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SARI 
 
Suci Kustari, 2009. Kehidupan Sosial Ekonomi Pekerja Perempuan Di Pabrik 
Obat Nyamuk Bakar PT. Menara Laut Kota Tegal Jurusan Sosiologi dan 
Antropologi S1 Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I 
Dra. Thriwaty Arsal, M.Si. Pembimbing II Antari Ayuning Arsi, S.Sos. 
 
Kata Kunci: Kehidupan Sosial Ekonomi, Pekerja Perempuan Pabrik,             

Pengalokasian Waktu 
 Keluarga merupakan kumpulan anggota keluarga batih yang terdiri dari 
ayah, ibu, dan anak. Ayah memiliki peran yang banyak berhubungan di area 
publik sedangkan ibu memiliki peran di area domistik. Kekurangan ekonomi 
dalam keluarga membuat seorang ibu atau istri ikut pula dalam menopang 
ekonomi keluarga, sehingga ibu memiliki dua peran yaitu sebagai ibu rumah 
tangga dan sebagai pekerja di pabrik obat nyamuk bakar PT. Menara Laut Tegal. 
Peran ganda seorang ibu dalam keluarga pun akhirnya akan berpengaruh pada 
kehidupan sosial dan kehidupan ekonomi keluarga pekerja perempuan tersebut. 
Masalah yang dikaji ialah: (1)Bagaimanakah pengalokasian waktu perempuan 
sebagai ibu dan sebagai pekerja perempuan di pabrik obat nyamuk bakar PT. 
Menara Laut Tegal, (2) Bagaimana kehidupan sosial ekonomi perempuan pekerja 
pabrik obat nyamuk bakar di PT. Menara Laut Kota Tegal. Tujuan dari penulisan 
ini adalah: (1) Mengetahuai pengalokasian waktu perempuan sebagai ibu rumah 
tangga dan sebagai pekerja di pabrik obat nyamuk bakar PT. Menara Laut  Kota 
Tegal, (2) Mengetahui kehidupan sosial ekonomi perempuan pekerja pabrik obat 
nyamuk bakar PT. Menara Laut  Kota Tegal.       

 Dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif atau 
pembuktian suatu fenomena yang bersifat deskriptif. Pembuktian fenomena yang 
sebenarnya di lapangan yaitu untuk mengetahui perubahan kehidupan sosial 
ekonomi pekerja perempuan pabrik sebagai pengaruh perempuan yang memiliki 
dua peran yaitu sebagai ibu rumah tangga dan sebagai pekerja pabrik obat nyamuk 
bakar, hal itu membutuhkan alokasi waktu untuk keluarga dan pekerjaan yang 
menuntut konsentrasi. Fokus penelitian ini adalah para perempuan pekerja yang di 
lihat dari sudut pandang kehidupan sosial ekonomi berlokasi di pabrik obat 
nyamuk bakar PT. Menara Laut Kota Tegal. Sumber data yang diambil sebanyak 
10 subyek dari pekerja perempuan yang sudah berkeluarga karena dalam rangka 
efisiensi waktu , biaya dan jarak.  

 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1) perempuan pekerja pabrik dapat 
membagi waktu sebagai ibu untuk kelurga dan bekerja di paabrik obat nyamuk 
PT. Menara Laut Tegal selama 8 jam, sehingga alokasi waktu untuk keluarga 
lebih banyak dibandingkan alokasi waktu bekerja di pabrik. Alokasi waktu 
pekerja perempuan sebagai pekerja di pabrik obat nyamuk PT. Menara Laut Tegal 
mengubah kehidupan sosial perempuan pekerja yaitu memperluas interaksi 
dengan teman kerja dan masyarakat, 2) Kehidupan ekonomi pekerja perempuan 
pabrik obat nyamuk ini mengalami perubahan yaitu meningkatnya kesejahteraan 
keluarga, status sosial dan wewenang perempuan dalam pengambilan keputusan 
keluarga.  
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Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa: 1) 
perempuan pekerja pabrik obat nyamuk bakar PT. Menara Laut Tegal memiliki 
alokasi waktu sebagai ibu rumah tangga sebanyak 8 sampai 10 jam dan sebagai 
perempuan pekerja sebanyak 8 jam sehingga waktu yang dialokasikan untuk 
keluarga jauh lebih banyak. 2) Kehidupan sosial pekerja perempuan pabrik obat 
nyamuk terjalin dengan baik terutama dalam keluarga  serta interaksi sosial antara 
teman seprofesi, masyarakat sekitar terjalin lebih luas dan seimbang. Alokasi 
waktu perempuan sebagai pekerja pabrik juga menghasilkan banyak manfaat 
diantaranya,  meningkatnya kesejahteraan keluarga, peningkatan status sosial di 
masyarakat dan meningkatnya wewenang perempuan dalam pengambilan 
keputusan keluarga. Pemberian saran ditujukan kepada para pekerja perempuan, 
keluarga pekerja dan pihak PT. Menara Laut Tegal. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A.   Latar Belakang 

Setiap keluarga memiliki anggota keluarga yang intinya terdiri dari 

ayah dan ibu serta anak bila ada. Anggota keluarga mempunyai peranan 

masing-masing, misalnya peran ayah adalah sebagai kepala keluarga, pemberi 

nafkah keluarga, melindungi keluarga, mendidik keluarga, memberi kasih 

sayang pada keluarga. Peran istri menurut Handayani (2004: 157) adalah 

pengabdian total pada keluarga dan suami, siap melayani dan memberi. 

Kewajiban anak adalah belajar, membantu orang tua sesuai dengan 

kemampuannya, dan menjaga nama baik keluarga. 

Suatu keluarga tentu akan dihadapkan dengan berbagai kepentingan 

dan kebutuhan, termasuk kebutuhan ekonomi. Kebutuhan ekonomi yang 

biasanya ditanggung oleh keluarga, antara lain kebutuhan sandang, pangan, 

dan pendidikan. Untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran, tentu 

keluarga harus dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Peran yang sangat vital 

dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga umumnya dibebankan pada 

ayah. Sebagian besar daerah di Indonesia menganut paham patrineal atau 

patriarkhi, sehingga banyak orang beranggapan bahwa kaum laki-laki 

dilahirkan untuk berkuasa dan perempuan lahir untuk dikuasai. Namun, 

sebagian orang menentang pandangan ini dan mengatakan bahwa patriarkhi 

itu bukan buatan alam, patriarkhi itu buatan manusia, dan oleh karena itu bisa 

diubah. Seperti sekarang yang mulai banyak perempuan berpartisipasi dalam 



2 

 

pembangunan di segala sektor, khususnya sektor ekonomi. Sektor ekonomi 

yang dulu banyak dijalankan kaum laki-laki, kini perempuan mulai unjuk 

kemampuan dengan kreativitas dan kesempatan yang dimiliki.   

Sebagian besar masyarakat, terutama  perempuan di sekitar pabrik dan 

perempuan yang bertempat tinggal di desa sekitar pabrik, seperti Desa 

Mejasem Timur, Desa Pacul, Desa Damyak, dan lain-lain, bekerja sebagai 

pekerja atau karyawan di pabrik obat nyamuk bakar PT. Menara Laut Tegal. 

Pekerjaan suami pekerja ini antara lain bekerja sebagai petani sawah, buruh, 

pedagang, atau bahkan guru honorer, dan lain-lainya. Para perempuan pada 

umumnya memutuskan ikut bekerja membantu mencari nafkah karena 

pendapatan suami kurang mencukupi kebutuhan keluarga. Terlihat adanya 

suatu tantangan yang cukup berat bagi wanita pedesaan dengan segala 

kekurangan aset padanya, meskipun mereka adalah wanita yang lebih mandiri 

dan punya harga diri (Hemas 1992: 125).  

Perempuan yang bekerja akan memiliki dua peran  menurut Hemas 

(1992: 46) yaitu, di satu pihak wanita aktif sebagai ibu rumah tangga, banyak 

dituntut tanggung jawab terhadap kehidupan, kesejahteraan, maupun 

kebahagiaan keluarga, dan di pihak lain kegiatan dalam rangka pengabdian 

masyarakat sebagai pekerja sosial, perempuan dituntut kesadaran serta 

kemampuanya, maupun sebagai wanita aktif dalam melaksanakan peran 

karena lingkungan pekerjaan suami. Sama halnya dengan pekerja perempuan 

pabrik obat nyamuk bakar PT. Menara Laut yang memiliki dua peran, yaitu 

peran sebagai ibu rumah tangga dan perempuan pekerja. 
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Pada kasus perempuan pekerja telah mengubah Stereotipe lama yang 

menyatakan perempuan hanya terbatas pada aktivitas domestik saja seperti, 

perempuan dianggap hanya memiliki tugas masak (memasak), manak 

(melahirkan), macak (berhias) atau hanya memiliki tugas dapur, sumur, dan 

kasur. Stereotipe tersebut merupakan ungkapan lama karena sekarang sudah 

berganti dengan kemandirian para perempuan pekerja yang penuh tanggung 

jawab mengurus rumah tangga dan melaksanakan kerja penuh konsentrasi 

untuk hasil optimal sesuai tuntutan pasar. Perjuangan pekerja perempuan 

untuk keluarga nampakya penuh pengorbanan, namun para perempuan telah 

menghayati dan memperoleh perannya dalam keluarga. Perempuan pekerja 

pabrik ini harus merelakan waktu untuk keluarga demi pekerjaan. Aktivitas di 

rumah pun harus tetap berjalan untuk mengurus keluarga. Meskipun beban 

sebagai ibu rumah tangga yang bekerja terasa berat, tapi tetap saja 

diskriminasi perempuan dengan laki-laki tetap terjadi dalam realita sosial. 

