatif lain yang lebih diutamakan ialah 

menjadi buruh untuk memetikkan padi saat daerah lain sedang panen. Umumnya 

para buruh gendong memilih pekerjaan ini karena tidak mempunyai pendidikan 

yang cukup untuk mendukung bekerja di sektor formal. Hal ini dapat diketahui 

ketika ditanyakan kepada buruh gendong yang tidak sempat mengenyam 

pendidikan di bangku sekolah dasar, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Ngatemi 

salah satu buruh gendong : 

“Kulo niki mboten sekolah mbak, wong tuane kulo niku tiyang mboten 

gadah, dadose nggih mboten saged nyekolahke kulo.Dadose nggih ngeten 

niki kulo niku bodho. Isone golek duit nggih namung nggendong” 

(wawancara 16 Juni 2013) 

“Saya ini tidak sekolah mbak, orang tua saya orang yang tidak mampu 

jadinya tidak bisa menyekolahkan saya. Jadinya ya seperti ini, saya ini 

bodoh bisanya cari uang ya hanya menggendong” (wawancara 16 Juni 

2013) 

 Rendahnya tingkat pendidikan pekerja perempuan tersebut disebabkan 

oleh lingkungan, baik lingkungan keluarga maupun lingkungan sekitarnya. 

Tingkat pendidikan yang hanya sampai dengan SD bahkan ada yang tidak 
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mengenyam pendidikan sama sekali menyebabkan perempuan buruh gendong 

tidak memiliki keterampilan yang cukup. Sehingga perempuan-perempuan yang 

kebanyakan dari luar Desa Bandungan ini memutuskan untuk mencari pekerjaan 

yang mudah, yaitu dengan bekerja sebagai buruh gendong. 

 Pendidikan yang tinggi tidak semua orang beruntung dapat menikmatinya. 

Beberapa faktor diantaranya karena kondisi ekonomi yang bisa dikategorikan 

miskin, sehingga buruh lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-

hari dahulu dari pada untuk bersekolah hingga jenjang yang tinggi. Faktor 

berikutnya yaitu mahalnya biaya pendidikan yang bagi sebagian kalangan dirasa 

terlalu memberatkan. Pemerintah sekalipun sekarang telah menyelenggarakan 

program sekolah gratis, akan tetapi hal itu dirasa belum cukup karena orang 

miskin masih harus membeli sejumlah perlengkapan sekolah bagi anak-anaknya 

yang dapat menghabiskan biaya yang tidak sedikit.  

 Orang berpendidikan rendah dengan keadaan ekonomi yang terbatas ini 

akhirnya lebih memilih bekerja dan dapat menghasilkan uang dari pada untuk 

bersekolah dan mencapai jenjang tinggi yang tentu saja mengeluarkan biaya yang 

besar. Tingkat pendidikan yang rendah atau sama sekali tidak bersekolah sehingga 

pekerjaan yang orang berpendidikan rendah bisa masuki hanya pekerjaan yang 

lebih banyak menggunakan tenaga dari pada kemampuan berfikirnya. 

Salah satu contoh pekerjaan yang biasanya dimasuki oleh orang-orang yang 

berpendidikan rendah adalah sebagai buruh. Entah buruh pabrik, entah buruh 

bangunan, buruh tani dan buruh gendong. Syarat bekerja sebagai buruh biasanya 
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tidak harus berpendidikan tinggi, melainkan dengan skill atau keahlian yang buruh 

miliki. 

       Tidak ada syarat khusus seperti pendidikan,usia, maupun jenis kelamin 

sehingga memungkinkan semua orang dapat bekerja sebagai buruh gendong, 

meskipun demikian karena didorong motivasi untuk membantu memenuhi hidup 

keluarga, mereka memutuskan untuk menjalani kerja sebagai buruh gendong. 

Hampir sebagian buruh gendong hidup menjanda dan penghasilan suami yang 

tidak mencukupi untuk hidup sehari-hari dan biaya anaknya, mereka tetap 

memilih pekerjaan sebagai buruh gendong ini untuk menjadi tumpuan hidupnya 

sehari-hari. 

       Alasan mereka memilih pekerjaan sebagai buruh gendong karena tidak ada 

pilihan lain selain menjadi buruh gendong. Hal ini senada dengan penuturan 

Sora‟iyah : 

“Mboten wonten kerjaan liyane mbak..riyen mburoh ngarit ning mboten 

saged nyukupi kebutuhan mergane kulo pun pisah kalih bojo kulo ngragati 

anak-anak piyambak. Lajeng kula dados buruh gendong mawon ngantos 

seprene..”(Wawancara 17 Juni 2013) 

 

“Tidak ada pekerjaan lain mbak, dulu buruh merumput tetapi tidak dapat 

mencukupi kebutuhan karena saya sudah pisah sama suami saya, saya 

membiayai anak-anak sendiri kemudaian saya menjadi buruh gendong saja 

sampai sekarang” (wawancara 17 Juni 2013) 

 

Selain faktor ekonomi dan pendidikan rendah masih ada faktor yang 

melatarbelakangi yaitu faktor sosial. Sebagian dari buruh gendong yang pada 
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awalnya menjadi buruh gendong karena faktor ekonomi mengalami pergeseran ke 

faktor sosial, di mana rekan-rekan yang berasal dari daerah yang sama dan dengan 

pekerjaan yang sama sehingga merek tetap eksis bekerja sebagai buruh gendong. 

Mereka yang menjadi buruh gendong pada awalnya diajak oleh tetangganya, 

sehingga menjadi tertarik.Hal ini dapat dilihat dari keterangan Ibu Ismiyati yang 

usianya tergolong cukup muda diantara buruh gendong lainnya. 

“Kulo riyen mboten nyambut damel nopo-nopo mbak lajeng kulo dijak 

kalih bulik kulo nggih kulo purun mawon. Daripada nganggur ting 

griyo..” (wawancara Juni 2013)  

“Dulu saya tidak bekerja apa-apa mbak, kemudian saya diajak bibi saya, 

saya mau saja. Daripada nganggur di rumah...” (wawancara Juni 2013) 

 

 Keterlibatan perempuan buruh gendong tidak terlepas dari peranan orang 

lain atau tetangga yang mengajaknya untuk bekerja sebagai buruh gendong di 

Pasar Bandungan. Kebanyakan tetangga yang mengajaknya bekerja sebagai buruh 

gendong, juga bekerja sebagai buruh gendong di Pasar Bandungan. Jadi para 

buruh gendong di pasar Bandungan rata-rata berasal dari daerah yang sama. 

