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SARI

Fitranto, Achmad Iqbal Galih. 2015. Budaya Kerja Pada Pengrajin Batik
Bakaran (Studi Kasus di Desa Bakaran Kecamatan Juwana Kabupaten Pati).
Skripsi. Jurusan Sosiologi dan Antropologi. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas
Negeri Semarang. Pembimbing I Nugroho Trisnu Brata, S.Sos., M.Hum.
Pembimbing II Ninuk Sholikhah Akhiroh, S.S., M.,Hum. 102 halaman.

Kata kunci: Budaya, Kerja, Pengrajin Batik

Manusia sebagai makhluk sosial, tentunya memiliki hasrat untuk saling
bekerja sama dalam satu kesatuan kolektif di mana masyarakat menjadi wujud
dari pada individu yang saling berinteraksi satu sama lain. Salah satu bentuk dari
kolektivitas itu tampak pada anggota kelompok pengrajin Batik tulis Bakaran di
Desa Bakaran. Desa Bakaran sebagai sarana produksi batik tulis Bakaran
mendorong masyarakatnya untuk berkecimpung dan menggeluti matapencaharian
sebagai pengrajin batik tulis. Perilaku kerja pada aktivitas produksi batik tulis
sudah menjadi milik bersama masyarakat Desa Bakaran sehingga terdapat nilai
adat-istiadat yang diperoleh dengan cara belajar (enkulturasi). Tujuan dari
penelitian ini adalah mengetahui sejauh mana warga Desa Bakaran
mempertahankan industri batik tulis dalam mata pencahariannya. Mengetahui
bentuk struktur kerja dan sistem kerja pengrajin batik pada aktivitas proses
produksi batik tulis Bakaran. Serta, mengetahui peranan sektor usaha batik tulis
Bakaran dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Bakaran.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan varian
etnografi. Lokasi penelitian di Desa Bakaran meliputi Desa Bakaran Wetan dan
Desa Bakaran Kulon sebagai pusat kerajinan batik tulis di Kabupaten Pati. Subjek
dalam penelitian ini adalah pengrajin batik tulis Bakaran yang bekerja sebagai
pengrajin batik tulis di salah satu sentra industri batik maupun yang bekerja
sebagai pengrajin batik tulis di luar sentra industri batik. Informan utama dalam
penelitian ini adalah pengrajin batik tulis Bakaran yang sudah lama menggeluti
matapencaharian sebagai pengrajin batik tulis, dan informan pendukung
merupakan pemilik atau pengelola dari salah satu sentra industri batik tulis
Bakaran. Teknik pengumpulan data penelitian dengan menggunakan observasi,
wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi:
reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan atau verifikasi.
Validitas data yang digunakan melalui pengamatan, dan triangulasi data dengan
teknik triangulasi sumber. Teknik triangulasi sumber diperoleh melalui cara
membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, kemudian
membandingkan apa yang dikatakan informan di depan umum dengan apa yang
dikatakannya secara pribadi, berikutnya membandingkan apa yang dikatakan
informan tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu,
selanjutnya membandingkan keadaan dan perspektif informan dengan berbagai
pendapat dan pandangan orang lain seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan
menengah atau tinggi, orang berada ataupun orang pemerintahan. Penelitian ini
menggunakan teori dengan pendekatan fungsionalisme yang dikembangkan oleh



ix

dua orang antropolog Inggris yaitu Bronislaw Malinowski dan dikembangkan
menjadi pendekatan fungsionalisme-struktural oleh Radcliffe Brown.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas produksi batik tulis Bakaran
yang dilakukan oleh pengrajin batik mempunyai struktur dan sistem kerja di mana
setiap proses pembuatan batik tulis merupakan satu kesatuan yang utuh sehingga
saling memberikan fungsi dan peranan dalam setiap proses pembuatannya. Fungsi
dan peranan tersebut menciptakan kesatuan fungsional yang mengarah pada
fungsional-struktural pada aspek kerja pengrajin batik tulis sehingga membentuk
budaya kerja pada pengrajin batik tulis Bakaran. Sentra industri batik tulis
Bakaran yang berorientasi pada sektor usaha berbasis rumah tangga lebih
menitikberatkan pada tenaga kerja manusia sebagai komponen utama dan
ditopang dengan alat produksi tradisional yang masih sederhana. Matapencaharian
sebagai pengrajin batik tulis Bakaran dipandang sebagai pekerjaan yang masih
rendah dalam status sosial atau kelas sosial di masyarakat karena orientasi
penghasilan yang diperoleh hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar
keseharian dan digunakan untuk membelanjakan peralatan atau perlengkapan dari
membatik itu sendiri. Artinya, makna kerja dari pengrajin batik tulis Bakaran
dengan penghasilan yang masih dalam taraf belum layak masih sampai pada
pemenuhan kebutuhan dasar dan masih bersifat subsisten.

Simpulan dalam penelitian ini, menunjukan bahwa adanya karakteristik
atau ciri khas dari aktivitas produksi batik Bakaran di mana aspek kerja produksi
masih mempertahankan batik tulis sebagai komoditi yang dapat dikomersilkan.
Dengan begitu pemanfaatan tenaga kerja manusia dan penggunaan alat produksi
tradisional masih menjadi prioritas hingga sekarang. Saran yang diperoleh dari
hasil penelitian ini antara lain: 1) bagi pengrajin batik tulis Bakaran, khususnya
pengrajin batik tulis tradisional harus dapat menyesuaikan perkembangan zaman
dan berani bersaing untuk berkompetisi. 2) bagi pengusaha/pengelola/pemilik
sentra industri batik tulis Bakaran, upaya mempertahankan nilai intelektualitas
dan kolektivitas batik tulis Bakaran dilakukan melalui pelatihan sampai pada
pendampingan serta diperlukan pemberian upah yang kompetitif kepada pengrajin
batik tulis, sebagai kompensasi komersil sehingga upaya untuk menjanjikan
komoditi batik tulis yang unggul dapat terwujud. 3) bagi pemerintah, partisipasi
pemerintah untuk membuka lapangan pekerjaan dapat terwujud dengan
memperluas dan mempermudah perizinan pemasaran batik tulis Bakaran serta
perlindungan hak cipta dari motif batik tulis Bakaran juga perlu dipatenkan untuk
melindungi karya dari pengrajin batik tulis Bakaran yang sebagian besar masih
bersifattradisional.
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ABSTRACT

Fitranto, Achmad Iqbal Galih. 2015. Work Culture At Artisans Batik Bakaran
(Case Study in the village of Bakaran District of Pati Regency Juwana). Thesis.
Department of Sociology and Anthropology. Faculty of Social Science. Semarang
State University. Supervisor I Nugroho Trisnu Brata, S. Sos., M. Hum. Supervisor
II Ninuk Sholikhah Akhiroh, SS, M., Hum. 102 pages.