Diskriminasi antara perempuan dan laki-laki masih diperjuangkan hingga saat 

ini melalui emansipasi perempuan. Emansipasi wanita merupakan 

penghayatan yang subyektif dari wanita terhadap peranannya. Jika wanita 

menghayati peranannya sebagai suatu tekanan, maka beremansipasilah ia, 

sebaliknya jika ia menghayati perannya sebagai suatu yang menyenangkan, 

maka ia tak perlu emansipasi (Munandar 1983: 27). 

Para perempuan pekerja pabrik obat nyamuk bakar PT. Menara Laut 

Tegal banyak bertempat tinggal di sekitar pabrik dan desa-desa di sekitar 

pabrik. Dengan profesi sebagai pekerja perempuan di pabrik, tentu akan 
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mengubah beberapa aspek dalam kehidupan keluarga perempuan tersebut, 

seperti kesejahteran ekonomi keluarga, sosialisasi dalam keluarga, alokasi 

waktu untuk anak dan suami, dan  sosilisasi dengan masyarakat sekitar. Dari 

uraian di atas, maka penulis mencoba menelusuri dan mengadakan penelitian 

yang berhubungan dengan masalah tersebut ke dalam skripsi yang berjudul 

“Kehidupan Sosial Ekonomi Pekerja Perempuan Di Pabrik Obat Nyamuk 

Bakar PT. Menara Laut Kota Tegal”  

 

B. Identifikasi Masalah 

Perempuan yang sudah berkeluarga memiliki peran ganda di mana 

perempuan dalam kehidupan bermasyarakat dihadapkan pada peran sebagai 

istri yang memiliki kewajiban dalam rumah tangga, yaitu mendampingi 

suami, mendidik anak, mengatur kebutuhan rumah tangga, dan sebagainya. 

Sementara itu, para perempuan ini juga memiliki peran dalam pekerjaan, 

yaitu sebagai pekerja di pabrik yang menuntut disiplin dan konsentrasi kerja. 

Hal ini tentu saja mengakibatkan terjadinya perubahan dalam kehidupan 

keluarga pekerja perempuan tersebut.  

Peran ganda perempuan pekerja dalam keluarga mengubah kehidupan 

sosial keluarga pekerja perempuan tersebut. Perubahan kehidupan sosial yang 

dialami biasanya berkaitan dengan aktivitas, hubungan dan interaksi dalam 

keluarga, misalnya interaksi dengan suami dan anak akan berubah seiring 

aktivitas perempuan sebagai pekerja pabrik. Pekerja perempuan ini pun pada 
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akhirnya akan mengalami perubahaan wewenang dalam pengambilan 

keputusan keluarga.  

Kehidupan sosial ekonomi dalam keluarga mengalami perubahan, 

karena  perempuan yang bekerja sebagai pekerja atau karyawan pabrik obat  

nyamuk bakar PT. Menara Laut Tegal ini, berusaha meningkatkan taraf 

perekonomian keluarga yang meliputi kebutuhan primer, sekunder, dan 

tersier untuk mencapai kesejahteraan.        

 

C. Perumusan Masalah 

Dari permasalahan yang ada maka penelitian ini dapat dirumuskan: 

1. Bagaimana pengalokasian waktu perempuan sebagai ibu rumah tangga 

dan sebagai pekerja perempuan di Pabrik Obat Nyamuk Bakar PT. 

Menara Laut Tegal?  

2. Bagaimana kehidupan sosial ekonomi perempuan pekerja pabrik obat 

nyamuk bakar di PT. Menara Laut  Kota Tegal ? 

 

D. Penegasan Istilah 

Suatu penelitian diperlukan gambaran yang jelas mengenai istilah 

dalam judul penelitian, maka diberikan batasan-batasan istilah dengan tujuan 

agar penelitian tetap berada dalam pengertian yang dimaksud dalam judul. 

1. Kehidupan sosial ekonomi 

Kehidupan adalah sesuatu yang khas dipunyai oleh organisme hidup, 

dan ditandai oleh aktivitas, proses atau fungsi (Ensiklopedi jilid 8 K- KIWI 
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2004: 294). Sosial atau social adalah berkenaan dengan perilaku 

interpersonal, atau yang berkaitan dengan proses sosial (Soekanto 1083: 

330). Ekonomi ialah motif-motif yang menyangkut usaha mencari nafkah, 

akumulasi kekayaan, dan lain sebagainya yang secara khusus oleh para 

psikoanalisis untuk produksi, distribusi, dan konsumsi dari energi manusia 

sesuai dengan asas kegunaan yang setinggi-tingginya dengan pengorbanan 

uang sekecil-kecilnya (Kartasasmita 1992), dari deskripsi diatas dapat 

disimpulkan bahwa kehidupan sosial ekonomi adalah aktivitas atau proses 

yang berkenaan dengan perilaku sosial dalam rangka mencari nafkah. 

Kehidupaan sosial ekonomi dalam penelitian ini meliputi aktivitas 

pengalokasian waktu sebagai ibu rumah tangga dan membantu 

perekonomian keluarga dengan bekerja di pabrik obat nyamuk bakar PT. 

Menara Laut Tegal.  

2. Pekerja perempuan 

Pekerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan 

guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri 

maupun kebutuhan masyarakat (UU RI No. 13 2003: 2). Pekerja 

perempuan dalam penelitian ini adalah pekerja atau karyawan di pabrik 

obat nyamuk bakar PT. Menara Laut Tegal yang berjenis kelamin 

perempuan dan telah menikah, baik memiliki atau belum memiliki anak. 
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E.  Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini memiliki beberapa tujuan, di antaranya:  

1. Mengetahuai alokasi waktu perempuan sebagai ibu rumah tangga dan 

sebagai pekerja di pabrik obat nyamuk bakar PT. Menara Laut  Kota 

Tegal. 

2. Mengetahui kehidupan sosial ekonomi perempuan pekerja pabrik obat 

nyamuk bakar PT. Menara Laut  Kota Tegal.      

 

F. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan mendapat manfaat yang  baik dan 

positif secara teoritis maupun secara praktis. 

1. Secara teoritis 

a.  Bagi peneliti, untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman dalam 

melakukan penelitian baik secara teori maupun praktek dan menerapkan 

ilmu pengetahuan yang diperoleh. 

b.  Bagi para peneliti selanjutnya, dapat dijadikan referensi untuk penelitian 

yang akan datang dengan mengombinasikan variabel yang berbeda.  

2. Secara praktis 

 Dengan adanya penelitian ini secara tidak langsung bermanfaat untuk 

memberi masukkan pada pihak-pihak yang berkepentingan dengan 

masalah ini, yaitu: 

a. Sebagai bahan masukan atau input bagi obyek penelitian yaitu para 

pekerja perempuan pabrik obat nyamuk bakar PT. Menara Laut Tegal  
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b.  Menambah wawasan dan wacana untuk mengembangkan kualitas dan 

kuantitas PT. Menara Laut Tegal terutama di bidang tenaga kerja.  

 

G. Sistematika Skripsi  

Penulisan skripsi ini perlu dikemukakan secara garis besar melalui 

sistematika skripsi, yang terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian 

inti, dan bagian akhir. Bagian awal berupa: halaman judul, pengesahan, inti 

sari, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar 

lampiran. Pada bagian tengah skripsi merupakan bagian inti yang berisi 

pendahuluan, tinjauan pustaka dan kerangka teoritik, metode penelitian, hasil 

dan pembahasan penelitian. Bagian akhir skripsi ini adalah halaman penutup. 

 Sistematika skripsi bila diurutkan dari awal sampai akhir, maka 

susunan perbabnya, yaitu:  

 Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, perumusan masalah, penegasan istilah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika skripsi 

 Bab II Tinjauan Pustaka dan Kerangka Berfikir. Bab ini mengandung 

konsep relevan yang terintegrasi dalam suatu sistem penjelasan, yang 

digunakan untuk pedoman kerja, seperti dalam menyusun metode, 

pelaksanaan di lapangan maupun pembahasan hasil penelitian, yang di 

dalamnya (a) pengalokasian waktu perempuan sebagai ibu rumah tangga dan 

membantu mencari nafkah membantu menopang perekonomian keluarga (b) 
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kehidupan sosial ekonomi pekerja perempuan pabrik obat nyamuk bakar PT. 

Menara Laut Tegal. 

 Bab III Metode Penelitian. Bab ini menguraikan bagian-bagian 

sebagai berikut: Dasar penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, subjek 

penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, dan analisis 

data. 

 Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini berisi  hasil 

penelitian, berupa: gambaran umum lokasi penelitian, gambaran umum 

keluarga para perempuan yang bekerja di pabrik obat nyamuk bakar di lokasi 

penelitian serta kehidupan sosial ekonominya. Mencakup cara kerja dan 

pengaruh profesi sebagai perempuan pekerja pabrik terhadap peran 

perempuan didalam keluarga dan kehidupan sosial ekonominya. 

 Bab V Penutup. Bab ini berisi simpulan dan saran dari hasil penelitian 

yang telah dilakukan berkenaan dengan masalah yang diteliti.  

  Bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang 

digunakan sebagai pijakan dalam menyusun skripsi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERFIKIR 

 

A. Tinjauan Pustaka  

1. Perempuan  Pekerja sebagai Ibu Rumah Tangga  

Dalam kehidupan keluarga setiap anggota keluarga mempunyai 

peran masing-masing, demikian pula peran seorang ibu yang memiliki 

kedudukan mendampingi suami dan mengurus anak. Perempuan cenderung 

lebih berkutat di lingkungan domestik sebagai ibu rumah tangga. Karakter 

kepribadian wanita Indonesia didasarkan pada pembentukan diri yang 

berakar pada tradisi, kebudayaan, dan filsafat bangsa Indonesia, serta 

kepercayaan atau agama yang dipeluk (Hemas 1992: 14). Keluarga 

merupakan lembaga paling dasar karena disinilah akan lahir individu-

individu baru sebagai penerus atau generasi baru yang pembentukan sikap 

individu tersebut tidak lepas dari peran keluarga. Peranan perempuan dalam 

rumah tangga sering dikenal dengan Panca Dharma perempuan yaitu: 

perempuan sebagai istri, perempuan sebagai ibu rumah tangga, perempuan 

sebagai pendidik, perempuan sebagai pembawa keturunan, dan perempuan 

sebagai anggota masyarakat (Hemas 1992: 35). Citra perempuan Indonesia 

tidak akan terlepas dari berbagai fungsi. Menurut Mukmin (1980: 135), 

fungsi perempuan meliputi:  

a. Fungsi sebagai mahluk individu dan mahluk sosial. 

b. Fungsi religius sebagai mahluk hamba Tuhan Yang Maha Esa. 
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c. Fungsi sebagai istri pendamping suami dan ibu rumah tangga yang baik. 

d. Fungsi sebagai pendidik putra-putrinya atau fungsi pembentuk kader-

kader bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, fungsi pembimbing 

generasi muda Indonesia. 

e. Fungsi sebagai warga negara Indonesia yang wajib membela kepentingan 

bangsa dan negara. 

f. Fungsi mencari keseimbangan antara fungsi-fungsi tersebut di atas.   

Dalam kehidupan rumah tangga, peran perempuan sebagai istri 

sangatlah penting, sebab perempuan memiliki peran : 

1) Perempuan berperan sebagai istri pendamping suami 

Perempuan yang sudah berkeluarga dahulu tidak memiliki cukup 

wewenang dalam mengungkapkan segala sesuatu yang  perempuan 

inginkan karena takut dianggap melawan kodrat oleh khalayak umum. 

Pekerjaan-pekerjaan domestik, seperti membersihkan rumah, mencuci, 

memasak, menyetrika, mengasuh anak, memang sudah “selaras” dengan 

perempuan yang feminin (Mosse 2001: 29). 

 Namun kini seiring berjalannya waktu peran istri tidak lagi 

dipandang sebelah mata. Keberadaan istri mendampingi suami dalam 

kehidupan berkeluarga sangat diperlukan. Sebagai pendamping suami, 

istri memiliki peranan dan arti penting terhadap profesi suami dalam 

rangka mendampingi, mendukung, memotivasi karier suami, baik yang 

berhubungan di lingkungan kerja maupun di lingkungan masyarakat.  
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2) Ibu berperan sebagai pengambil keputusan dalam rumah tangga 

Agar kegiatan di rumah dapat berjalan dengan lancar, seorang ibu 

rumah tangga harus pandai mengatur dan membagi waktu. Bijaksana 

dalam mengatur segala sesuatu di dalam keluarga menjadi tanggung 

jawab ibu (Departemen Pendidikan Nasional 2000: 41). Seorang ibu di 

dalam keluarga juga memiliki peran dalam pengambilan keputusan, 

selain suami. Segala sesuatu yang terjadi dalam keluarga di rumah 

menjadi tanggung jawab ibu ketika suami bekerja di luar rumah, 

sehingga seorang ibu harus pandai mengambil keputusan yang terbaik 

untuk kehidupan dan perekonomian keluarga. Pada saat suami 

memerlukan solusi, istri membantu suami dengan bijak dalam 

mengambil suatu keputusan.  

Pengambilan keputusan dalam keluarga masih banyak ditentukan 

oleh suami karena erat kaitannya dengan budaya patriarhki. Suami lebih 

banyak berkecimpung di area publik. Dengan adanya emansipasi, 

perempuan tidak hanya berperan di sektor domestik saja, tetapi juga di 

sektor publik. Terlebih biasanya bila istri sudah dapat bekerja sendiri 

maka terkadang pekerjaan dapat menyamakan hak istri dan suami dalam 

pengambilan keputusan keluarga.   

3) Peran ibu sebagai pendidik anak  

Orang tua memiliki kewajiban mendidik anak-anaknya di luar 

lingkungan sekolah. Ketika anak berada di rumah maka orang tualah 

yang memiliki kewajiban penuh untuk melindungi dan mendidik anak-
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anaknya. Ibu merupakan orang yang paling dekat dengan anak ketika 

anak masih kecil sehingga sosialisasi ibu sangat penting. Menurut 

Sudjana (2003: 13), lingkungan pendidikan keluarga atau pendidikan 

informal ini merupakan kegiatan pendidikan yang berlangsung 

sepanjang hayat, di mana tiap-tiap orang memperoleh nilai, sikap, 

ketrampilan, dan pengetahuan yang berasal dari pengalaman hidup 

sehari-hari dan dari pengaruh-pengaruh dan sumber-sumber pendidikan 

dalam lingkungan hidupnya, yaitu dari keluarga, tetangga, lingkungan 

permainan, pekerjaan, pasar, perpustakaan, dan media massa.  

Pekerja perempuan pabrik biasanya lebih banyak memiliki 

aktivitas kerja dibanding seorang suami, karena setelah pulang kerja, 

perempuan pekerja masih memiliki tanggungan sebagai ibu rumah 

tangga. Beban ibu pekerja pun semakin bertambah, sebab selain 

mengurus segala keperluan rumah tangga, tetapi juga memiliki 

kewajiban untuk melindungi anaknya dari pengaruh negatif yang 

beragam di luar sana. Orang tua perlu mengawasi waktu belajar anak-

anaknya dirumah karena dengan mengawasi waktu belajar anak-anaknya 

di rumah orang tua dapat mengetahui apakah anak-anaknya 

menggunakan waktu belajar dengan teratur atau tidak (Kartini 1985: 92).  
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2. Perempuan Sebagai Penopang Ekonomi Keluarga 

 Kebutuhan hidup manusia selalu mengalami pertambahan akan 

segala sesuatu. Terutama yang menyangkut kebutuhan ekonomi, nampaknya 

tidak dapat ditolelir lagi sehingga ketika suami sudah bekerja keras untuk 

keluarga, namun masih saja belum dapat memenuhi kebutuhan, maka sang 

istri pun biasanya ikut membantu. Keterlibatan istri dalam kegiatan ekonomi 

keluarga menurut Abdullah (2003: 226), dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

yaitu: tekanan ekonomi, lingkungan keluarga yang sangat mendukung untuk 

bekerja, tidak ada peluang lain sesuai dengan ketrampilannya. Sang istri 

dengan sendirinya akan merasa terpanggil untuk ikut membantu suami 

menopang perekonomian keluarga, mencari nafkah demi tercapainya 

kesejahteraan keluarga, terutama anak-anak pekerja perempuan tersebut. 

Ada pula istri yang bekerja bukan dengan alasan ekonomi yang kurang, 

melainkan lebih karena memiliki kreatifitas atau keterampilan dan didukung 

pula oleh suami. Penghasilan keluarga pun akan lebih bertambah dan status 

sosial keluarga dalam masyarakat meningkat.  

 Perempuan pekerja memiliki memiliki dua peran, meski demikian 

perempuan harus tetap menyeimbangkan perannya dalam keluarga dan di 

tempat kerja. Motivasi untuk terus dapat mengaktualisasikan diri menjadi 

kunci keberhasilan perempuan pekerja. Selain itu dapat membantu suami 

menopang ekonomi keluarga, mengembangkan potensi diri, dan fungsi laten 

yang didapat adalah peningkatan status sosial dalam masyarakat yang 

bersifat terbuka atau open social stratification.   
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 Salah satu peranan keluarga dalam kehidupan merupakan suatu 

unit sosial-ekonomi yang secara materiil memenuhi kebutuhan anggota-

anggotanya. Dalam keluarga batih terdiri dari ayah, ibu, dan anak bila ada. 