Bahkan ada yang masih bersaudara satu dengan yang lain.Kemudian letak tempat 

tinggal mereka dengan pasar terjangkau sehingga memudahkan mereka ketika 

mereka berangkat bekerja. Walaupun sebenarnya bisa dikatakan jauh bila tidak 

menggunakan transportasi, para buruh gendong mengaku sering berjalan kaki 

ketika mereka hendak bekerja atau pulang bekerja. Seperti keterangan Ibu 

Soraiyah, Ia berjalan kaki atau kalau ada tetangga yang kebetulan lewat baru  

istilahnya “nunut”. Ibu soraiyah mengaku tidak keberatan kalau harus berjalan 

kaki karena sudah menjadi kebiasaan sejak dahulu. 
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 Keberadaan perempuan buruh gendong sangat penting terutama dalam 

memberikan sumbangan ekonomi bagi keluarga mereka.Para buruh gendong 

mengaku  Sumbangan ekonomi mereka penting untuk memenuhi kebutuhan hidup 

mereka karena sebagian besar para perempuan buruh gendong hidup menjanda 

praktis mereka menjadi single parentsbagi anak-anak mereka. Mereka bisa 

mengambil keputusan sendiri dalam menggunakan uang tanpa harus meminta ke 

orang lain. 

Ikut sertanya perempuan yang bekerja mencari nafkah sebagai buruh gendong, 

membuat peran mereka di keluarga bertambah, dari yang dulunya hanya berperan 

sebagai rumah tangga yang hanya mengurusi urusan domestik saja, sekarang 

bertambah peran terutama dalam hal ikut meningkatkan perekonomian 

keluarga.Hal tersebut menunjukkan keterlibatan perempuan di ranah publik. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hubungan antara pendidikan, agama, 

dan status sosial yang berbeda semakin mempererat rasa persaudaraan dengan 

sesama buruh gendong. 

 

C. Profil Perempuan Buruh Gendong 

Ada perbedaan istilah tentang buruh gendong, karena buruh gendong tidak sama 

dengan buruh-buruh yang lain seperti : buruh bangunan, buruh pabrik ataupun 

buruh tani. Meskipun pekerjaannya hampir sama yaitu memberikan pelayanan 

jasa untuk mengangkut atau menggendongkan barang untuk orang lain, namun 
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sebutan laki-laki berbeda dengan perempuan. Bagi laki-laki disebut dengan kuli, 

sedangkan perempuan dikenal dengan sebutan buruh gendong. 

 Menyempitnya kesempatan kerja dan kepemilikan tanah di pedesaan, 

mendorong masyarakat menciptakan lapangan pekerjaan baru.Para wanita yang 

tidak memiliki modal, pendidikan, serta keahlian menyebabkan mereka memilih 

pekerjaan pada sektor informal.Salah satu pekerjaan yang di geluti perempuan di 

Desa Bandungan adalah buruh gendong. Suatu pekerjaan yang semata-mata 

mengandalkan kekuatan fisik saja hal ini ditempuh untuk membantu memenuhi 

kebutuhan keluarga.terutama dalam krisis ekonomi yang berkepanjangan yang  

menyebabkan biaya hidup semakin meningkat. 

 Status sosial ekonomi dalam penelitian ini bisa dilihat dari alasan mengapa 

perempuan-perempuan di desa bandungan lebih memilih bekerja sebagai buruh 

gendong.Para pekerja perempuan kebanyakan berusia paruh baya dan mereka 

berasal dari kelas ekonomi menengah kebawah. Hal ini seperti yang dikatakan 

oleh Ibu Tutik 60 tahun : 

“Ndisik aku kerjone golek kayu mbak, ajeng kerjo ting sawah mboten 

gadah kebon. Lajeng kulo dados buruh nggendong mawon sing gampil. 

Daripada ting griyo nggih ajeng nopo mbak, mending kerjo nggendong 

angsal arto. Insyaalah nek taksih kiat kulo tetep nggendong”(wawancara 

Juni 2013) 

 

“Dulu saya kerjanya cari kayu, mau bekerja di sawah tidak punya lahan 

kemudian saya menjadi buruh gendong saja yang gampang. Daripada di 

rumah bingung mau apa, lebih baik kerja menggendong dapat uang. 

Insyaalah kalau masih kuat saya tetap menggendong” (wawancara Juni 

2013) 
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Sumber : Dokumentasi Pribadi (Eunike, Juni 2013) 

Gambar 2.Buruh Gendong sedang menunggui tamu memilih sayuran 

 

 Buruh gendong tidak berada dibawah naungan Pasar Bandungan tetapi 

mereka berada dibawah naungan LKMK (Lembaga Ketahanan Masyarakat 

Kelurahan).LKMK adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai 

mitra perangkat daerah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi 

dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Di Kelurahan Bandungan 

LKMK mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan kepariwisataan yang 

sedang dalam proses pembangunan di Bandungan, seperti ojek, mobil sewaan, 

pedagang kaki lima, parkir, kios pedagang, dan termasuk buruh gendong di 

dalamnya. Mereka tergabung dalam kelompok sadar wisata atau yang disingkat 
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pokdarwis CERIA (Cerah Elok Rapi Aman).  Pokdarwis CERIA terbentuk pada 

tanggal 1 Juni 2011. Tindakan konkrit LKMK terhadap buruh gendong yaitu 

dengan memberikan pinjaman untuk pembelian seragam.Pengembalian pinjaman 

itu dilakukan secara angsuran, jadi tidak memberatkan para buruh gendong. 

 Buruh gendong di pasar Bandungan tergabung dalam satu wadah 

organisasi.Mereka lebih menyebut sebagai paguyuban dengan anggota berjumlah 

hampir 90 orang. Dengan perincian pengurus sebagai berikut Ketua : Sugiyarni, 

Wakil : Daryanti, Bendahara : Sarinem.Hampir keseluruhan dari buruh gendong 

berjenis kelamin perempuan.Hanya 1 orang yang berjenis kelamin laki-

laki.Kebanyakan buruh gendong perempuan berasal dari luar desa Bandungan 

seperti dari Desa Mendongan, Desa Ploso, Desa Kaliwinong dan Desa Brongkol. 