Keywords: Culture, Work, Craftsman Batik

Humans as social beings, of course, have the desire to work together in
one unified collective in which society becomes a manifestation of the individuals
who interact with each other. One form of collectivity that appears on the group
members batik artisans in the village of Bakaran. Bakaran village as a means of
batik production Bakaran encourage its citizens to engage and wrestle livelihood
as batik artisans. Work behavior in batik production activities have become the
common property of the village community Bakaran so there are customs value
obtained by learning (enculturation). The aim of this study was to determine the
extent to which villagers Bakaran maintain batik industry in livelihood. Knowing
the shape of employment structures and systems batik craftsmen working on the
activity of the production process of batik tulis Bakaran. As well as, determine the
role of the business sector batik Bakaran in improving the economic welfare of
the villagers Bakaran.

This study uses qualitative research methods with ethnographic variant.
The research location in the village include the village of Bakaran Wetan and
Village Bakaran Kulon as batik handicraft center in Pati regency. Subjects in this
study is Bakaran batik artisans who worked as batik artisans in one of the
industrial centers of batik as well as working as batik artisans outside batik
industrial center. Key informants in this study is batik artisans who have long
wrestle Bakaran livelihood as batik craftsmen, and informants supporters are the
owner or manager of one of the industrial centers of batik Bakaran. Research data
collection techniques by using observation, interviews, and documentation. Data
analysis techniques in the study include: data reduction, data presentation, and
conclusions or verification. The validity of the data used through observation, and
triangulation of data with source triangulation techniques. Technique of
triangulation is obtained by comparing the observed data with data from
interviews, then compare what the informant in public with what he said
personally, subsequent to compare what the informant about the situation of
research with what is said all the time, then comparing the situation and the
perspective of informants with different opinions and views of others as ordinary
people, people whose secondary or higher education, people are or the
government. This study uses the theory of functionalism approach developed by
two British anthropologist Bronislaw Malinowski and that developed into a
structural-functionalist approach by Radcliffe Brown.
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The results showed that the production of batik Bakaran activity
undertaken by the batik craftsmen have a structure and working system in which
every process of making batik is a unified whole so as to give each function and
role in every manufacturing process. Function and the role of creating a functional
unity that leads to functional-structural aspects of batik artisans work to establish
a culture of batik artisans working in the Bakaran. Batik industrial center Bakaran
oriented household-based business sector is more focused on human labor as the
main component and is supported by means of traditional production is still
modest. Livelihood as batik artisans Bakaran work still seen as low in social status
or social class in society because of the orientation of the income derived only
able to meet the basic needs of daily life and used to spend equipment or supplies
from batik itself. That is, the meaning of the work of batik artisans Bakaran with
earnings still in its early stages still not feasible until the fulfillment of basic needs
and still subsistent.

The conclusions in this study, showing that the characteristics or traits of
batik production activities Bakaran where aspects of production work still retains
batik as a commodity that can be commercialized. With so utilization of human
labor and the use of traditional production remains a priority until now. Feedback
obtained from this research include: 1) for batik artisans Bakaran, especially
traditional batik artisans should be able to adjust the times and dare to compete to
compete. 2) for employers / managers / owners of industrial centers of batik
Bakaran, efforts to maintain the value of intellectual and collectivity batik
Bakaran done through training to the assistance and required the provision of
competitive wage to batik artisans, as compensation for commercial that attempts
to promising commodity batik a superior can be realized. 3) for the government,
the participation of the government to open up employment opportunities can be
realized by expanding and facilitate marketing of batik Bakaran licensing and
copyright protection of batik motifs patented Bakaran also need to protect the
works of batik artisans Bakaran which is still largely traditional in nature.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia tidak bisa lepas dari aktivitas ekonomi di mana peranan mereka

untuk memenuhi segala kebutuhan kesehariannya menjadi faktor utama bagi

kelangsungan hidupnya. Hasrat manusia untuk bertahan hidup sudah semestinya

terus diupayakan demi kesejahteraan manusia itu sendiri. Dorongan manusia

untuk berusaha dan berkompetisi akan dihadapkan pada persoalan bagaimana

manusia tersebut mampu memanfaatkan kegiatan ekonomi dengan sebagaimana

mestinya.

Kegiatan ekonomi erat kaitannya dengan upaya yang dilakukan oleh

individu maupun kelompok untuk memenuhi segala kebutuhannya di mana

tindakan ekonomi pada aspek produksi, distribusi dan konsumsi memegang

peranan di dalam prosesnya. Ketiga tindakan ekonomi yang demikian

sebagaimana Jonathan M. Turner menyimpulkan:

bahwasanya yang dimaksud pranata ekonomi adalah sekelompok status
sosial, norma umum dan peran relatif stabil dan saling berhubungan di sekitar
pengumpulan sumber-sumber daya produksi dan distribusi barang serta jasa.
Proses produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa yang makin
penting dan berbelit-belit adalah faktor utama yang melatarbelakangi
munculnya pranata ekonomi (dalam Karnaji, 2004:267-268).

Dengan demikian ketiga aspek tersebut memang mempengaruhi aktivitas ekonomi

masyarakat secara keseluruhan. Fenomena semacam itu dapat dilihat pada cara

kerja masyarakat sebagai makhluk sosial.

Gejala sosial dalam kehidupan masyarakat saat sekarang ini lebih

menekankan pada motif ekonomi yang tidak jarang menimbulkan kekuatan untuk
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saling bekerjasama atau bahkan upaya untuk saling bersaing satu sama

lain. Persaingan untuk memperoleh upah yang tinggi demi memenuhi kebutuhan

yang tinggi memicu kreativitas masyarakat untuk melihat berbagai peluang yang

ada. Peluang dapat muncul bila disertai dengan dukungan pola pikir yang kreatif

dari masyarakatnya.

Motif daripada kegiatan ekonomi menciptakan budaya kerja yang tanpa

disadari struktur dan sistem telah terbentuk di dalamnya. Budaya diciptakan dari

akal budi dan daya dari manusia. Masyarakat yang diartikan sebagai sekumpulan

manusia yang tinggal bersama telah membentuk dan menerapkan “budaya” itu.

Menurut Spradley;

budaya adalah sistem pengetahuan yang diperoleh manusia melalui proses
belajar, yang mereka gunakan untuk menginterpretasikan dunia sekeliling
mereka dan sekaligus untuk menyusun strategi perilaku dalam menghadapi
dunia sekeliling mereka (Spradley, 2006:6).

Kebudayaan sebagai suatu sistem sosial tidak terlepas dari perilaku masyarakat di

mana hasil karya mereka telah terekam kuat pada pola  perilaku bahkan identitas

mereka. Persepsi akan adanya sesuatu yang bernilai penting dalam sebuah karya

tertentu, atau dalam karya-karya seni pada umumnya, menggerakan manusia

untuk tak henti-hentinya membicarakan (atau menulis) tentangnya.

Maka dari itu, hasil karya seni yang identik dengan kreativitas manusia

berupa batik tulis patut menjadi perhatian, salah satunya ialah Batik Bakaran.

Batik Bakaran yang sudah dianggap khas oleh masyarakat khususnya di

Kabupaten Pati mendorong berkembangnya industri batik Bakaran tersebut.