Setiap anggota keluarga memerlukan sandang dan pangan untuk bertahan 

hidup. Menurut pandangan patriarkhi, hal itu menjadi kewajiban seorang 

ayah, sedangkan ibu atau istri hanya mengurus anak dan suami, yang artinya 

menurut konsep Division of labour atau pembagian kerja berdasarkan jenis 

kelamin, dibagi menjadi 2, yaitu: area publik (golongan laki-laki) dan area 

domestik (golongan perempuan). Menurut Nugroho (2008: 22), kenyataan 

biologis yang membedakan dua jenis kelamin melahirkan dua teori besar 

yaitu, teori nature dan nurture. Teori nature menganggap bahwa perbedaan 

peran antara perempuan dan laki-laki bersifat kodrati, sedangkan teori 

nurture beranggapan perbedaan relasi gender antara laki-laki dan 

perempuan tidak ditentukan oleh faktor biologis, melainkan oleh konstruksi 

masyarakat.  

 Kebutuhan keluarga yang semakin kompleks seiring berjalannya 

waktu menjadi alasan yang kuat para istri melakukan kegiatan ekonomi 

dengan bekerja membantu suami dan untuk meningkatkan ekonomi 

keluarga. Kini di bidang ekonomi bahkan kedudukan dan peran seorang ibu 

dianggap penting dalam masyarakat jawa, karena kaum ibu tidak hanya 

mengasuh anak dan mendidik anak, tetapi juga diperkenankan untuk keluar 

rumah melakukan kegiatan ekonomi (Geertz 1983: 81-85). Jadi perempuan 

yang bekerja di bidang ekonomi dalam keluarga memiliki dua peran yaitu: 
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(1)  Peran perempuan atau ibu yang memiliki kewajiban dalam keluarga, 

yaitu mengurus rumah tangga, mendidik anak, dan pendamping suami.   

(2)  Peran perempuan atau ibu yang membantu suami mencari nafkah untuk 

menopang perekonomian guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi 

keluarga. 

 Perempuan secara nature atau psikologis memang berbeda dengan 

dengan laki-laki. Tidak ubahnya peran perempuan dan laki-laki dalam 

keluarga yang berbeda pula. Diferensiasi peran tersebut didasarkan Mukmin 

(1980: 28) pada umur, jenis kelamin, alokasi waktu atau pendapatan, dan 

pembagian kekuasaan. Perbedaan tersebut seiring berjalannya waktu 

mengalami perubahan karena perempuan dari segi alokasi waktu atau 

pendapatan dan pembagian kekuasaan kini menunjukkan eksistensinya 

dengan bekerja di area publik layaknya kaum laki-laki.  

 Di era globalisasi seperti sekarang ini tidak sedikit perempuan yang 

berperan dalam bidang usaha swasta besar. Seperti yang diungkapkan oleh 

Notopuro (1984: 93), lebih-lebih dengan adanya organisasi Ikatan 

Pengusaha Wanita  Indonesia, menandakan bahwa kaum perempuan 

Indonesia selalu memegang peranan dalam sejarah pembangunan Indonesia.   

 

3. Alokasi Waktu Perempuan Sebagai Penopang Ekonomi Keluarga dan 

Sebagai Ibu Rumah Tangga   

 Perempuan yang bekerja harus pandai  membagi waktu untuk 

keluarga dan bekerja agar semuanya berjalan dengan seimbang. Alokasi 
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waktu yang diberikan untuk keluarga selalu disesuaikan jam kerja seperti 

sebelum berangkat kerja dan sesudah pulang kerja. Menurut  Saptari (1997: 

477), seorang ibu rumah tangga yang bekerja, mengisi hari-harinya dengan 

berbagai macam aktivitas kerja, baik di dalam rumah maupun di luar rumah, 

yang cenderung berlangsung lebih lama dibanding dengan suami. Aktivitas 

perempuan pekerja yang sudah berkeluarga memang lebih banyak 

dibanding suami karena perempuan memiliki dua peran (double bourden) 

sebagai ibu rumah tangga dan sebagai perempuan yang bekerja di sektor 

publik. 

 Alokasi waktu perempuan yang bekerja di luar rumah, seperti yang 

bekerja pada instansi resmi contohnya: kantor, pabrik, dan lain-lain, 

memiliki ketetapan jam masuk kerja berbeda-beda. Menurut Bainer (1998: 

158), seorang ibu yang bekerja di luar rumah akan mengalami perubahan 

secara sosial, seperti interaksi sosial dengan orang lain, perluasan wawasan 

dan informasi serta berpenghasilan sendiri.  Perempuan pekerja yang sudah 

berkeluarga akan membagi waktu sesuai kebutuhan, sehingga memiliki 

waktu untuk keluarga dan waktu untuk bekerja. 

 Menurut Hubeis dalam Harijani (2001: 20), mengatakan bahwa 

analisis alternatif mengenai peran wanita dapat dilihat dari tiga persepektif 

dalam kaitanya dengan posisi sebagai manager rumah tangga dan partisipasi 

pembangunan atau pekerjaan mencari nafkah, yaitu: peran domistik, peran 

transisi, dan peran kontemporer. Para perempuan pekerja merupakan bagian 
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dari peran transisi, karena peran transisi adalah peran perempuan yang 

berperan atau terbiasa bekerja untuk mencari nafkah.   

4. Kehidupan Sosial Ekonomi Perempuan Pekerja Di Pabrik Obat 

Nyamuk Bakar PT. Menara Laut  Kota Tegal 

 Setiap mahluk hidup pasti mengalami sosialisasi dan interaksi 

sebagai mahluk sosial sepanjang hidup sampai individu tersebut meninggal 

dunia. Begitu pula yang dialami pekerja perempuan yang setiap harinya 

mengalami sosialisasi di lingkungan keluarga, pekerjaan dan masyarakat. 

Sosialisasi dibedakan menjadi dua tahap yaitu :  

a. Sosialisasi Primer, sebagai sosialisasi yang pertama dijalani individu 

untuk menjadi anggota masyarakat.  

b. Sosialisasi Sekunder, sebagai proses berikutnya yang memperkenalkan 

individu yang telah disosialisasikan ke dalam sektor baru dari dunia 

obyektif masyarakatnya.  

 Menurut Bainer (1998: 158), seorang ibu yang bekerja di luar 

rumah akan mengalami perubahan secara sosial, seperti interaksi sosial 

dengan orang lain, perluasan wawasan dan informasi serta berpenghasilan 

sendiri. 

 Menurut Kartasasmita (1992), kehidupan ekonomi pada dasarnya 

menitik beratkan pada pola produksi, konsumsi, dan distribusi barang di 

dalam masyarakat. Adanya aktivitas atau kegiatan ekonomi dalam 

masyarakat memiliki alasan, di antaranya:  

1. Semata-mata untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, yaitu : 
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(i)  Kebutuhan Primer atau kebutuhan yang fundamental  

(ii) Kebutuhan Sekunder atau kebutuhan pelengkap  

  (iii) Kebutuhan Tersier atau kebutuhan akan kemewahan. 

2. Bekerja untuk menyalurkan kreativitas atau mengisi kesibukan. Hal ini 

terjadi bila keadaan ekonomi keluarga sudah terpenuhi dan hanya 

sebagai tambahan saja. Pada umumnya wanita dan wanita Jawa 

khususnya yang memiliki taraf pendidikan tinggi merupakan sumber 

daya bagi pembangunan sehingga bila tidak dimanfaatkan merupakan 

suatu penghamburan dana, karena mahalnya biaya pendidikan 

(Soedarsono 1986: 58).  

 Menurut Karl Marx (Salim 2006: 51) berdasarkan pemikiran 

tentang ‘Historis Materialisme’ maka semua perilaku manusia berawal dari 

economic structure, karena unsur ekonomi akan memimpin gerak perubahan 

dikehidupan sosial. 

 Dalam bidang ekonomi wilayah gerak perempuan pekerja dibatasi, 

menurut Horton (Dagun 1992: 7) aspek gender dianggap penting karena 

semakin kuatnya gerakan gelombang feminisme yang melanda dunia, 

gelombang ini mengandung arus lobi dan informasi yang siap menyapu 

aktivitas ekonomi yang mengabaikan perempuan, oleh karena itu 

perempuan diberi gaji rendah dan tidak diperbolehkan cuti haid atau hamil. 

 Menurut Nugroho (2008: 167), para perempuan memerlukan 

kesetaraan dalam pembangunan untuk dapat mengatasi permasalahan 

mengenai kehidupan ekonomi adalah sebagai berikut: 
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a. Menuntut pendefinisian pembangunan yang melibatkan kepentingan dan 

kebutuhan perempuan. 

b. Mendefinisikan dan merekonstruksi nilai-nilai ideologi yang 

menimbulkan ketidakadilan hubungan gender laki-laki dan perempuan. 

c. Meningkatkan akses dan kontrol terhadap sumber dan manfaat dengan 

menerapkan kerangka pemberdayaan mulai dari tingkat kesejahteraan 

hingga tingkat kontrol/ kekuasaan. 

d. Memperkuat kelembagaan dan jalur pendidikan sebagai upaya 

pemberdayaan perempuan. 

e. Menyosialisasikan konsep kesetaraan gender di berbagai bidang. 

f. Menyusun mekanisme pemberdayaan perempuan secara terpadu dan 

berkesinambungan. 

g. Membentuk jaringan kerja dengan partisipasi perempuan. 

h. Memasukan berbagai pandangan internasional tentang hak-hak 

perempuan.  