Untuk menjadi anggota paguyuban buruh gendong mereka harus membayar biaya 

keanggotaan sebesar Rp. 70.000.biaya tersebut digunakan untuk membuat kartu 

tanda anggota dan seragam. Seragam yang saat ini mereka gunakan berupa rompi 

bewarna orange namun saat ini mereka telah memiliki seragam baru berwarna 

ungu yang memang telah direncanakan sejak dulu.Seragam baru ini terealisasi 

berkat bantuan LKMK yang memberikan pinjaman berupa uang kepada buruh 

gendong dan pengembaliannya dapat dilakukan secara angsuran. 
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   Sumber : Dokumentasi Pribadi (Eunike, Juni 2013) 

Gambar 3.Kartu keanggotaan buruh gendong di pasar Bandungan 

 

 

Paguyuban buruh gendong ini biasanya berkumpul pada hari jumat 

kliwon.Kegiatannya adalah kerja bakti membersihkan lingkungan pasar yang 

dimulai pukul 07.00 wib kemudian dilanjutkan evaluasi dan monitoring yang 

dipimpin oleh ketua paguyuban tersebut.Kegiatan terakhir yang dilakukan adalah 

membayar “jimpitan”.Jimpitan adalah semacam iuran wajib yang harus dibayar 

setiap pertemuan kemudian jimpitan itu digunakan juga untuk simpan pinjam 

antar buruh gendong. Jika ada buruh gendong yang akan meminjam uang dari 

uang  hasiljimpitan tersebut. 
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Sumber : Dokumentasi Pribadi (Eunike, Juni 2013) 

Gambar 4.Kegiatan evaluasi dan monitoring para buruh gendong 

 

 Alasan ekonomi menjadi alasan utama bagi pekerja perempuan yang 

bekerja sebagai buruh gendong di pasar Bandungan.Profesi itu dipilih karena tak 

banyak yang bisa diambil.Banyak buruh yang berasal dari keluarga tidak mampu 

dan otomatis tidak mempunyai lahan pertanian.Meskipun harus bekerja sebagai 

buruh gendong bukan berarti mereka meninggalkan kewajiban mereka baik 

sebagai ibu rumah tangga.Sebelum maupun sesudah bekerja, mereka biasanya 

tetap mengurus rumah dan anak-anak mereka.Karena desakan ekonomi baik 

suami maupun keluarga memberikan ijin untuk tetap bekerja. Penjelasan ini 

seperti yang dikataan oleh ibu Poniah dan Ibu Rukiyah : 

 



50 

 

 

 

 Ibu Poniah 40 tahun : 

“Kulo kerjo nggendong mergo garwo kulo mung buruh tani kadang nggih 

buruh mbalok hasile mboten sepiro mbak.Tasih kirang nek kagem urip 

saben dinane...milane kula kerjo dados buruh gendong. Ajeng ngarit 

mboten wonten sing di arit. Nek mboten ngeten mboten mangan 

mangkih...” (wawancara 19 Juni 2013) 

 

“Saya bekerja menggendong karena suami saya hanya buruh tani kadang 

buruh kayu hasile tidak seberapa mbak.Masih kurang kalau untuk hidup 

sehari-hari makanya saya kerja jadi buruh gendong.Mau merumput tidak 

ada yang di rumput. Kalau tidak begini tidak makan nanti...” (wawancara 

19 Juni 2013) 

 

Rupiah 70 tahun : 

“ Kulo riyen mung ting griyo mawon mbak nggih resik-resik omah, masak, 

ngumbahi. Tapi terus garwo kulo sedo, akhire kulo tumut tanggine kulo 

nggendong teng mriki. Anak kulo 3 mangkih pripun nek kulo mboten kerjo 

golek duit. Nek saiki anak-anak kulo pun keluarga sedoyo, kulo 

piyambak” (wawancara 19 Mei 2013) 

“Saya dulu hanya di rumah saja mbak bersih-bersih rumah, masak, 

mencuci baju.Tapi kemudian suami saya meninggal akhirnya saya ikut 

tetangga saya menggendong di sini.Anak saya 3 nanti bagaimana kalau 

saya tidak bekerja mencari uang. Kalau sekarang anak-anak saya sudah 

berkeluarga semua, saya sendirian” (wawancara 19 Mei 2013) 

 

 Hal ini menunjukkan selain untuk membantu perekonomian keluarga, 

bekerja sebagai buruh gendong juga menjadi satu-satunya mata pencaharian bagi 

sebagian perempuan buruh gendong karena merekalah yang menjadi tulang 

punggung keluarga. 

 Selama bekerja menjadi buruh gendong, para perempuan ini mengaku 

senang dan tidak pernah sekalipun merasakan bosan. Mungkin terlahir dari latar 

belakang yang sama. Mereka mengaku saling tolong menolong satu sama lain. 
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Meskipun selama bekerja tidak ada hambatan-hambatan lain selain capek tetapi 

mereka tidak ingin berhenti menggendong selama mereka masih mampu 

melakukan pekerjaan ini. Seperti penuturan Ibu Nglimah : 

“Mboten nate bosen mbak kerjo dados buruh gendong , panci saged’e 

ngeten nggih dilakoni opo anane mbak. Bersyukur mawon kalih gusti 

Allah tasih maringi kesehatan, kekiatan kagem kulo. Dadose tasih saged 

nyambut damel” (wawancara 19 Juni 2013) 

“Tidak pernah bosan mbak kerja jadi buruh gendong, memang bisanya 

seperti ini ya dijalani apa adanya mbak. Bersyukur saja sama Tuhan masih 

member kesehatan, kekuatan buat saya. Jadinya masih bisa bekerja” 

(wawancara 19 Juni 2013) 

 

 Sektor informal yang tumbuh makin menguat tidak mampu menampung 

banyaknya tenaga kerja.Inilah yang menjadi awal lahirnya sektor informal yang 

kemudian menjadi alternatif pekerjaan masyarakat. Adanya keinginan dari 

perempuan untuk masuk pada sektor publik, dimana yang dulunya hanya 

diperuntukkan bagi laki-laki sekarang mulai berubah, perempuan juga sudah 

banyak yang bekerja pada sektor publik termasuk di pasar Bandungan ini. 

 Adanya perempuan bekerja menjadi buruh gendong di Desa Bandungan 

sedikit demi sedikit ikut menggeser tatanan sosial dan sistem nilai di masyarakat 

desa terutama dalam melihat posisi perempuan yang harus bekerja di ranah 

publik, ketika harus keluar rumah meninggalkan anak dan suami untuk bekerja 

yang berarti mereka tidak meninggalkan sejumlah fungsi domestiknya.  