Selain menampilkan simbol identitas, batik Bakaran juga menyimpan jejak

sejarah budaya dan filosofi bagi warga setempat. Menurut Marwiyah, pada
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umumnya orang hanya bisa mengenakan batik namun tidak memahami maknanya

secara budaya, batik bukan sekedar pakaian namun memuat nilai filosofi yang

tinggi (dalam Ristiana 2013:2).

Berkaca pada kenyataan seperti itu, batik Bakaran pun juga memiliki

filosofi yang mendorong sistem kerja pada industri batik ini makin meningkat

yang mengakibatkan pembagian kerja pada pengrajin ikut terstruktur atau terbagi-

bagi dalam tingkatan kerja. Smelser (1987) dan Sanderson (1993), menyatakan

bahwa di masyarakat mana pun perkembangan ekonomi telah menciptakan

pembagian kerja yang makin lama makin terspesialisasi dan masing-masing

pekerjaan memiliki kepentingannya sendiri-sendiri yang berbeda (dalam Karnaji,

2004:268). Itulah mengapa struktur kerja pada pengrajin batik tulis Bakaran

terdapat tahapan-tahapan cara kerja. Persaingan usaha di bidang tekstil membuat

usaha tekstil batik Bakaran harus melibatkan segala macam unsur baik dari skala

lapisan atas, lapisan menengah hingga ke lapisan paling bawah. Skala lapisan atas

yang dimaksud ialah pengusaha sentra idustri batik tulis, kemudian skala lapisan

menengah ialah pekerja atau disebut juga pengrajin batik Bakaran yang

menduduki struktur kerja tertentu sedangkan lapisan paling bawah yaitu pengrajin

batik tulis yang menerima penghasilan terendah. Konsekuensi itu muncul akibat

stratifikasi pekerja atau pengrajin didasarkan pada tingkat kesulitan pekerjaan

sehingga upah yang di dapat juga berbeda.

Sistem kerja pada pengrajin batik bakaran meliputi aktivitas produksi,

distribusi, dan konsumsi. Sebagian besar aktivitas kerja yang mereka lakukan

(baik dari pengusaha sampai pada pengrajin) lebih mengutamakan daya serap
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tenaga kerja manusia sehingga kearifan lokal berbasis masyarakat masih

dipertahankan sampai saat ini. Berdasarkan data Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kabupaten Pati tahun 2013 Desa Bakaran baik Bakaran Wetan

maupun Bakaran Kulon mempunyai kurang lebih 21 sentra industri batik yang

semua produksinya berupa batik tulis. Melihat fenomena semacam itu penulis

tertarik untuk mengkaji secara mendalam bagaimana sentra industri batik tulis

Bakaran dengan segala aktivitas produksi, distribusi sampai pada ranah konsumsi

menghadapi kemajuan zaman bahkan persaingan dalam dunia usaha khususnya

pada kerajinan batik saat sekarang ini.

Dari data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pati tahun

2013 pada kawasan sentra industri batik tulis di Desa Bakaran terdapat 21 sentra

kerajinan industri batik tulis diantaranya; Batik Yahyu, Batik Sular, Batik Sekar

Melati, Batik Juwati, Batik Wates, Batik Nn, Batik Np, Batik Tiara, Batik Sekar

Arum, Batik Rangga, Batik Bunga, Batik Classic, Batik Yuliati Warno, Batik

Yuni, Batik Satria, Batik Tjokro, Batik Ngaminah, Batik Abida, Batik Romeo,

Batik Ambaran, dan Batik Suwarni. Dari ke 21 sentra industri batik tulis tersebut

tentunya ada yang mengalami perkembangan pesat dalam menjalankan usahanya

atau bahkan sebaliknya ada yang tidak bisa mengembangkan usahanya sehingga

gulung tikar secara perlahan. Realita di lapangan memang terjadi semacam itu, hal

ini diperkuat dengan pernyataan dari Ari (38 th) sebagai berikut:

“saking data informasi teng disperindag niku wonten 21 sentra industri batik
tulis bakaran mas, ingkang menyebar wonten bakaran wetan lan bakaran
kulon, inggih wonten ingkang berkembang lan wonten malih ingkang gulung
tikar, mboten saged bersaing kaliyan sentra industri batik liyane.”
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(menurut data informasi di disperindag itu ada 21 sentra industri batik tulis
bakaran mas, yang menyebar di bakaran wetan dan bakaran kulon, dan ada
yang berkembang dan juga ada yang gulung tikar (mengalami pasang surut),
tidak bisa bersaing dengan sentra industri batik lainnya) (wawancara pada
hari selasa, tanggal 24 maret 2015)

Melihat realitas dan fenomena yang ada, sentra industri batik tulis Bakaran

berupaya melestarikan kearifan lokal dengan melibatkan masyarakat setempat.

Desa Bakaran yang terletak di Wilayah Pulau Jawa di dukung dengan populasi

penduduknya yang tinggi daripada pulau-pulau lain di Indonesia mengakibatkan

arah pembangunan yang tidak merata. Konsekuensi yang muncul adalah tingkat

persaingan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak begitu ketat sehingga

masyarakat yang mendiami Pulau Jawa suka atau tidak suka harus mempunyai

ketrampilan untuk berkreasi dan berinovasi. Untuk dapat berkompetisi batik tulis

Bakaran juga berkreasi dan berinovasi dalam hal motif batik akan tetapi tetap

mempertahankan tradisi budaya kerja pada pengrajinnya yang masih menerapkan

struktur kerja dari masa lampau hingga masa modern sekarang ini.

Desa Bakaran, yang terletak di pesisir pantai utara Pulau Jawa dengan arus

mobilitas yang pesat membuat industri Batik Bakaran mudah dikenal baik dalam

wilayah Kabupaten Pati sendiri maupun di luar wilayah Kabupaten Pati. Ditopang

dengan pertumbuhan kota-kota administratif akibat dari pemerintah kolonial

waktu itu, yang sebelumnya kota-kota adalah pusat kerajaan,  pusat kegiatan

agama, atau pelabuhan (Wertheim 1964;170-172), sehingga batik tulis Bakaran

mengalami perkembangan yang pada awalnya dibuat untuk kain jarik atau

selendang lambat laun seiring dengan perkembangan zaman, dimodifikasi

menjadi baju atau busana batik.
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Mengacu pada perkembangan usaha kerajinan batik tulis saat ini kajian

yang dikemukakan melalui penelitian ini memfokuskan pada cara dan  tatanan

kerja pengrajin batik tulis Bakaran dalam menghadapi perkembangan atau

tantangan zaman untuk meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan

hidup keseharian mereka. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik

untuk mengadakan penelitian dengan judul “Budaya Kerja pada Pengrajin

Batik Tulis Bakaran (Studi Kasus Di Desa Bakaran, Kabupaten Pati)”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas diperoleh rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Mengapa warga Desa Bakaran mempertahankan industri batik tulis dalam mata

pencaharian mereka?