 

B.   Kerangka Berfikir 

 Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana 

teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasikan 

sebagai masalah yang penting (Sugiono 2008: 60). Kerangka konseptual 

Kehidupan Sosial Ekonomi Pekerja Perempuan Di Pabrik Obat Nyamuk 

Bakar PT. Menara Laut Kota Tegal ialah perempuan yang bekerja sebagai 

pekerja atau karyawan di Pabrik Obat Nyamuk Bakar yang dalam kehidupan 
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sehari-hari  memiliki peran dua peran, yaitu sebagai ibu rumah tangga dan ibu 

yang bekerja ikut membantu menopang ekonomi keluarga, yang 

mengakibatkan perubahan-perubahan peran perempuan dalam keluarga, 

pengalokasian waktu dan kehidupan sosial ekonomi, yang akan disajikan 

berupa bagan. 

 Berikut bagan I kerangka berfikir mengenai kehidupan sosial 

ekonomi pekerja perempuan di pabrik obat nyamuk bakar PT. Menara Laut 

Tegal: 

Bagan I. Kerangka berfikir mengenai kehidupan sosial ekonomi pekerja 
perempuan di pabrik obat nyamuk bakar PT. Menara Laut Tegal 

 

BAGAN KERANGKA BERFIKIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kehidupan di 
lingkungan keluarga  

Kehidupan di 
lingkungan kerja  

Kehidupan 
sosial ekonomi 

Kehidupan perempuan pekerja di Pabrik obat 
nyamuk bakar PT. Menara Laut Tegal 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Dasar Penelitian  

 Dalam penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif. Dasar 

filosofis yang mendasari penelitian ini adalah fenomenologis yang kadang 

disebut juga deskriptif phenomenology, yaitu pembuktian yang bersifat 

deskriptif.     

 Pengumpulan data pada penelitian kualitatif berupa catatan, rekaman, 

foto, dan laporan. Penyajian data biasanya berupa tulisan, bukan angka 

nominal, dan menyoroti kehidupan individu secara holistik tanpa 

memisahkan individu atau kelompok ke dalam variabel atau hipotesis. 

Penelitian fenomenologis diharuskan memberikan interpretasi terhadap gejala 

tersebut sesuai tujuan dari penulis, yaitu mengetahui dan memaparkan 

fenomena yang ditimbulkan dari kehidupan sosial ekonomi perempuan 

pekerja pabrik ini.  

 

B. Lokasi Penelitian  

 Penelitian ini mengambil tempat di pabrik obat nyamuk bakar PT. 

Menara Laut Tegal.  Letaknya mudah dijangkau karena berada di tepi jalan 

jalur pantura Kota Tegal. Kota Tegal terkenal dengan sebutan Kota Industri. 

Letak pabrik ini tepatnya berada di Jalan Martoloyo, Kelurahan Mintaragen, 

Kota Madya Tegal. Sebenarnya pada kawasan ini banyak didapati industri, di 

antaranya pabrik jamu, pabrik teh, pabrik sabun krim, pabrik kayu, dan lain-

lain. Pabrik industri bahan obat nyamuk bakar yang bermerk atau berlabel 
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obat nyamuk Kingkong terbesar di antara pabrik-pabrik yang ada di kawasan 

tersebut karena memiliki tiga bangunan pabrik atau tiga divisi. Keberadaan 

PT. Menara Laut Tegal yang merupakan perusahaan besar, ikut mendorong 

perubahan ekonomi masyarakat yang bekerja di pabrik tersebut. Fenomena 

sosial di lokasi ini sangat menarik perhatian karena mayoritas di bagian 

produksi dikerjakan oleh para perempuan. 

 

C. Fokus Penelitian   

 Penelitian ini memfokuskan pada kehidupan sosial ekonomi pekerja 

perempuan pabrik obat nyamuk bakar PT. Menara Laut  Kota Tegal yang di 

dalamnya  mencakup:   

a. Bagaimana pengalokasian waktu perempuan sebagai ibu rumah tangga dan 

sebagai pekerja di PT. Menara Laut Kota Tegal 

b. Bagaimana kehidupan sosial ekonomi perempuan pekerja pabrik obat 

nyamuk bakar  yang bekerja di PT.Menara Laut  Kota Tegal  

 

D. Subyek Penelitian  

 Subyek penelitian ini adalah para perempuan yang sudah berkeluarga 

baik memiliki atau belum memiliki anak dan bekerja sebagai pekerja atau 

karyawan pabrik obat nyamuk bakar PT. Menara Laut Tegal. Subyek pada 

penelitian ini dibatasi, yaitu memiliki latar belakang pendidikan SD sampai 

SMA dan akan diambil sebayak 10 orang pekerja perempuan yang bekerja di 

pabrik.   
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E. Sumber Data Penelitian  

 Penggolongan data menurut asal sumbernya dapat dibagi menjadi dua, 

yaitu: 

1. Data primer 

 Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subyek 

yang akan diteliti (Suyanto 2006: 55). Subyek dalam penelitian ini adalah 

para pekerja perempuan obat nyamuk bakar PT. Menara Laut Tegal yang 

sudah berkeluarga, baik memiliki atau belum memiliki anak dan informan 

yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi: 

(a) Anggota keluarga pekerja perempuan pabrik obat nyamuk bakar   

yang terdiri atas  suami, anak dan orang tua.  

(b)  Owner atau pemilik dan karyawan PT. Menara Laut Tegal 

(c) Masyarakat yang tinggal di di sekitar pabrik obat nyamuk bakar 

(d)  Tokoh masyarakat di sekitar pabrik 

2. Data sekunder  

  Sumber data sekunder yang akan didapatkan dalam penelitian ini adalah:  

(a) Kata-kata dan tindakan  

  Kata-kata dan tindakan subyek yang diamati atau diwawancarai 

merupakan sumber data utama dengan kegiatan melihat, mendengar, dan 

bertanya. 

(b)   Sumber tertulis  

 Sumber tertulis merupakan sumber pelengkap untuk menambah 

wawasan peneliti yang biasanya didapat dari buku,  media internet, arsip, 

majalah ilmiah, dokumen resmi, dan dokumen pribadi (Moleong 2000: 

113). Penelitian ini akan memilih sumber tertulis yang berupa buku-buku, 
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media internet dan arsip yang berhubungan dengan pekerja perempuan 

obat nyamuk bakar, proses produksi, kehidupan keluarga pekerja 

perempuan, dan lain-lain. 

(c)  Foto 

 Foto sebagai bahan dokumentasi diperlukan dalam penelitian ini 

sebagai bukti gambaran deskriptif  mengenai suatu objek. Hasil foto yang 

subyektif akan dianalisis secara induktif agar penelitian bersifat objektif 

(Moleong 2002: 114). Dokumentasi foto yang diinput adalah foto 

kehidupan pekerja perempuan pabrik dalam keluarga dan  cara kerja 

pekerja perempuan pabrik obat nyamuk bakar.   

 

F. Metode Pengumpulan Data 

 Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data:  

1) Wawancara 

 Hubungan pewawancara dengan yang diwawancarai bersifat bebas 

dalam suasana biasa. Hal ini memungkinkan agar proses tanya jawab 

tidak kaku, melainkan agar informasi yang didapat lebih luas. Model 

wawancara yang digunakan mengacu pada wawancara tidak terstruktur 

atau bebas terpimpin,  di mana pelaksanaan tanya jawab mengalir seperti 

dalam percakapan sehari-hari.  

Teknik wawancara yang digunakan, ada 2 teknik yaitu: 

(1) Wawancara Terbuka  

  Wawancara ini diawali dengan mengunjungi lingkunan 

kehidupan sosial subyek atau observasi lapangan, yaitu pabrik obat 

nyamuk bakar PT. Menara Laut  Kota Tegal. Dalam proses wawancara 



26 

 

peneliti harus dapat beradaptasi dan berinteraksi dengan baik di lapangan 

sehingga tercipta suasana kekeluargaan dan tidak terlihat kesenjangan. 

  Dibutuhkan dua sumber yang perlu diwawancarai atau 

interviewed, yaitu subyek dan informan yang akan memberi informasi. 

Subyek yang dimaksud adalah para pekerja perempuan pabrik obat 

nyamuk bakar PT. Menara Laut  Kota Tegal.  

 (2) Wawancara mendalam (Indepth interview) 

  Wawancara yang dilakukan ini dalam suasana santai, setiap 

jawaban mengalir tanpa menyediakan jawaban yang sistematis, namun 

bukan berarti jawaban asal-asalan, tapi juga memiliki kualitas. 