Begitu juga dengan buruh perempuan yang bekerja sebagai buruh gendong 

sebagian besar dari mereka sudah berkeluarga. Beban yang ditanggung buruh 

perempuan yaitu suami dan anak. Keluarga buruh perempuan tinggal bersama 
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anggota keluarga lain, seperti orang tua, adik, atau saudara yang lain, bahkan 

banyak diantara buruh gendong yang menjadi tulang punggung keluarga. Seperti 

penuturan Ibu Sulikah: 

“Anak kulo tasih wonten sing sekolah mbak, dados kulo nggih 

nyambut damel. Kagem bayar sekolah, sangu, dereng mangkih nek 

nyuwun damel jajan.. jane nggih mboten cekap mbak nek mikiri butoh. 

Tapi kulo nggih berusaha to mbak kalih ndungo, pasrah kalih  Gusti Allah 

mawon”. (Wawancara 19 Juni 2013) 

 

“Anak saya masih ada yang sekolah mbak, jadi saya ya bekerja. 

Buat sekolah, uang saku belum nanti kalau minta jajan. Sebenarnya ya 

tidak cukup mbak kalau mikir kebutuhan. Tapi saya ya berusaha to mbak 

sama berdoa, pasrah sama Allah saja. (Wawancara 19 Juni 2013) 

 

 Bekerjanya seorang perempuan terutama yang sudah berumah tangga, 

bukan berarti mereka lantas bisa menjadi kepala keluarga. Bagaimanapun 

keadaanya laki-laki lah yang berhak menjadi kepala keluarga. Dunia kerja yang 

selama ini dianggap milik laki-laki sebagai dunia publik mulai mendapat 

perhatian dari kalangan perempuan yang selama ini diasumsikan selalu bekerja di 

dunia domestik. Pergeseran ini akan memberikan berbagai dampak pada 

perempuan, laki-laki dan masyarakat secara umum. Banyaknya perempuan 

bekerja di luar rumah menyebabkan terbentuknya pengalaman baru bagi 

perempuan sehingga menjadi sosok yang lain dibandingan jauh sebelumnya. 

(Astuti, 2008:11) 

       Tidak dapat dipungkiri lagi, dari tahun ke tahun makin banyak wanita 

yang berperan ganda. Sebagian wanita bekerja karena memang ekonomi rumah 

tangga menuntut agar mereka ikut berperan serta dalam mencukupi kebutuhan, 
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sedangkan sebagian lain bekerja untuk kepentingan mereka sendiri, yaitu untuk 

kepuasan batin (Yuarsi dalam Abdullah, 1997: 239). 

Buruh perempuan sebagai ibu rumah tangga tetap mengerjakan 

pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga. Pekerjaan rumah dilakukan dan 

pekerjaan sebagai buruh gendong dilakukan. Beban keluarga dan kebutuhan 

ekonomi yang semakin banyak, maka tidak jarang diantara buruh perempuan 

memiliki pekerjaan sampingan lain. Pekerjaan tersebut seperti bertani atau 

berladang namun hanya saat musim panen saja. 

Lina dalam Abdullah (2008) mengatakan bahwa perspektif gender 

mempergunakan aspek gender untuk membahas atau menganalisis isu-isu di 

dalam bidang-bidang: politik, ekonomi, sosial, hukum budaya, psikologi untuk 

memahami bagaimana aspek gender tersebut mempengaruhi dan dipengaruhi oleh 

kebijakan-kebijakan, program, proyek, dan kegiatan-kegiatan. Dalam pembahasan 

tersebut dipelajari bagaimana faktor gender menumbuhkan diskriminasi dan 

menjadi perintang bagi kesempatan dan pengembangan diri seseorang. Kesetaraan 

dan keadilan gender merupakan kondisi dinamis, di mana laki-laki dan perempuan 

sama-sama memiliki hak, kewajiban, menghargai dan bantu membantu di 

berbagai sektor kehidupan. 

Keterlibatan perempuan di sektor publik sekarang ini harus diakui sebagai 

suatu gerakan yang dilakukan perempuan untuk keluar dari stereotipnya yang 

selama ini sudah membudaya di masyarakat khususnya yang menganut patriarki. 

Perempuan ini sekarang mampu disejajarkan dengan laki-laki dalam berbagai 

sektor kehidupan, seperti sosial, ekonomi, budaya, dan bahkan politik.  
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Faqih (1996), menyatakan bahwa analisis gender di atas memberi 

perangkat teoritis untuk memahami sistem ketidakadilan gender. Kedua jenis 

kelamin, baik lelaki maupun perempuan, bisa menjadi korban dari ketidakadilan 

gender tersebut. Namun karena mayoritas yang menjadi korban ketidakadilan 

gender adalah perempuan maka seolah-olah analisis gender hanya menjadi alat 

perjuangan kaum perempuan. 

Moore (dalam Abdullah, 1997: 188) menyatakan bahwa gender punya tiga 

pendekatan yang berfungsi sebagai prinsip, yaitu: (1) pendekatan pada 

permasalahan status sosial dan pertumbuhan ekonomi yang efisien, (2) integrasi 

penuh perempuan pada pengambilan keputusan, (3) perempuan mempunyai 

kebebasan yang sama dalam menentukan pilihan baik aktivitas ekonomi maupun 

aktivitas lainnya. 

Buruh perempuan juga perlu adanya pengintegrasian penuh dalam 

pengambilan sebuah keputusan. Perempuan juga memiliki hak untuk menyatakan 

pendapatnya dan keputusannya memilih suatu pekerjaan yang ingin dikerjakan. 

 

D. Pembagian Peran Sebagai Buruh Gendong dan Ibu Rumah 

Tangga 

       Buruh gendong di Pasar Bandungan memulai aktivitas bekerja dengan waktu 

yang berbeda-beda, ada yang pukul 05.30, 06.00 dan 07.00 tergantung dari 

masing-masing pekerjaan yang dilakukan sebelumnya di rumah. Seperti yang 

dilakukan oleh Ibu Ngatemi : 
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“Biasane kulo sakderenge mangkat nggih resik-resik omah riyen, masak, 

ngumbahi ting lepen, nek tasih sempet nggih masak riyin nek mboten 

nggih mboten mbak, lha mangkih nek sampun rampungan nembe mangkat 

kerjo”(wawancara Juni 2013) 

 

“Biasanya saya sebelum berangkat bersih-bersih rumah dulu, masak, cuci 

baju di kali, kalau masih sempat ya masak dulu kalau tidak ya tidak. Nanti 

kalau sudah selesai semua baru berangkat kerja.” (wawancara Juni 2013) 

 

  

 Mereka masih tetap harus mengurusi urusan rumah tangga seperti mencuci 

baju, masak, membersihkan rumah, merawat anak.Hanya saja perlu pembagian 

kerja atau kerjasama dari suami atau keluarga.Dua kewajiban yang sekarang 

dilakukan oleh perempuan yang bekerja sebagai buruh gendong dalam waktu 

yang hampir bersamaan sebenarnya adalah beban ganda, namun kebanyakan 

mereka tidak menganggap hal ini sebagai beban ganda, melainkan tanggung 

jawab. Penjelasan diatas seperti yang diungkapkan oleh ibu Juariyah : 

“Kulo tangi sakderenge subuh, resik-resik omah, ngumbahi, nek tasih 

nyandak masak nggih masak riyen, nek mboten nggih mboten. Mangkih 

masake bibar kerjo. Nek wangsul nggih mangkih tasih wonten gawean. 