2. Bagaimana struktur kerja dan sistem kerja pengrajin batik pada aktivitas proses

produksi batik tulis Bakaran?

3. Bagaimana peran sektor usaha batik tulis bakaran dalam meningkatkan

kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Bakaran?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk;

1. Mengetahui sejauh mana warga Desa Bakaran mempertahankan industri batik

tulis dalam mata pencahariannya

2. Mengetahui bagaimana struktur kerja dan sistem kerja pengrajin batik pada

aktivitas proses produksi batik tulis Bakaran
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3. Mengetahui peranan sektor usaha batik tulis Bakaran dalam meningkatkan

kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Bakaran

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut:

1. Secara Teoretis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berharga bagi

perkembangan ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan disiplin

ilmu antropologi

b. Sebagai sumber pengetahuan tentang struktur kerja dan sistem kerja pada

proses pembuatan batik tulis bakaran

c. Sebagai pedoman untuk mengadakan penelitian lanjutan

2. Secara Praktis

a. Dapat memberikan wawasan bagi penulis dan pembaca mengenai proses

kerja pada pembuatan batik tulis bakaran

b. Dapat memberikan masukan pada masyarakat untuk mengembangkan

kearifan lokal sebagai potensi daerah

c. Dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk menggeluti usaha batik

tulis

E. Batasan Istilah

Penegasan batasan istilah dimaksudkan untuk menghindari adanya

multiinterpretasi terhadap pembaca, dan untuk memperoleh kesamaan pandangan

antara pembaca dan penulis, penulis perlu membuat penegasan istilah. Penegasan

istilah juga digunakan untuk membatasi obyek pembahasan agar mengarah pada
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pokok permasalahan atau pembahasan. Judul penelitian ini adalah “Budaya Kerja

Pada Pengrajin Batik Bakaran (Studi Kasus Di Desa Bakaran, Kecamatan Juwana,

Kabupaten Pati)”

Agar tidak menimbulkan kekaburan atau salah pengertian atas judul yang

penulis ambil maka dalam batasan istilah ini penulis jelaskan secara rinci sebagai

berikut :

1. Budaya

Dalam Spradley, “budaya sebagai sistem pengetahuan yang diperoleh

manusia melalui proses belajar, yang mereka gunakan untuk menginterpretasikan

dunia sekeliling mereka dan sekaligus untuk menyusun strategi perilaku dalam

menghadapi dunia sekeliling mereka” (Spradley, 2006:6). Budaya berasal dari

bahasa Sansekerta budhayah sebagai bentuk jamak dari kata dasar “budhi” yang

artinya akal pikiran, nilai-nilai dan sikap mental (Kepmenpan No.

25/KEP/M.PAN/04/2002).

Menurut Koentjaraningrat (2004) dan Parsudi Suparlan (1999) budaya dari

asal kata budidaya mempunyai makna memberdayakan budi sebagaimana dalam

bahasa Inggris di kenal sebagai culture (latin-colere) yang semula artinya

mengolah atau mengerjakan sesuatu (mengolah tanah pertanian), kemudian

sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi manusia dan

masyarakat mengaktualisasikan budaya dalam bentuk nilai (value), karsa

(creativity), dan hasil karyanya (performance), guna meningkatkan taraf

kehidupannya (dalam Frinaldi, 2012).
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2. Struktur Kerja

Aktivitas produksi pada sentra industri batik tulis Bakaran yang

mengedepankan manusia sebagai motor penggerak adanya kegiatan ekonomi telah

mempengaruhi tatanan atau keteraturan sehingga tampak struktur yang

berorientasi kerja pada setiap pengrajin batik tulis Bakaran. Sebagaimana

Radcliffe Brown mengemukakan bahwa Struktur Sosial sebagai pengaturan

kontinu atas orang-orang dalam kaitan hubungan yang ditentukan atau

dikendalikan oleh institusi, yakni norma atau pola perilaku yang dimapankan

secara sosial (dalam Kaplan & Manner, 2002:139). Berdasarkan fenomena di

lapangan penelitian, kajian mengenai aktivitas produksi pengrajin batik tulis

Bakaran dapat ditelaah sebagai tindakan yang melekat pada kehidupan keseharian

masyarakat sebagai suatu proses pemenuhan kebutuhan keseharian di mana

dikendalikan melalui sebuah wadah atau institusi industri rumah tangga berbasis

padat karya sehingga secara langsung maupun tidak langsung perilaku kerja

pengrajin batik tulis Bakaran telah dimapankan secara sosial.

Struktur kerja pada pengrajin batik bakaran apabila dihubungkan dengan

budaya yang identik pada budaya kerja mereka dapat dimaknai sebagai

sekumpulan perilaku, ide, sikap, dan tradisi tersebut bersifat abadi, yang dibangun

bersama oleh kelompok orang banyak (pada konteks ini pengrajin batik tulis

Bakaran) dan diteruskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Artinya apa

yang dilakukan pengrajin batik bakaran tanpa disadari telah membangun dan

membentuk tatanan, susunan budaya kerja pada proses pembuatannya dimana

pembentukan kebudayaan diterapkan melalui proses belajar (enkulturasi).
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Beberapa proses pembuatan batik tulis Bakaran yang terdiri dari nggirah,

nyimplong, ngering, nerusi, nembok, medel, nyolet, mbironi, nyogo, sampai pada

proses akhir nglorod tentunya proses kerja yang diwariskan secara turun-temurun

melalui proses belajar. Dengan tahapan aktivitas produksi yang demikian melekat

pada pengrajin batik tulis di mana penyerapan tenaga kerja manusia yang cukup

dominan, mengakibatkan adanya pembagian kerja sehingga setiap posisi kerja

saling memberikan peranan antara proses kerja satu dengan proses kerja yang lain.

Artinya, setiap proses aktivitas produksi yang mengarah pada posisi kerja tiap

pengrajin batik tulis berdasarkan realita di lapangan menunjukan bahwa adanya

struktur kerja yang menarik untuk dijadikan bahan ulasan analisis oleh penulis.

3. Kerja

Sifat esensial spesies dan potensi manusia terkait erat dengan kerja; kerja

adalah suatu proses ketika manusia dan alam berpartisipasi dan manusia  atas

kemauannya sendiri memulai, mengatur, dan mengendalikan hubungan-hubungan

material di antara dirinya dan alam oleh karena itu dengan bertindak kepada dunia

luar dan mengubah hakikatnya sendiri akan mampu menyelaraskan potensi

manusia untuk bekerja. Pengrajin batik tulis bakaran menunjukan bahwasanya

orientasi bekerja tidak hanya menyebabkan perubahan bentuk di bidang materi

pada benda yang dikerjakan, tetapi juga mewujudkan suatu maksud (Marx,

1867/1967: 177-178).