Informasi yang didapat dari subyek bersifat mendalam, peka atau 

sensitif terhadap kehidupan subyek. Pertanyaan yang diajukan pada 

subyek lebih baik jika berada di rumah karena akan lebih mendetail, 

akurat, dan konkrit. Kunjungan ke rumah-rumah subyek, yaitu para 

pekerja perempuan pabrik obat nyamuk bakar sudah dilakukan.   

 

2) Observasi  

 Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi 

non partisipan. Peneliti tidak terlibat secara langsung  dengan  

melakukan aktivitas orang yang diamati. Peneliti di sini hanya sebagai 

pengamat independent dengan mencatat, mengamati, selanjutnya 

membuat kesimpulan tentang perilaku subyek yang diteliti, yaitu pekerja 

perempuan pabrik obat nyamuk bakar PT. Menara Laut Tegal.    
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3) Dokumentasi  

  Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi yang  utama, 

berupa arsip atau dokumen, foto, dan data dari internet secara optimal 

yang memberikan  penjelasan dan keterangan lengkap mengenai perihal 

yang diteliti, khususnya perempuan perkerja di pabrik obat nyamuk 

bakar PT. Menara Laut Kota Tegal. Tidak menutup kemungkinan pula  

dalam penelitian menemukan sumber dokumentasi lain yang dapat 

membantu penelitian. 

 Penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan sebagai 

berikut: 

Bagan 2. Teknik pengumpulan data 
 

  

 

   

 

 

    

 

 

 

 

G. Triangulasi Data 

Triangulasi data diartikan sebagai teknik pengumpulan data  yang 

bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data yang 

Sumber data yang 
sama (subyek dan 
informan) 

Wawacara: 
Wawancara Terbuka dan 
wawancara mendalam 

Observasi: 
non partisipan  

Dokumentasi: 
menggunakan arsip atau 
dokumen, foto, dan sumber  
internet
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sumbernya telah ada, mengecek kreadibilitas data atau keabsahan data dengan 

berbagai teknik pengumpulan data, dan berbagai sumber data (Sugiyono 

2008: 241). Nilai dari teknik pengumpulan data dengan triangulasi adalah 

untuk mengetahui data yang diperoleh convergent (meluas), tidak konsisten 

atau kontradiktif, yaitu melalui cara: (a) membandingkan hasil wawancara 

dengan hasil pengamatan, (b) membandingkan hasil dari wawancara pribadi 

dengan wawancara secara umum, (c) membandingkan apa yang dikatakan 

tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu, (d) 

membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat 

orang, seperti rakyat biasa, orang berpendidikan tinggi, menengah, dan 

rendah, dan (e) membandingkan hasil wawancara dengan isu, suatu dokumen 

yang berkaitan. Dengan demikian, penulis dapat menemukan kesesuaian 

triangulasi data terhadap data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan 

dokumentasi dengan data sebenarnya sehingga hasil penelitian akan 

berkualitas, akurat, dan kebenaran data dapat diakui.  

 

H. Metode Analisis Data 

  Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang 

memberi pemaparan, gambaran deskriptif mengenai suatu objek 

permasalahan. Menurut Miles dan Huberman (1984), aktivitas analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus 

sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh (Sugiyono 2008: 246). 

Penelitian ini mendeskripsikan perempuan yang memiliki peran ganda, yaitu 
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peran sebagai ibu rumah tangga dalam keluarga dan peran sebagai tenaga 

kerja di pabrik obat nyamuk bakar PT. Menara Laut Kota Tegal. Analisis data 

dalam penelitian ini meliputi 3 (tiga) langkah yaitu: 

(a) Reduksi Data (Data Reduction) 

 Hasil penelitian yang kompleks perlu direduksi. Reduksi data 

adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, mengarahkan, dan 

membuang yang tidak perlu, serta mengorganisasikan data sedemikian 

rupa sehingga dapat ditarik dan diverifikasi (Moleong, 1992: 15). Dengan 

memilih dan memfokuskan  hal-hal yang penting maka mempermudah  

pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.   

(b) Penyajian Data (Data Display) 

Menurut Miles dan Humberman (1984), dengan mendisplaykan 

data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, 

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut 

(Sugiyono 2008: 249).  

(c) Penarikan Simpulan  (Conclusion Drawing) 

Kesimpulan peneliti ditarik berdasarkan data, yang dalam hal ini 

berupa data yang sudah diolah, maka penarikan kesimpulan dilakukan 

sejalan dengan cara mengolah data (Arikunto 2002: 312). Penarikaan 

simpulan dilakukan agar memperoleh kejelasan dan pemahaman terhadap 

suatu fenomena yang terjadi di lapangan, yaitu kehidupan sosial ekonomi 

pekerja perempuan pabrik obat nyamuk bakar PT. Menara Laut Tegal. 
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 Penarikan simpulan dapat disederhanakan dalam bentuk bagan 

sebagai berikut: 

  Bagan 3. Penarikan Simpulan 

 

 

 

 

  

 

(Miles 1992: 20) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pengumpulan Data Penyajian Data 

Reduksi Data Simpulan: 
Verifikasi 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A.  Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

  Profil Pabrik Obat Nyamuk Bakar PT. Menara Laut Kota Tegal 

a. Kondisi Geografi dan Lingkungan Alam  

Pabrik obat nyamuk bakar PT.Menara Laut Tegal  terletak dekat 

dengan pantura, tepatnya di Jalan Seram Kelurahan Mintaragen Kota 

Tegal. Wilayah Kota Tegal memiliki Luas 39,68 Km² dengan batas 

wilayah adalah: 

Sebelah Utara  : Laut Jawa 

Sebalah Timur  : Kabupaten Tegal 

Sebelah Selatan : Kabupaten Tegal 

Sebebelah Barat : Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes.    
   

Menurut luas daerah pembagian administrasi daerah Kota Tegal, 

letak pabrik obat nyamuk bakar PT. Menara Laut Tegal berada di Jalan 

Seram  Kelurahan Mintaragen memiliki luas 1,41Km². Jalan Seram 

Kelurahan Mintaragen Kota Tegal ini merupakan daerah dataran rendah, ± 

3 meter di atas permukaan air laut, serta memiliki iklim tropis dan suhu 

27,40º  dengan curah hujan rata-rata perhari 131 mm. Melihat dari kondisi 

geografisnya serta letaknya yang dekat dengan pantura, Kota Tegal cocok 

sebagai kawasan industri karena mudah dalam pendistribusian barang. 
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b. Keadaan Penduduk Sekitar Pabrik Obat Nyamuk Bakar PT. Menara 

Laut Kota Tegal 

Jumlah penduduk di sekitar pabrik obat nyamuk bakar PT. Menara 

Laut tepatnya di Kelurahan Mintaragen menurut sensus tahun 2008  

sebanyak 15.377 dari 248.722 jiwa penduduk Kota Tegal. Pembagian jenis 

kelamin laki-laki 7.648 dan perempuan 7.729. Komposisi mata 

pencaharian penduduk  Kelurahan Mintaragen yang berumur 10 tahun 

keatas menurut sensus terakhir tahun 2007 terdapat pada tabel 1 sebagai 

berikut: 

Tabel 1. Komposisi mata pencaharian penduduk  Kelurahan Mintaragen 
yang   berumur 10 tahun keatas menurut sensus terakhir tahun 
2007 

 
No Pekerjaan Jumlah 

1 Petani Sendiri 3 

2 Buruh Pertanian 46 

3 Nelayan Pengusaha 2884 

4 Pengusaha 431 

5 Buruh Bangunan 2830 

6 Buruh Pabrik 1500 

 
Tabel di atas menunjukan prosentase buruh pabrik sejumlah 9,76% 

dari keseluruhan warga di Kelurahan Mintaragen. Kelurahan Mintaragen 

tergolong dalam kawasan industri karena banyak industri yang berdiri, 

seperti: pabrik teh, pabrik sabun, pabrik jamu, pabrik kayu, pabrik 

pengolahan ikan, dan lain-lain. Berdirinya industri-industri tersebut 
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mempengaruhi mata pencaharian penduduk, banyak warga masyarakat 

Mintaragen yang tinggal dekat industri akhirnya memilih bekerja di 

pabrik-pabrik yang berada di kawasan tersebut. Selain pekerja yang 

berasal dari sekitar pabrik ada pula pekerja pabrik obat nyamuk bakar PT. 

Menara Laut Tegal yang berasal dari desa-desa terdekat, yaitu: Desa 

Mejasem Timur, Desa Damyak, Desa Pacul, Desa Petiyangan, bahkan 

banyak pula pekerja yang berasal dari luar kota, seperti Pemalang, Brebes, 

dan Pekalongan yang biasanya tinggal dengan indekos di sekitar pabrik 

 

c. Profil PT. Menara Laut Tegal 

Pabrik Obat Nyamuk letaknya dekat dengan jalan pantura Tegal, 

hal ini cukup membantu dalam  pendistribusian barang hasil produksi ke 

kota-kota lain. Wilayah pabrik ini dibatasi oleh:  

Sebelah Barat    : Balai Kota lama Tegal 

Sebelah Timur   : Desa Damyak 

Sebelah Utara    : Laut Pantura 

Sebelah Selatan : Kelurahan Kalimati  

Menurut Bapak Narto (46 tahun) yang bekerja di pabrik PT. 