Nggih nggosok ngoten niku to mbak, tapi nggih bersyukur mawon mbak 

intine kesel nggih kesel, tapi mboten diroso wong niku pun dados 

tanggungjawabe kulo” (wawancara 19 Mei 2013) 

“Saya bangun sebelum subuh, bersih-bersih rumah, mencuci kalau masih 

bisa masak ya masak dulu kalau tidak ya nanti setelah pulang kerja. 

Setelah pulang kerja ya masih ada kerjaan, setrika baju gitu mbak tapi ya 

bersyukur saja mbak intinya, capek ya capek tapi tidak dirasa karena itu 

sudah menjadi tanggungjawab saya” (wawancara 19 Mei 2013) 

 

 Waktu jam kerjanya pun juga berbeda-beda tergantung dari banyaknya 

tamu yang menggunakan jasa gendongannya. Jika hari-hari biasa mereka 

mengakui sepi sekali, kadang pulang tidak membawa uang sepeser pun. Tetapi 

jika hari libur atau hari besar mereka bekerja hingga sore menjelang malam hari. 
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Kegiatan menunggu tamu itu dimanfaatkan untuk beristirahat sambil berbincang-

bincang dengan sesama buruh. 

  Para buruh gendong yang bekerja di pasar Bandungan mengaku tidak 

pernah bekerja lembur, jika sepi pukul 13.00 mereka sudah kembali ke rumah. 

Alasan mereka karena tidak ada orang yang menggunakan jasa mereka, daripada 

hanya duduk-duduk saja lebih baik mereka pulang mengerjakan pekerjaan di 

rumah. 

  Untuk pendapatan yang diperoleh buruh gendong, dalam sehari tidak 

tentu mendapat hasil tetapi jika ada pengguna jasa mereka hanya Rp. 5000-10.000 

tetapi jika hari libur dan hari besar dalam sehari mereka bisa mendapatkan Rp. 

50.000.  

 Kedekatan yang terjalin antara buruh yang satu dengan yang lain begitu 

terlihat dari mereka bekerja. Ketika menunggu tamu mereka duduk bersama saling 

bercerita, berkeluh kesah satu dengan yang lain. Perbincangan mereka beragam 

yaitu tentang kebutuhan hidup, tentang anak dan cucunya, bahkan mereka 

mengakui membicarakan sesama buruh gendong jika ada yang bersikap kurang 

baik. Bagi perempuan perbincangan seperti itu wajar ketika ada kesempatan dan 

waktu luang. Terlepas dari itu, persaingan kerja tetaplah ada mereka semua 

berusaha mencari pengguna jasa sebanyak mungkin karena dari situlah sumber 

penghasilan mereka. 
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Sumber : Dokumentasi Pribadi (Eunike, Juni 2013) 

Gambar 5. Buruh gendong ketika menunggu pengguna jasanya 

 

E. Faktor Pendorong Perempuan Buruh Gendong yang bekerja di 

Pasar Bandungan. 

 Ada beberapa faktor pendorong yang menyebabkan perempuan bekerja 

sebagai buruh gendong, diantaranya adalah keinginan untuk membantu 

perekonomian keluarga seperti yang dikatakan oleh ibu Sulikah pada petikan 

wawancara terdahulu. Dalam wawancara tersebut terungkap bahwa para buruh 

perempuan secara sadar bekerja ke sektor publik dengan bekerja sebagai buruh 

karena terdorong ingin memperbaiki perekonomian keluarga. Uang hasil bekerja 
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sebagai buruh, dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan juga 

sebagai biaya pendidikan anak-anaknya yang masih bersekolah. Buruh perempuan 

tahu kalau hal ini dapat menyebabkan beban ganda yang disandangnya sebagai 

seorang perempuan yang ketika dirumah, mereka masih disibukkan oleh urusan 

rumah tangga seperti membersihkan rumah, memasak, mencuci, mengurus anak, 

dan lain-lain. 

 Perempuan yang bekerja sebagai buruh gendong rata-rata memiliki latar 

belakang pendidikan yang sama. Tidak bersekolah dan tidak tamat SD, karena 

memang bekerja sebagai buruh gendong tidak memerlukan pendidikan yang 

tinggi dan keterampilan khusus, hal ini sesuai dengan karakteristik sektor 

informal. Faktor inilah yang mendukung terserapnya tenaga kerja yang tidak 

memiliki pendidikan yang tinggi khususnya kaum perempuan. 

 

F. Faktor Penghambat Perempuan Buruh Gendong yang bekerja 

di pasar Bandungan 

 Selama bekerja sebagai buruh gendong terkadang mempunyai hambatan 

yang dihadapi.Hambatan-hambatan yang ada lebih banyak dialami oleh pekerja 

perempuan yang usianya sudah tua. Mereka lebih sering merasa capek dan sakit 

ketika membawa beban yang terlalu berat. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh 

Mulyati (60th) : 
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 “kulo niki lak wes tuo to mbak dadine nek nggendong seng abot-

abot pun mboten kiat. Tetep kulo lakoni mawon wong kulo nggih nek 

mboten nggendong mboten angsal duit. Tapi kadang njur sesuk kulo 

mboten mangkat sedino mergane awake pun awak tuo lak mboten kados 

seng enom-enom.” 

“Saya ini sudah tua mbak jadinya kalau menggendong yang berat-berat 

sudah tidak kuat Tetap saya jalani saja karena kalau saya tidak 

menggendong saya tidak dapat uang.Tapi kadang besoknya saya tidak 

berangkat sehari karena badannya sudah badan tua, tidak seperti yang 

muda-muda.” 