Kerja bersifat material (Sayers, 2007) bekerja dengan aspek-aspek alam

yang lebih material dalam hal ini membatik berupaya untuk memenuhi kebutuhan
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material mereka. pengrajin batik tulis bakaran identik dengan bekerja, bekerja

disini bisa diartikan sebagai kerja seni dimana tanggapan terhadap suatu

kebutuhan dan transformasi yang dihasilkan kerja juga mentransformasi

kebutuhan-kebutuhannya. Kepuasan kebutuhan-kebutuhan dapat menyebabkan

terciptanya kebutuhan-kebutuhan baru (Marx dan Engels, dalam Ritzer, 2012:86).

pengrajin batik tulis dengan struktur kerja pada mereka berupaya menjawab akan

keperluan dan mentransformasi kebutuhan mereka sehingga dapat membentuk

kegiatan produktif baru. Menurut marx transformasi kebutuhan-kebutuhan

manusia melalui kerja dan merupakan mesin sejarah manusia. Bukan hanya

kondisi-kondisi objektif yang berubah di dalam tindakan produksi tetapi para

produsen juga berubah karena mereka menghasilkan kualitas-kualitas baru di

dalam dirinya, mengembangkan diri di dalam produksi, mentransformasi dirinya

sendiri, mengembangkan kekuasaan dan ide-ide baru, cara-cara pergaulan yang

baru, kebutuhan-kebutuhan baru dan bahasa yang baru (Marx, dalam Ritzer,

2012:86)

Menurut Marx (dalam Ritzer 2012;86) kerja adalah suatu kegiatan sosial,

kerja melibatkan orang lain yang bergabung secara langsung di dalam produksi,

atau karena orang lain memberi alat-alat yang dibutuhkan atau bahan-bahan

mentah untuk pekerjaan kita, atau karena mereka menikmati buah-buah dari kerja

kita, kerja tidak hanya mentransformasi manusia individu ia juga mentransformasi

masyarakat sehingga dapat ditafsirkan kerja pengrajin batik tulis bakaran ikut

dilibatkan dalam mempertahankan kearifan lokal mereka.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan sebuah upaya untuk melihat data atau

penelitian yang pernah ada terkait tema penelitian yang ingin dilakukan. Hal ini

penting guna menunjukan fokus penelitian yang ingin dilakukan serta

menunjukan perbedaan dari penelitian yang sudah pernah ada sebelumnya terkait

tema yang ingin diteliti. Dalam tinjauan pustaka ini akan didiskripsikan beberapa

penelitian atau karya ilmiah yang pernah ada guna memberi gambaran fokus yang

ingin diteliti.

Penelitian terhadap sentra industri batik tulis di lingkungan masyarakat

yang berkaitan dengan pengrajin batik yang dilihat dari sisi antropologi bukanlah

kali pertama dilakukan. Berbagai penelitian telah dilakukan dengan berbagai

objek dan metode yang berbeda. Penelitian dilakukan dengan fokus yang berbeda

dan fenomena yang berbeda sehingga memperoleh hasil yang beragam pula.

Berbagai penelitian yang telah dilakukan menjadi kajian pustaka penelitian ini,

diantaranya:

Penelitian oleh Sutopo (2013) dengan judul jurnal Faktor Struktural dan

Kultural Penyebab Kesenjangan Sosial: Kasus Industri Batik Pamekasan

Madura. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dengan

menggunakan teknik wawancara mendalam dan observasi. Analisis data dalam

penelitian ini menjelaskan mengenai faktor struktural, kultural serta proses
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reproduksi sosial yang menyebabkan kesenjangan sosial tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan dijadikannya kecamatan proppo

sebagai sentra industri batik sedangkan menurut kajian ekonomi justru di daerah

ini golongan prasejahtera menempati posisi tertinggi dan mengetahui faktor

kultural dan struktural yang menyebabkan kesenjangan sosial itu terjadi. Hasil

dari penelitian yang dilakukan oleh Sutopo menyatakan bahwasanya faktor

struktural dan faktor kultural serta proses reproduksi sosial menyebabkan

kesenjangan sosial dan tingkat prasejahtera warga desa klampar kecamatan

proppo menduduki posisi tertinggi meskipun telah dicanangkan sebagai sentra

industri batik di pamekasan madura. Adanya transformasi menjadi sentra batik

justru memunculkan hierarki baru (pengusaha besar, pengusaha industri rumahan,

buruh batik) namun konstruksi tersebut merupakan reproduksi struktur sosial yang

telah eksis sebelumnya yaitu perpaduan antara klebun, juragan dan kyai.

Dari faktor struktural diperoleh hasil penelitian bahwa struktur yang

timpang membuat kemudahan akses untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi

warga juga timpang, yang terjadi justru elite lama menjadi semakin kaya

sedangkan mayoritas warga tetap dalam golongan prasejahtera. Sedangkan dari

faktor kultural diperoleh hasil penelitian bahwa kultur yang dominan terutama

bias patriarkhis dan menempatkan perempuan di bawah laki-laki membuat proses

reproduksi kesenjangan sosial juga semakin menajam. Kultur yang dominan

membuat perempuan tidak dapat mengakses pendidikan yang lebih tinggi

sehingga peluang mereka untuk menduduki struktur yang lebih tinggi ikut

tertutup, reproduksi peran perempuan hanya sebatas sebagai buruh batik. Dalam
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prosesnya hal ini semakin membuat pengusaha besar maupun industri rumahan

yang memiliki alat produksi mendapatkan keuntungan melalui akumulasi surplus

value dari buruh batik perempuan.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Ristiana (2013) dengan judul

Perkembangan Peran Wanita Dalam Industri Batik Di Desa Bakaran Pati Tahun

1977-1998. Penelitian ini merupakan sebuah kajian sejarah yang meliputi metode

heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Fokus penelitian yang

dilakukan yaitu pada kinerja pengrajin batik tulis khususnya wanita. Ristiana

dalam penelitiannya memperoleh hasil bahwa wanita sejak zaman dahulu

memegang peranan penting dalam pembuatan batik. Pembuatan batik identik

dengan wanita sebagai pembuatnya.

Penelitian tentang batik juga dilakukan oleh Arif Mokhammad Yusuf

(2013) yang berjudul Kajian Fenomenologi Mengenai Upaya Pelestarian Batik

Batang Sebagai Warisan Budaya Masyarakat. Penelitian ini mengangkat upaya

pelestarian batik batang sebagai warisan budaya masyarakat setempat. Penelitian

ini menerapkan konsep AGIL dalam teori fungsionalisme struktural parsons

diantaranya Adaptation (A) dalam inovasi motif dan corak, busana batik batang

disesuaikan perkembangan jaman, dan aplikasi kain batik batang menjadi

berbagai macam benda, Goal attaiment (G) dengan pengembangan usaha batik

batang, pengenalan-pengenalan serta pengadaan kegiatan-kegiatan yang

meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai batik batang, Integration (I)

dalam klaster batik batang sebagai bentuk jaringan yang mempunyai rantai nilai

dalam upaya pelestarian batik batang, Latent pattern maintenance (L) meliputi
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proses pewarisan pengetahuan dan ketrampilan serta penjagaan kualitas batik

batang.