Menara Laut sejak tahun 1976, kawasan pabrik ini dahulu merupakan areal 

yang digunakan untuk mendaratnya Helikopter Angkatan Udara dalam 

latihan udara. Seiring perkembangan zaman, kawasan ini banyak 

dialihfungsikan sebagai kawasan industri dan sekarang daerah ini banyak 

sekali tumbuh industri-industri lain, seperti industri jamu, industri kayu, 
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industri teh, industri sabun, industri kosmetik, dan lain-lain. Pabrik obat 

nyamuk bakar ini merupakan perusahaan keluarga yang dimiliki oleh 

warga keturunan Cina. Pabrik obat nyamuk ini sendiri pada bidang 

administrasi perusahaannya masih bersifat sangat tertutup karena 

merupakan usaha keluarga sehingga sistem di dalamnya pun mengikuti 

kesepakatan interen keluarga tanpa ada campur tangan pihak luar. Hampir 

seluruh perusahaan di Kelurahan Mintaragen ini merupakan satu korporasi 

dari satu pemilik karena usaha yang dijalankan  berkembang pesat 

sehingga selalu menambah perusahaan, seperti perusahaan pabrik teh, 

perusahaan sabun krim, bahkan perusahaan obat nyamuk bakar pun terdiri 

dari tiga divisi atau tiga bangunan pabrik. Luas salah satu pabrik Obat 

nyamuk bakar yang baru pada satu divisi pabrik seluas 6.100 ha, dengan 

nomor izin 648/041/2009, AGD : 640/025/2009 yang merupakan jenis 

bangunan gudang dan produksi. Letak ketiga divisi pabrik saling 

berjauhan. Tiap-tiap pabrik melakukan aktivitas yang sama dalam 

mengolah atau memproses bahan produksi antara satu divisi dengan divisi 

yang lain. Masing-masing divisi memasang papan izin mendirikan 

bangunan untuk aktivitas produksi dan gudang. 
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Gambar 1. Izin bangunan pendirian bangunan pabrik produksi induk   
PT. Menara Laut Tegal  

 
Perusahaan obat nyamuk bakar PT. Menara Laut Tegal dapat 

mempertahankan eksistensinya selama puluhan tahun, bahkan bertambah 

dari satu divisi pada awalnya kini menjadi tiga divisi dan selalu merekrut 

pekerja baru tiap tahunnya. Keadaan tersebut berimplikasi pula pada 

kesejahteraan karyawan karena di tengah persaingan kerja yang tinggi, 

para pekerja jauh dari PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Para pekerja 

dan karyawan yang sudah bekerja di pabrik obat nyamuk bakar PT. 

Menara Laut Tegal selama puluhan tahun masih bertahan sampai sekarang. 

Hal ini menandakan kesejahteraan para pekerja dan karyawan pabrik 

terjaga dengan baik. Menajemen di kantor pabrik obat nyamuk bakar PT. 

Menara Laut ini juga teratur, di mana pemegang kekuasaan utama berada 

pada owner atau pemilik dan diatur oleh Kepala Oprasional, kemudian di 

bawahnya adalah Kepala Mandor, dan di bawah Kepala Mandor terdapat 

tiga mandor yang mengatur para pekerja pabrik. Pada bagian administrasi 

perusahaan terdapat Staf Karyawan, Marketing, HRD, Bagian Penjualan, 
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dan Bagian Pembelian. Disajikan komposisi karyawan bagian administrasi 

kantor dalam tabel 2 sebagai berikut:  

Tabel 2. Komposisi Karyawan Perusahaan Bagian Kantor Pabrik Obat 
Nyamuk Bakar PT. Menara Laut Tegal  

 
No Bagian  Jumlah 

1 Kepala Oprasional 1 

2 Kepala Non Oprasional 1 

3 Staf  Karyawan 7 

4 Marketing 3 

5 HRD 1 

6 Penjualan 2 

7 Pembelian 2 

 Jumlah 16 

Sumber : Kantor Induk Pabrik PT. Menara Laut Tegal Januari 2009 

Selain karyawan bagian kantor, terdapat juga karyawan bagian 

pabrik produksi yang di dalamnya terdapat para pekerja, termasuk para 

pekerja perempuan. Pada bagian produksi mayoritas dikerjakan oleh 

pekerja perempuan, yang meliputi enam tahap proses produksi, yaitu 

campur, molen, cetak, oven, bungkus, terkecuali bagian BM (Bongkar 

Muat) yang keseluruhan adalah laki-laki. Pegawai bagian produksi PT. 

Menara Laut ini terbagi menjadi tiga, yaitu :  

1. Mandor besar adalah orang yang mengepalai sebagian mandor atau 

sering disebut supervisor dari salah satu tahap proses produksi 

2. Mandor kecil adalah orang yang mengepalai para pekerja atau buruh 

dari salah satu tahap proses produksi 

3. Pekerja adalah para buruh pabrik pada tiap-tiap tahap proses 

pengolahan bahan   
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d. Latar Belakang Pendidikan Pekerja Pabrik  

   Pekerja perempuan di pabrik obat nyamuk bakar PT. Menara Laut 

Tegal ini memiliki latar belakang pendidikan SD, SMP, SMA. Untuk 

menjadi pekerja di pabrik ini, tidak terlalu sulit persyaratannya. Calon 

pekerja tidak  dituntut memiliki pendidikan akademik tinggi maupun life 

skill khusus,  tidak mengeluarkan modal terlebih dahulu sebelum bekerja, 

tetapi yang  diperlukan ialah keterampilan dan kedisiplinan dalam bekerja. 

Para calon pekerja sebelum menjadi pekerja tetap, terlebih dahulu akan 

dilatih, yaitu dengan ikut  melihat proses kerja dan ikut serta 

mempraktekan proses kerja biasanya selama dua hari mengikuti masa 

training. Tingkat pendidikan dari para pekerja perempuan dalam tiga divisi 

atau pabrik, yang memiliki total pekerja mencapai 2356 pekerja akan 

disajikan dalam tabel. Berikut ini tabel 3 merupakan komposisi pendidikan 

pekerja pabrik obat nyamuk bakar PT. Menara Laut Tegal: 

Tabel 3. Komposisi Tingkat Pendidikan Karyawan Pabrik Obat Nyamuk 
Bakar PT. Menara Laut Tegal 

 
No Tingkat Pendidikan Jenis kelamin Jumlah 

Laki-laki Perempuan 
1 SD 210 

(8,91%) 
1170 

(49,66%) 
1380 

(58,57%) 
2 SMP 108 

(4,58%) 
564 

(23,94%) 
672 

(28,52%) 
3 SMA 69 

(2,93%) 
219 

(9,30%) 
288 

(12,23%) 
4 Perguruan Tinggi 10 

(0,42%) 
6 

(0,26%) 
16 

(0,68%) 
Jumlah Total 397 

(16,85%) 
1959 

(83,15%) 
2356 

(100%) 
  Sumber : Data Induk Perusahaan PT. Menara Laut Tegal 2009 
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  Tabel di atas menunjukan sebagian besar pekerja perempuan di 

pabrik obat nyamuk bakar PT. Menara Laut Tegal ini lebih banyak yang 

berlatar belakang pendidikan SD (Sekolah Dasar) dengan prosentase 

49,66%. Jumlah tersebut  lebih besar dibandingkan perempuan yang 

memiliki latar belakang pendidikan SMP karena hanya mencapai 23,94%, 

SMA hanya mencapai 9,30%, dan Perguruan Tinggi hanya 0,26% (pekerja 

yang menempati bagian kantor pabrik). Banyak alasan pekerja perempuan 

ini dulu tidak melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. 

Prosentase jumlah  orang yang berpendidikan rendah atau SD paling 

banyak, sedangkan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi (SMA dan 

Diploma atau Sarjana) semakin sedikit. Hal  tersebut menunjukan semakin 

tinggi tingkat pendidikan, semakin sedikit pula pekerja yang menempati 

posisi tersebut. Posisi pekerja di pabrik yang memiliki pendidikan tinggi 

(Diploma dan Sarjana) lebih banyak diduduki oleh laki-laki.   