 

 Pemilihan profesi sebagai buruh gendong dilatarbelakangi oleh kondisi 

fisik dan daya tahan tubuh yang kuat.Apalagi buruh gendong yang merupakan 

pekerja sektor informal tidak mempunyai aturan yang pasti mengenai pergiliran 

kerja atau sejenisnya. Hampir bisa dipastikan mereka yang mempunyai fisik yang 

mendukung dan kepandaian menawarkan jasa adalah mereka yang akan mampu 

merebut kesempatan. Hal ini akhirnya mempengaruhi intensitas kerja, ada yang 

melaksanakan kerja menggendong di pasar Bandungan setiap hari dan ada pula 

yang hanya ketika Samili (Sabtu, Minggu dan hari libur)  

 Hambatan lain yang dihadapi oleh perempuan buruh gendong adalah status 

mereka sebagai ibu rumah tangga. Setelah mereka bekerja di pasar, sepulang 

bekerja pun mereka mengerjakan pekerjaan di rumah.Entah mengurus anak, 

memasak, membersihkan rumah dll.Sehingga pekerjaan yang mereka kerjakan 

semakin bertambah.Beban ganda yang dialami perempuan buruh gendong ini 

menjadi penghambat dalam melaksanakan pekerjaannya. 

 Pekerjaan menjadi buruh gendong memberi kesempatan kepada para 

perempuan untuk bisa bekerja di luar rumah.Jadi meskipun tetap bekerja di luar 
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rumah, mereka tetap tidak meninggalkan kewajiban seorang istri dan seorang 

ibu.Menjadi buruh gendong juga menjadi salah satu alternatif atau media bagi 

perempuan untuk bisa lebih memberdayakan dirinya, dan bisa menghasilkan uang 

untuk menambah pendapatan keluarga. 

 

G. Pembahasan 

 Setiap daerah mempunyai kebudayaan yang berbeda-beda antara yang satu 

dengan yang lain. Perbedaan yang ada bisa dilihat dari bagaimana suatu 

masyarakat memandang eksistensi antara perempuan an laki-laki. Sifat-sifat yang 

melekat diantara keduanya serta perbedaan peran dan status yang diberikan 

kepada keduanya merupakan hasil konstruksi masyarakat, dimana penciptaannya 

melalui proses belajar. Meskipun hasil konstruksi sosial budaya namun hal 

tersebut tidak bisa berlaku secara universal. 

 Perbedaan peran dan status antara laki-laki dan perempuan, dimana 

penciptaannya melalui proses belajar, berbeda antara daerah satu dengan daerah 

yang lain, sehingga tidak bisa berlaku secara universal tetapi tergantung kepada 

kondisi sosial budaya yang memengaruhinya. Lokasi daerah yang berbeda akan 

melahirkan kondisi sosial budaya yang berbeda. 

 Adanya kenyataan tentang realitas pengkondisian sosial masyarakat baik 

laki-laki dan perempuan tidak memahami dan merasakan bahwa semua itu 

merupakan produk sosial, maka pembagian kerja secara seksual seringkali 

dikonstruksikan berasarkan gender.Kegiatan-kegiatan ekonomi cenderung 

terklasifikasi menurut jenis kelamin sehingga peran yang diterima oleh laki-laki 
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memungkinkan mereka untuk mengembangkan dirinya, sedangkan perempuan 

kehidupannya hanya berputar disekitar kehidupan rumah tangga.Hal tersebut juga 

terjadi di Desa Bandungan, dimana akibat adanya konstruksi sosial yang telah 

menciptakan sifat-sifat perempuan seperti rajin, ulet dan sebagainya membuat 

mereka lebih banyak memilih atau dipilih untuk bekerja di tempat dimana sifat-

sifat yang diperuntukkan bagi perempuan salah satunya buruh gendong. 

 Kondisi dalam dunia kerja yang meliputi kurangnya kesempatan latihan 

suatu ketrampilan tertentu, serta keterbatasan dalam hal pendidikan, pengalaman 

kerja, emnyebabkan perempuan memilih untuk bekerja pada sektor informal yang 

ada di daerah sekitarnya.Salah satunya menjadi buruh gendong. 

 Keberadaan buruh gendong di Desa Bandungan sangat mudah 

dikenali.Selendang yang mereka selempangkan, seragam berwarna orange yang 

mereka kenakan menjadi penanda bahwa mereka adalah buruh gendong.Meskipun 

pekerjaan buruh gendong tampak tidak manusiawi, tetapi banyak perempuan yang 

terlibat dalam sektor ini. 

 Kondisi ini ternyata tidak membuat mereka terus berada dalam 

keterbatasan dan keterpurukan.Keterlibatan mereka dalam paguyuban merupakan 

salah satu bukti bahwa ada tekad dalam diri mereka untuk memajukan diri.Seperti 

mengadakan pertemuan rutin setiap hari jumat kliwon.Dalam pertemuan rutin ini, 

diisi dengan kegiatan kerja bakti, materi, dan simpan pinjam.Meski tidak semua 

kegiatan berjalan lancer, setidaknya keberadaan paguyuban telah diakui 

kemanfaatannya oleh para buruh gendong.Jika dulu keberadaan mereka tidak 

dianggap, kini pemerintah Desa Bandungan melalui LKMK telah menunjukkan 
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bentuk perhatian kepada buruh gendong melalui pemberian fasilitas pinjaman 

serta penampung aspirasi para buruh gendong. Sangat disayangkan pihak dinas 

pasar Bandungan tidak ikut andil dalam keanggotaan buruh gendong. Seharusnya 

pihak dinas pasar juga mengakui keberadaan buruh gendong sebagai warga pasar 

supaya para buruh dapat bekerja dengan lebih nyaman dan tidak lagi dianggap 

sebagai pihak yang harus disingkirkan dari lingkungan pasar. 

 Perempuan buruh gendong di Desa Bandungan tidak lagi hanya 

menjalankan peran reproduktif yang selama ini diidentikan dengan perempuan, 

akan tetapi perempuan buruh gendong juga bisa menjalankan peran produktif 

yang selama ini lebih diidentikan dengan laki-laki. Selain itu adanya stereotip 

pada perempuan yang bukan merupakan pencari nafkah utama dalam keluarga 

mengakibatkan perempuan buruh gendong mendapat upah minim. 