Penelitian yang penulis lakukan memiliki kesamaan dengan penelitian

tersebut di mana obyek penelitian berkaitan dengan buah karya dan budaya

masyarakat berupa kerajinan atau kesenian batik tulis. Sedangkan perbedaan

fokus penelitian yang penulis lakukan mengacu pada aktivitas produksi batik tulis

itu sendiri di mana penulis mengangkat peran pengrajin batik tulis bakaran

sebagai unsur penting dalam sistem dan struktur kerja. Penulis dalam penelitian

yang dilakukan berupaya mengungkap adanya “budaya kerja” dalam sistem dan

struktur kerja pengrajin batik tulis bakaran.

Budaya kerja merupakan pandangan yang dianut oleh para pegawai atau

anggota suatu organisasi yang pada prinsipnya berasal dari budaya organisasi di

mana mereka bekerja. Karena itu menurut Triguno dan Supriyadi (2006) suatu

budaya kerja merupakan suatu nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan yang

tercermin dari sikap menjadi perilaku dan tindakan dalam bekerja (dalam Aldri

Frinaldi, 2012). Dalam penelitian mengenai budaya kerja pada pengrajin batik

tulis bakaran ini peneliti berupaya mengangkat realitas sentra usaha batik tulis

dimana pelaku usaha khususnya pengrajin batik berperan dalam aktivitas

produksi, aktivitas distribusi hingga ke aktivitas konsumsi.

Pengrajin batik tulis Bakaran dalam kinerja mereka yang berkecimpung

pada aktivitas produksi melahirkan suatu bentuk budaya sebagaimana menurut

Kluckhon (dalam Frinaldi, 2012) budaya secara luas merupakan hasil pengalaman
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dari proses kehidupan sehari-hari manusia dan kelompok masyarakat yang

meliputi cara berfikir, hasil karya dan cara melakukan suatu tindakan dalam

kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini kelompok masyarakat diidentikan

dengan pengrajin batik di mana pengalaman keseharian dalam bekerja

menghasilkan cara berfikir, tindakan yang bermuara pada hasil karya berupa batik

tulis.

Penelitian berikutnya tentang aspek kerja pada masyarakat pedesaan yang

dilakukan oleh Brata (2014) yang berjudul “Oil & Community Welfare: A Case

Study on People Oil Mining in Indonesia”. Brata (2014) menjelaskan bahwa

penelitian diatas bertujuan untuk menelaah fenomena pekerja ladang minyak dan

dikaji dengan menggunakan metode etnografi. Penelitian dilakukan di Jawa

Timur, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan yang diperoleh

digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar, membeli alat transportasi pribadi,

membeli tanah dan membayar pendidikan anak. Fokus permasalahan pada

penelitian ini mengkaji sektor pekerjaan dalam rantai distribusi minyak dari

lapangan untuk dijual pada konsumen. Dari penelitian yang telah dilakukan

diperoleh hasil dan kesimpulan penelitian bahwasanya ditemukan fenomena di

mana pekerjaan sebagai penambang tradisional bukan kategori pekerjaan

bergengsi yang bisa menempatkan pekerjaan di status sosial yang tinggi di

masyarakat karena pekerjaan yang dilakukan jauh dari perasaan nyaman dan

memadai. Tidak heran apabila dari penelitian tersebut masyarakat yang bekerja di

ladang minyak ada yang merangkap bekerja sebagai guru karena dipandang perlu

untuk status sosial di masyarakat karena masih dianggap pekerjaan yang mulia
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dan terhormat. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dari segi penghasilan

yang diperoleh  tetap mengandalkan upah dari sektor distribusi pada ladang

minyak meskipun pekerjaan sebagai guru lebih terpandang di masyarakat.

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Brata (2014) dengan

penelitian yang penulis lakukan terletak pada kajian. Di mana kajian yang

dilakukan mendeskripsikan fenomena pekerjaan di masyarakat khususnya

masyarakat pedesaan yang lebih mengandalkan peralatan tradisional sebagai lahan

penghasilan mereka. Metode atau analisis kajian pada penelitian yang digunakan

juga menerapkan metode etnografi di mana masyarakat yang diteliti

dideskripsikan kebudayaannya   dalam kasus ini menekankan pada pekerjaan yang

dimiliki oleh masyarakat. Penulis pada penelitian ini melihat bahwasanya aktivitas

pengrajin dalam memproduksi batik tulis masih menggunakan peralatan

tradisional sehingga penulis berpendapat penelitian yang dilakukan oleh Brata

(2014) relevan dengan penelitian yang dilaksanakan penulis. Perbedaan pada

penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang dilaksanakan penulis

terdapat pada sasaran penelitian di mana pada penelitian ini mengkaji masyarakat

yang bekerja sebagai pengrajin batik tulis dan status pekerjaan mereka tergolong

pada produksi rumah tangga dan diakui oleh pemerintah daerah setempat.

B. Landasan Teori

Suatu kajian ilmiah memerlukan suatu landasan teori sebagai alat analisis.

Suatu peristiwa dapat dijelaskan ketika peneliti menggunakan teori untuk

membaca peristiwa yang terjadi. Pada penelitian ini, peneliti akan menganalisis

dan mengkaji tentang “Budaya Kerja Pada Pengrajin Batik Tulis Bakaran”. Teori
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yang relevan dengan masalah yang dipilih oleh penulis adalah teori

fungsionalisme-struktural yang dikemukakan oleh Radcliffe Brown. Asumsi dari

pada teori fungsionalisme-struktural adalah semua sistem budaya memiliki syarat-

syarat fungsional tertentu untuk memungkinkan eksistensinya sehingga dari

asumsi dasar tersebut penulis berupaya menganalisis fenomena budaya kerja pada

pengrajin batik tulis Bakaran.

Data dari penelitian yang diperoleh penulis akan dianalisis menggunakan

sebuah teori dengan pendekatan fungsionalisme yang dikembangkan oleh dua

orang antropolog Inggris yaitu Bronislaw Malinowski dan dikembangkan menjadi

pendekatan fungsionalisme-struktural oleh Radcliffe Brown (Adam Kuper dalam

Brata, 2008:153). Teori yang dikemukakan oleh Bronislaw Malinowski dan

Radcliffe Brown mengenai antropologi-fungsionalisme tersebut akan digunakan

sebagai kerangka dalam membahas hasil penelitian hingga memperoleh

kesimpulan dari jawaban rumusan masalah diatas.

Fungsionalisme Struktural dalam ilmu sosial-budaya khususnya ilmu

antropologi mengkaji fenomena sosial dengan perspektif fungsi atau peran oleh

karenanya teori tersebut relevan menjadi landasan paradigma penelitian ini.

Sebagaimana dikemukakan oleh Kaplan dan Manner (dalam Brata, 2010)

“Fungsionalisme sebagai perspektif teoritik dalam antropologi bertumpu pada

analogi dengan organisme/makhluk hidup. Artinya, sistem sosial-budaya

dianalogikan sebagai sistem organisme, yang bagian-bagiannya atau unsur-

unsurnya tidak hanya saling berhubungan melainkan juga memberikan peranan

bagi pemeliharaan, stabilitas, integrasi, dan kelestarian hidup organisme itu.”
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Dengan mengacu pada pendekatan fungsional maka stabilitas dan integrasi

sistem sosial-budaya sangat tergantung pada fungsi dari unsur-unsur yang menjadi

bagian dari sistem. Pendekatan teori fungsionalisme struktural ini akan penulis

gunakan untuk melakukan analisis mengenai budaya kerja pada pengrajin batik

tulis Bakaran. Budaya kerja yang diterapkan di industri batik tulis bakaran

khususnya pada pengrajin batik tulis ini masih menggunakan tenaga manusia yang

mana terbagi-bagi atas beberapa tingkatan proses kerja atau produksi. Proses dan

teknik dalam pembuatan Batik Bakaran, yakni mulai dari nggirah, nyimplong,

ngering, nerusi, nembok, medel, nyolet, mbironi, nyogo, dan nglorod. Proses ini

bertahap mulai tahap pertama sampai terakhir. Tahapan-tahapan tersebut

dikerjakan pengrajin secara manual tanpa ada alat-alat baru seperti cap, printing,

sablon, dan sebagainya. (http://patikab.go.id/2014/08/09/sejarah-batik-bakaran-

juwanapati)

Pada sistem dan struktur kerja pengrajin batik tulis Bakaran yang masih

menjaga tradisi lama dalam aktivitas produksi mereka dapat dilakukan kajian

secara mendalam dengan menggunakan pendekatan teori fungsionalisme-

struktural. Artinya setiap unsur dari proses aktivitas produksi para pengrajin

memiliki fungsi dan peranan yang terbentuk secara terstruktur. Proses aktivitas

produksi pengrajin batik tulis Bakaran dari tahap awal sampai pada tahap hasil

akhir terbagi menjadi beberapa proses pengerjaan. Tahapan aktivitas produksi

batik tulis bakaran terdiri dari; nggirah, nyimplong, ngering, nerusi, nembok,

medel, nyolet, mbironi, nyogo, dan nglorod. Kesemua tahapan kerja tersebut

dilakukan dengan tenaga manusia dibantu dengan alat tradisional. Proses tahapan
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kerja tersebut tentu tidak hanya dilakukan satu atau dua orang saja melainkan

memerlukan beberapa orang bahkan setiap tahapan kerja membutuhkan lebih dari

dua orang di setiap tahap proses produksi.

Pengrajin batik tulis Bakaran melakukan aktivitas produksi sebagai

berikut: Tahap awal dimulai dengan proses pendesainan. Proses ini adalah

membuat gambar motif di kertas sebelum digambar pada kain. Pembuatan desain

bisa dengan motif lama hingga ke motif kontemporer. Seiring dengan

perkembangan zaman motif batik yang dibuat bisa disesuaikan dengan keinginan

pelanggan sehingga pada tahap kerja ini pengrajin diisyaratkan memiliki potensi

yang tinggi khususnya dalam bidang kesenian terutama seni rupa. Berdasarkan

fakta yang demikian tingkat kesulitan dan kemudahan dalam proses pendesainan

yang dikerjakan oleh pengrajin mempengaruhi sistem dan struktur kerja mereka di

mana mengakibatkan adanya stratifikasi pekerjaan.

Selanjutnya perendaman kain. Kain sebelum digambari dan dicantingi, di

rendam dulu dengan lerak. Dengan tujuan agar nanti setelah diwarnai tidak akan

pudar/penggambaran di kain. Kemudian menuangkan gambar yang sebelumnya

digambar dikertas. Gambar ini sebagai motif batik yang diinginkan. Sebelum

melangkah pada tahap berikutnya dalam proses pengekuman kain ini memerlukan

tahap pertama pembuatan desain gambar sebagai landasan sampai pada tahap

pengekuman ini. Artinya, setiap tahapan kerja dalam aktivitas produksi batik yang

dilakukan pengrajin tersebut memiliki kesinambungan atau keterkaitan antara

tahapan kerja satu ke tahapan kerja yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan

begitu saja karena merupakan satu kesatuan yang utuh. Dengan demikian,
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pengrajin sebagai pelaku dalam aktivitas produksi batik tulis ini menciptakan

struktur yang memiliki peranan dan fungsi masing-masing pada setiap proses

kerja yang dilakukan, akan tetapi saling berhubungan satu sama lain, sehingga

penulis menggunakan paradigma teori fungsionalisme struktural sebagai unit

analisis dalam penelitian ini.

Dari proses aktivitas produksi batik tulis tersebut terdapat beberapa bagian

kerja yang membentuk sistem dan struktur yang pada akhirnya batik tulis itu

dihasilkan. Tentunya dalam tahap-tahap proses aktivitas produksi itu di tempatkan

pekerja dalam istilah lain disebut dengan pengrajin di mana memiliki fungsi dan

peranan yang berbeda, namun saling berkaitan satu sama lain. Dimulai dari proses

awal pembuatan batik, aktivitas produksi yang diterapkan pada sistem dan

struktur kerja mereka muncul budaya kerja yang berupaya mengembangkan

potensi manusia kaitannya dalam mereka bekerja. Potensi manusia dalam bekerja

pada aktivitas produksi batik tulis menyoroti sistem dan struktur kerja di mana

setiap perilaku kerja pengrajin menciptakan sistem sosial sehingga konsep fungsi

digunakan untuk menganalisis struktur kerja pengrajin batik tulis sebagaimana

kesatuan kerja yang dilakukan oleh pengrajin memiliki fungsi kepada tahapan

atau tatanan proses aktivitas produksi.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka teoritis adalah kerangka berfikir yang bersifat teoritis atau

konseptual mengenai masalah yang akan diteliti. Kerangka berpikir memaparkan

dimensi-dimensi kajian utama, faktor-faktor kunci dan hubungan-hubungan antara

dimensi-dimensi yang disusun dalam bentuk narasi atau grafis. Kerangka berpikir
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Nggirah

Nyimplong

Ngering

Nerusi

Nembok

Nyolet

Mbironi

Nyogo

Nglorod

Aktivitas produksi batik tulis
bakaran

dianalogikan oleh peneliti untuk melakukan penelitian untuk melakukan

penelitian berdasarkan permasalahan  dan tujuan yang ingin dicapai, selain juga

berfungsi membantu supaya tidak terjadi penyimpangan dalam penelitian.