 Menurut undang-undang dan konvensi ILO yang telah diratifikasi, 

perlindungan tenaga kerja perempuan salah satunya adalah perlindungan upah 

bagi pekerja perempuan. Pada prinsipnya, upah yang diberikan kepada pekerja 

adalah sama dan berbentuk uang. Menurut Peraturan Pemerintah No.8 tahun 1981 

disebutkan bahwa pengusaha dalam menetapkan upah tidak boleh mengadakan 

diskriminasi antara pekerja atau buruh laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan 

yang sama nilainya. Yang dimaksud dengan tidak boleh mengadakan 

diskiriminasi dalam pasal diatas adalah bahwa upah dan tunjangan-tunjangan lain-

lain yang diterima pekerja atau buruh perempuan. 

 Berbagai bentuk perlindungan kepada pekerja atau buruh perempuan, pada 

awalnya untuk melindungi pekerja perempuan dari kemungkinan eksploitasi yang 
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dilakukan pengusaha untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, sehingga 

perlakuan terhadap pekerja perempuan lebih manusiawi.Disamping itu, 

perlindungan ini didasarkan pula bahwa secara kodrati pekerja perempuan 

memiliki kondisi fisiologi yang berbeda dengan pria. Dimana pekerja perempuan 

memiliki fungsi reproduksi, sebagai salah satu fungsi sosial yang dimiliki kaum 

perempuan yang akan berpengaruh pada kehidupan keluarga, masyarakat dan 

bernegara.(http://jurnalanekaindustri.blogspot.com/2012/12/hak-hak-buruh-

perempuan-di-dalam.html) 
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64 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Kesimpulan mengenai perempuan buruh gendong di pasar Bandungan 

Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang yaitu : 

1. Alasan ekonomi menjadi alasan utama perempuan buruh gendong dalam 

memilih pekerjaan sebagai buruh gendong. Selain bekerja di ranah domestik 

yang hanya memerankan peran reproduksinya, sekarang perempuan bisa 

bekerja di ranah publik, sehingga bisa lebih produktif Alasan ekonomi 

menjadi alasan utama perempuan buruh gendong dalam memilih pekerjaan 

sebagai buruh gendong. Selain alasan ekonomi masih ada faktor yang 

melatarbelakangi yaitu faktor sosial, alasan tempat tinggal buruh gendong 

dengan pasar yang  mudah dijangkau, dan alasan menjadi single parents. 

2. Setelah mengerjakan tugas domestik seperti mencuci, membersihkan rumah 

dan memasak kemudian bertugas menjadi buruh gendong.  Setelah itu kembali 

lagi menjadi ibu rumah tangga seperti mengasuh anak dan mendampingi 

belajar. 

3. Faktorpendorong : (a) adanya keinginan untuk membantu perekonomian 

keluarga, (b) tidak memiliki pendidikan tinggi dan persyaratan yang mudah 

sehingga memilih pekerjaan sebagai buruh gendong, (c) diperbolehkan oleh 

anggota keluarga. 
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Faktor Penghambat: (a) ketika kondisi fisik dan daya tahan tubuh tidak kuat 

mereka tidak dapat bekerja, (b) status mereka sebagai ibu rumah tangga 

menjadikan beban ganda bagi perempuan buruh gendong. 

 

B. Saran 

 Saran yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Buruh Gendong 

Paguyuban buruh gendong perlu melakukan revitalisasi kebijakan tarif upah 

minimum agar kesejahteraan dan taraf hidup para buruh gendong dapat 

meningkat. 

2. Pengelola Pasar Bandungan 

Pengelola pasar Bandungan perlu meningkatkan koordinasinya  dengan buruh 

gendong agar dapat menjadi bagian dari warga pasar yang diharapkan 

memperoleh pembinaan dari pemerintah. 

3. Pemerintah serta Lembaga Independen 

Pemerintah serta lembaga independen perlu mengadakan kegiatan 

keterampilan dan sejenisnya untuk   memberdayakan buruh gendong guna 

membuka peluang kesempatan dan usaha yang lain. 

4. Masyarakat 

Masyarakat perlu menghargai tenaga kerja buruh gendong dalam hal 

pemberian upah. 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

 

Penelitian ini mengangkat judul Perempuan Buruh Gendong di Pasar 

Tradisional (Studi kasus di Pasar Bandungan, Kecamatan Bandungan, Kabupaten 

Semarang)”. Tujuan utama yang ingin dicapai peneliti adalah: 

1. Mengetahui faktor yang melatarbelakangi Buruh Gendong dalam 

memilih   pekerjaan sebagai Buruh Gendong 

2. Mengetahui  pembagian peran buruh gendong dalam membagi waktu 

antara pekerjaan dengan perannya sebagai ibu rumah tangga 

3.  Mengetahui faktor pendorong dan penghambat buruh gendong  

dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai buruh gendong 
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PEDOMAN OBSERVASI 

PEREMPUAN BURUH GENDONG DI PASAR TRADISIONAL 

(Studi kasus di Pasar Bandungan, Kecamatan Bandungan, 

Kabupaten Semarang) 

Observasi merupakan cara pengumpulan data melalui pengamatan dan 

pencatatan terhadap fenomena-fenomena yang diteliti, adapun hal-hal yang 

menjadi fokus penelitian dalam melakukan observasi antara lain : 

1. Situasi yang terjadi di pasar Bandungan dan tempat tinggal buruh 

gendong. 

2. Perilaku sosial  para buruh gendong. 

3. Kehidupan sosial para buruh gendong. 
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PEDOMAN WAWANCARA SUBYEK PENELITIAN 

(Informan kunci dalam penelitian ini adalah wanita buruh gendong) 

 

Nama   :  

Umur   : 

Agama   : 

Asal daerah  : 

Lama Bekerja  : 

Jumlah Anak  : 

Pendidikan terakhir : 

Alamat   : 

 

Daftar Pertanyaan Wawancara 

A. Perempuan dalam memilih pekerjaan sebagai buruh gendong 

1. Apa yang mendorong anda memilih pekerjaan sebagai buruh gendong? 

2. Sejak kapan anda menjalani profesi sebagai buruh gendong? 

3. Sudah berapa tahun anda bekerja sebagai buruh gendong? 

4. Apakah pekerjaan anda sebelum menjadi buruh gendong? 

5. Mengapa beralih menjadi buruh gendong? 

6. Apakah bekerja sebagai buruh gendong memiliki ketrampilan khusus 

7. Apakah anda pernah merasakan bosan bekerja sebagai buruh gendong? 

8. Sarana apa yang anda gunakan untuk pergi ke lokasi tempat anda bekerja? 
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B Sistem Pembagian Waktu dalam bekerja 

1. Jam berapa anda berangkat kerja? 

2. Sebelum berangkat kerja apa yang anda lakukan di rumah? 

3. Jam berapa anda beristirahat bekerja 

4. Apa yang anda lakukan saat anda beristirahat? 

5. Apakah anda pernah kerja lembur? 

6. Alasan apa yang membuat anda bekerja lembur? 

7. Apakah selama ini suami dan anak anda mendukung pekerjaan anda 

sebagai buruh gendong 

C. Sistem Pembagian Kerja  

1. Bagaimana pembagian kerja pada buruh gendong?  

2. Adakah yang mengkoordinir dalam pekerjaan anda 

3. Apakah ada pakaian khusus dalam bekerja? 

4. Dalam bekerja apakah anda memiliki target pengguna jasa anda yang 

harus dicapai? 

D. Hambatan yang ditemui selama bekerja sebagai buruh gendong 

1. Apa yang memotivasi ibu untuk bertahan bekerja menjadi buruh gendong? 

2. Apakah karena kebutuhan anda rela bekerja sebagai buruh gendong? 

3. Apakah pendapatan suami anda tidak mencukupi kebutuhan keluarga 

anda? 

4. Apa manfaat yang anda peroleh selama bekerja menjadi buruh gendong? 

5. Apa tujuan anda bekerja menjadi buruh gendong? 
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6. Adakah persyaratan menjadi buruh gendong? 

7. Barang apa saja yang biasanya anda gendong? 

8. Apakah anda merasa senang bekerja sebagai buruh gendong? 

9. Apakah anda tidak merasa keberatan ketika menggendong barang yang 

terlalu banyak? 

10. Bagaimana hubungan ibu dengan buruh gendong yang lain? 

11. Apakah ada wisatawan yang menjadi pelanggan anda? 

12. Bagaimana hubungann anda dengan dengan wisatawan yang 

menggunakan jasa anda? 

13. Pernahkah anda mendapat kendala atau masalah selama menjadi buruh 

gendong? 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

PEDOMAN WAWANCARA INFORMAN PENDUKUNG 

(Informan pendukung dalam penelitian ini adalah suami perempuan buruh 

gendong dan masyarakat sekitar tempat tinggal dan tempat kerja) 

Identitas Informan 

Nama   : 

Umur   : 

Agama   : 

Asal daerah  : 

Lama Bekerja  : 

Jumlah anak  : 

Pendidikan terakhir : 

Alamat   : 

 Pertanyaan untuk suami dari perempuan buruh gendong 

1. Apa pekerjaan Bapak? 

2. Berapa pendapatan anda dalam satu bulan? 

3. Jam berapa anda berangkat kerja? 

4. Jam berapa anda pulang kerja? 

5. Pendapatan yang anda terima digunakan untuk apa saja? 

6. Bagaimana pendapat anda mengenai pekerjaan ibu sebagai buruh 

gendong? 
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7. Apakah pendapatan yang diperoleh istri bapak dapat meringankan beban 

tanggungjawab dalam  memenuhi kebutuhan rumah tangga? 

8. Bagaimana hubungan ibu dengan anda atau keluargaselama bekerja 

sebagai buruh gendong? 

9. Menurut pandangan bapak, bagaimana hubungan ibu dengan masyarakat 

sekitar? 

10. Dengan ibu bekerja sebagai buruh gendong, siapa yang mengerjakan 

pekerjaan  rumah? 

11. Apakah bapak juga ikut membantu pekerjaan rumah tangga dan biasanya 

apa saja yang bapak kerjakan? 

12. Adakah pembagian kerja dalam  rumah tangga bapak? 

13. Bagaimana cara ibu mengatur dan mendidik anak dalam keluarga anda? 

14. Siapa yang biasanya pulang kerja lebih dulu bapak atau istri bapak? 

15. Apakah pendapatan anda belum bisa mencukupi kebutuhan hidup keluarga 

hingga istri anda bekerja sebagai buruh gendong? 
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 Pertanyaan untuk masyarakat 

1. Bagaimana pendapat anda tentang pekerjaan perempuan sebagai 

buruh gendong? 

2. Apakah anda menggunakan jasa perempuan buruh gendong? 

3. Bagaimana menurut anda pekerjaan dari buruh gendong? 
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PEDOMAN WAWANCARA INFORMAN PENDUKUNG 

(Kepala Pasar Bandungan) 

 

Identitas Informan 

Nama  : 

Jenis Kelamin : 

Pekerjaan : 

Alamat  : 

 

Daftar Pertanyaan : 

1. Apakah buruh gendong di Pasar Bandungan ini memiliki struktur 

organisasi? 

2. Apakah ada biaya khusus bagi seseorang yang akan mendaftar menjadi 

buruh gendong? 

3. Apakah buruh gendong harus membayar biaya keanggotaan  tiap 

bulannya? 

4. Biaya tersebut diguanakan untuk apa? Apa kontribusinya bagi pasar/ 

5. Apakah pemerintah sudah melakukan tindakan untuk melindungi para 

buruh gendong? 

6. Menurut anda dampak positif apa dengan adanya para pekerja buruh 

gendong di pasar bandungan? 
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DAFTAR NAMA SUBYEK PENELITIAN 

 

1. Nama  : Ngatemi 

    Umur   : 50 tahun 

    Alamat : Dusun Pendem Bandungan 

 

2. Nama : Poniah 

    Umur  : 40 tahun 

    Alamat : Mendongan Banyukuning 

 

3. Nama : Sudarti 

    Umur  : 40 tahun 

    Alamat : Kaliwinong Banyukuning 

 

4. Nama : Tutik  

    Umur  :60 tahun 

    Alamat : Mendongan Banyukuning 

 

5. Nama  : Rukiyah  

    Umur  : 70 tahun 

    Alamat : Banyukuning 

 

6. Nama  : Mutatimah 

    Umur   : 33 tahun 

    Alamat : Kauman Mlilir 

7. Nama : Maryam 

    Umur : 45 tahun 
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    Alamat : Tengaran Duren 

 

8. Nama : Nglimah 

    Umur  : 50 tahun 

    Alamat : Ploso Banyukuning 

 

9. Nama : Sulikah 

    Umur : 40 tahun 

    Alamat : Ploso Banyukuning 

 

10.   Nama : Juariyah 

       Umur : 42 tahun 

       Alamat : Mendongan Banyukuning 
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DAFTAR NAMA INFORMAN PENDUKUNG 

 

1. Nama  : Teguh Widiartanto 

   Umur  : 47 Tahun 

   Alamat : Ungaran 

 

2. Nama  : Suhermien 

   Umur  : 56 tahun 

   Alamat : Bandungan 
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