Kerangka berpikir tersebut menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau

variabel-variabel yang akan diteliti. Skema kerangka berfikir pada penelitian ini

adalah;

Bagan 1. Kerangka Berfikir

Desa Bakaran

Sentra industri batik di Indonesia

Sentra industri batik cap/cetakSentra industri batik tulis

Kabupaten Pati

Pengrajin batik tulis Bakaran

Budaya Kerja

Teori Fungsional Struktural Radcliffe Brown
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Kerangka pikir yang dimaksud penulis adalah Indonesia memiliki berbagai

macam kearifan lokal dengan ciri khas yang beraneka ragam, salah satunya

industri batik. Industri batik di Indonesia ada 2 macam, yaitu industri batik tulis

dan industri batik cap/cetak. Wilayah Kabupaten Pati khususnya Desa Bakaran

merupakan desa sentra industri batik tulis sehingga keunggulan kearifan lokal

masyarakatnya berupa baju batik tulis. Dengan makin berkembangnya sentra

industri ini maka kemudian sebagian masyarakat khususnya desa bakaran bermata

pencaharian sebagai pengrajin batik untuk memenuhi segala keperluan keseharian

mereka. Batik tulis Bakaran yang masih menggunakan tradisi lama dalam

kegiatan produksinya melibatkan beberapa tenaga kerja manusia dalam hal ini

pengrajin batik yang terbagi dalam setiap proses produksi. Pembagian tahapan

kerja mereka diantaranya; nggirah, nyimplong, ngering, nerusi, nembok, nyolet,

mbironi, nyogo, dan tahap terakhir nglorod di mana keseluruhan tahapan kerja itu

masih melibatkan tenaga manusia. Dari beberapa tahapan aktivitas produksi pada

pengrajin batik tulis bakaran muncul budaya kerja dalam kegiatan mata

pencaharian mereka yang mana setiap tahap aktivitas produksi mempunyai peran

dan fungsi yang saling berhubungan satu sama lain maka teori fungsional-

struktural dari Radcliffe Brown dipandang relevan sebagai unit analisis dalam

penelitian mengenai budaya kerja pada pengrajin batik tulis Bakaran.
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BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah penulis jelaskan dalam

bab IV, maka dapat disimpulkan;

1. Sumber daya manusia yang terakomodasi oleh pasar tenaga kerja

berupa tenaga kerja manusia mendorong sentra industri batik tulis

Bakaran ini mampu bertahan sampai sekarang. Dengan

diberdayakannya ketrampilan dan keahlian membatik yang dimiliki

oleh masyarakat Desa Bakaran baik Desa Bakaran Wetan maupun

Desa Bakaran Kulon, sentra industri batik tulis Bakaran masih tetap

eksis dan dapat dipertahankan bahkan merupakan salah satu sumber

penghasilan masyarakat yang mempunyai potensi besar sebagai wujud

nyata dukungan usaha bagi masyarakat setempat berupa akses akan

lapangan pekerjaan.

2. Aktivitas pada produksi batik tulis Bakaran di setiap sentra industri

batik tulis Bakaran masih menggunakan peralatan dan perlengkapan

tradisional sebagai alat produksinya, sehingga terbentuk sistem dan

struktur kerja pada pengrajinnya. Industri batik tulis Bakaran

menerapkan sistem pembagian kerja di mana setiap proses dari

pembuatan batik tulis terdapat struktur, atau tatanan yang membentuk

sistem kerja pada pengrajin batik tulis tersebut. Sistem kerja tersebut

merupakan satu kesatuan yang utuh di mana setiap pembagian kerja
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yang pengrajin batik tulis lakukan memiliki fungsi serta saling

memberikan peranan di antara proses kerja satu dengan proses kerja

yang lain. Maka dari itu, setiap proses produksi batik tulis yang

dikerjakan oleh tiap pengrajin saling berkaitan, mempunyai fungsi

serta memberikan peranan terhadap batik tulis yang dirancang.

3. Matapencaharian sebagai pengrajin batik tulis tentunya belum bisa

dikatakan sejahtera apabila ukuran pemenuhan akan kebutuhan dari

waktu ke waktu makin kompleks dan kian meningkat. Peran sektor

usaha batik tulis ini masih cenderung mengarah pada pemenuhan

kebutuhan dasar jika ukuran kesejahteraan berorientasi pada

pengrajin.  Berbasis pada industri rumah tangga yang sebagian besar

menggunakan alat produksi tradisional, sentra industri batik tulis

Bakaran lebih menitikberatkan pada lapangan kerja berbasis padat

karya daripada lapangan kerja berbasis padat modal.

B. Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah penulis jelaskan dalam

bab IV, maka dapat disarankan ;

1. Untuk Pengrajin Batik Tulis Bakaran

Pengrajin batik tulis atau bisa disebut juga dengan pembatik harus

berani berkreasi dan berinovasi agar mampu bersaing dengan industri

batik tulis lainnya. Pembatik sudah semestinya berani keluar pakem

berani bermain warna tidak melulu warna sogan atau lebih kecoklatan,

sehingga keberhasilan inovasi dan kreativitas dari pengrajin batik tulis
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dapat membuat omset pembatik melonjak. Meskipun begitu pengrajin

batik Bakaran harus mempertahankan ciri batik yaitu batik tulis

walaupun konsekuensi dari batik tulis produksinya tidak bersifat

massal. Terjaganya nilai intelektualitas, menjaga amanat leluhur

dalam proses membatik dan menumbuhkan semangat nasionalisme

penerus bangsa lebih penting daripada mengejar keuntungan semata.

2. Untuk Pengusaha/Pengelola/Pemilik sentra industri batik tulis Bakaran

Pewarisan kultural dari proses produksi batik tulis Bakaran sudah

semestinya dilanjutkan oleh para generasi di bawahnya, dalam hal ini

pengelola atau pemilik sentra industri batik tulis Bakaran memegang

peranan yang penting ketika saat sekarang ini para generasi muda

enggan untuk berkiprah di sektor industri batik tulis ini. Supaya tidak

memutus mata rantai dari kelangsungan sentra industri batik tulis

Bakaran maka akses keterbukaan, pelatihan, dan pengenalan melalui

pembelajaran mutlak diperlukan sehingga potensi generasi muda untuk

berinovasi dan berkreasi di sentra industri batik tulis Bakaran dapat

disalurkan dengan baik. Pihak pengusaha/pemilik/pengelola sentra

industri batik Bakaran juga perlu memberikan upah yang kompetitif

kepada pekerja khususnya dalam hal ini pengrajin batik tulis, sebagai

kompensasi komersil sehingga upaya untuk menjanjikan komoditi

batik tulis yang unggul dapat terwujud.
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3. Untuk Pemerintah

Sebagai perpanjangan tangan dan pemegang amanah dari rakyat sudah

semestinya program kebijakan harus berprinsip pada keadilan sosial

yang mencakup akses, partisipasi, hak, harmoni, distribusi, diversitas,

dan lingkungan yang mendukung. Dengan adanya sentra industri batik

tulis Bakaran di Desa Bakaran pemerintah seharusnya berpartisipasi

dalam mengembangkan sektor usaha ini sehingga dengan upaya

pemerintah sebagai pemangku kebijakan dapat membuka akses

terhadap dunia usaha terutama pada usaha kecil menengah serta

menyokong penyerapan tenaga kerja manusia yang unggul dan trampil

di industri batik tulis Bakaran. Ke depan, pemerintah memberi

kemudahan terutama dalam mengurus hak paten atas corak atau motif

batik dari pengrajin batik tulis tradisional.
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