Ibu Dasli (36 tahun), seorang perempuan pekerja pabrik 

menungkapkan pendapatnya pada wawancara tanggal 10 Mei 2009 

sebagai berikut:  

“Mbiyen cah wadon sing sekolah duwur kuwe akehe anake wong sugih, 
deng ora nduwe males, mbareken jare wong tua ngko ya bakale mbojo 
ngurus umah tok. Trus laka sekolah gratis kaya saiki, ditambah maning 
sekolahe neng INPRES adoh nemen sing umah, apa maning mlaku ya 
kesel nemen” (Dulu anak perempuan yang bersekolah sampai tinggi 
kebanyakan anak orang kaya, kalau tidak punya malas, karena menurut 
orang tua nantinya akan menikah dan mengurus anak. Tidak ada sekolah 
gratis seperti sekarang, ditambah sekolah INPRES letaknya jauh dari 
rumah, apalagi jika jalan kaki akan sangat melelahkan) 
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   Alasan perempuan pekerja dahulu tidak melanjutkan sekolah 

setelah lulus SD, di antaranya adalah kemampuan ekonomi yang masih 

rendah, sistem pendidikan yang belum maju seperti sekarang, pandangan 

bahwa pendidikan bagi perempuan itu tidak begitu penting, karena 

memiliki anggapan nantinya perempuan juga hanya akan mengurus rumah 

tangga saja di rumah, dan letak sekolah yang terlampau jauh hanya 

ditempuh dengan berjalan kaki membuat para pekerja perempuan ini 

kesulitan bersekolah. Para pekerja perempuan yang memiliki tingkat tinggi 

seperti Diploma dan Sarjana  sebanyak 0,26%, biasanya ditempatkan pada 

bagian administrasi di kantor divisi.  

Berikut merupakan tampilan tingkat pendidikan perempuan pekerja 

yang menjadi subyek penelitian di pabrik obat nyamuk bakar PT. Menara 

Laut Tegal yang diperlihatkan dalam tabel 4 sebagai berikut: 

 Tabel 4. Tingkat Pendidikan Subyek Penelitian 

No Nama Subyek 
Peneliti 

Umur/Tahun Tingkat 
pendidikan 

1 Tuniah 29 SD 
2 Wiwit .T 33 SMP 
3 Wahyu 32 SMA 
4 Waridah 36 SMP 
5 Sarwi 35 SD 
6 Tuminah 33 SD 
7 Dasli 36 SD 
8 Ipung 36 SD 
9 Atun 29 SMP 

10 Armi 36 SD 
  Sumber: Data Hasil Wawancara 28 Juni 2009 
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  Seiring perkembangan zaman, pendidikan pun semakin maju. Latar 

belakang pendidikan menjadi alasan utama untuk memilih pekerjaan 

sehingga yang hanya memiliki bekal ijazah SD dan SMP ditempatkan pada 

kelas buruh pabrik atau pekerja perempuan pabrik. Pada pekerja yang 

memiliki tingkat pendidikan lumayan separti SMA dan memiliki 

pengetahuan yang baik maka biasanya diangakat sebagai mandor atau 

pengawas sesama pekerja. Tidak hanya bertumpu pada tingkat pendidikan 

saja pekerja perempuan akan mendapat posisi bagus di pabrik obat 

nyamuk bakar, melainkan menurut Bapak Cahyono (40 tahun) salah satu 

pekerja PT. Menara Laut Tegal, bila pekerja tersebut sudah bekerja dalam 

kurun waktu lama ± 15 tahun dan mengerti seluk beluk pekerjaan di 

pabrik, maka biasanya diangkat sebagai mandor atau pengawas.  

 

B. Alokasi Waktu Perempuan sebagai Pekerja Pabrik Obat Nyamuk Bakar 

PT. Menara Laut Tegal dan sebagai Ibu Rumah Tangga 

Pihak pabrik memberlakukan 3 kali shift atau pergantian pekerja  

dalam sehari. Masing-masing shift memiliki jam kerja selama 8 jam dalam 

sehari. Aktivitas kerja pabrik tidak pernah berhenti selama 24 jam penuh.  

Tiga kali shift tersebut diberlakukan pada: 

Shift pertama pagi hari (jam 06.00 – 14.00 WIB), shift kedua sore hari (jam 

14.00 – 22.00 WIB), dan shift ketiga malam hari (jam 22.00 – 06.00 WIB). 

Hari aktif masuk kerja pabrik ialah pada hari senin sampai dengan hari sabtu 

dan hari minggu merupakan hari libur, serta hari-hari besar juga diliburkan 
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seperti hari raya Idul Fitri dan hari raya khusus China, karena banyak pegawai 

atasan pabrik PT. Menara Laut Tegal yang berasal dari warga keturunan 

China. Setiap pekerja tidak diperkenankan oleh pabrik untuk bergantian shift 

keberangkatan atau bertukar jadwal dengan pekerja lain. Pekerja perempuan 

mengalokasikan waktu berbeda-beda ketika bekerja di pabrik dan ketika 

berada di rumah karena menyesuaikan masing-masing shift masuk dari 

pekerja, yaitu sebagai berikut:   

 

1. Alokasi Waktu Perempuan Sebagai Pekerja Pabrik 

Awal memulai aktivitas pada setiap pekerja perempuan pabrik obat 

nyamuk bakar ini berbeda-beda tergantung shift yang dimiliki masing-

masing pekerja perempuan. Aktivitas sebagian besar pekerja perempuan 

diawali dengan berangkat kerja menggunakan sepeda ontel secara 

berbarengan, ada pula yang menggunakan sepeda motor namun jumlahnya 

sangat sedikit. Para pekerja perempuan yang berangkat pada shift malam  

yaitu sekitar pukul 10 malam, juga menggunakan sepeda ontel secara 

berbarengan tanpa diantar suami. Pandangan masyarakat di sekitar tempat 

tinggal pekerja perempuan, meski berangkat kerja malam hari tetapi tidak 

memandang buruk karena para pekerja perempuan ini keluar malam untuk 

bekerja dan berangkat pun secara berbarengan dengan pekerja lainnya. 

Setelah tiba di pabrik, lalu para perempuan pekerja memarkirkan sepeda 

pada tempat parkir khusus pekerja yang sudah disediakan. Sebelum para 

pekerja melakukan aktivitas kerja, maka terlebih dahulu para pekerja 
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mengisi daftar absensi kehadiran dengan bertanda tangan. Aktivitas 

pekerja perempuan di pabrik selama delapan jam yaitu dengan melakukan 

pekerjaan sesuai bagian dari masing-masing pekerja. Pekerja yang 

kelelahan biasanya beristirahat secara bergantian antara satu pekerja 

dengan pekerja lainnya sesuai kesepakatan bersama. Menurut Ibu Wasri 

(28 tahun) salah satu mandor kecil pabrik, pada wawancara tanggal 4 April 

2009, mengungkapkan sebagai berikut:  

“Waktu memulai istirahat pekerja adalah setelah 3 jam bekerja, dan 
lamanya ± 1 jam tergantung kesepakatan pekerja dengan temannya. 
Pemanfaatan waktu istirahat biasanya untuk tidur, makan, mengobrol, 
ibadah dan lain-lain. Kalau shift malam biasanya sih pekerja banyak 
menggunakan waktu istirahat untuk tidur”  
 

Waktu istirahat pekerja di Pabrik dimulai setelah 3 jam bekerja dan 

lamanya waktu untuk beristirahat ± 1 jam. Ketika salah satu pekerja 

perempuan beristirahat, proses produksi tetap berlangsung karena 

digantikan oleh pekerja perempuan lainnya. Hal ini merupakan anjuran 

pihak pabrik agar aktivitas produksi tidak berhenti dan pekerja perempuan 

tetap dapat beristirahat.  Pekerja perempuan mengisi waktu istirahat 

biasanya  dengan: 

a. Tidur,  yaitu tidur pada tempat sederhana yang sudah disediakan pabrik. 

Biasanya pekerja pada shift malam lebih banyak menggunakan waktu 

istirahat untuk tidur;  atau 

b. Makan, biasanya dengan makan makanan kecil atau minuman yang 

dibawa pekerja sebagai bekal dari rumah dan kadang membeli di luar 

dekat pabrik dengan menyuruh salah satu pekerja, atau 
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c. Beribadah, bagi muslim yang akan melakukan ibadah juga disediakan 

tempat untuk melakukan ibadah sholat, dan atau   

d. Mengobrol dengan teman kerja yang ketika itu sama-sama mendapat 

giliran istirahat.  

Aktivitas para pekerja perempuan selama beristirahat pada tiap-tiap shift di 

pabrik, baik shift pagi, shift sore, dan shift malam rata-rata sama, yaitu 

dengan tidur, atau makan, atau melakukan ibadah, dan atau mengobrol 

dengan teman kerja yang sama-sama sedang beristirahat. Biasanya pekerja 

pada shift pagi dan shift sore lebih banyak mengisi waktu istirahat dengan 

makan dan mengobrol. 

Mengenai kesehatan para pekerja selama melakukan aktivitas 

kerja, pihak pabrik menyediakan dokter jaga. Bagi pekerja yang sakit 

dapat diperiksa di tempat yang sudah disediakan. Konsekuensi 

keselamatan kerja pekerja perempuan pada saat bekerja relatif aman, 

karena tidak membutuhkan proteksi alat khusus yang dikenakan pada 

badan untuk perlindungan  dan keamanan kerja. Risiko keamanan kerja 

yang tidak membahayakan, menjadi pertimbangan para ibu ini memilih 

bekerja di pabrik obat nyamuk bakar PT. Menara Laut Tegal. Hal ini 

diungkapkan oleh Ibu Dasli (36 tahun), pekerja perempuan pada 

wawancara tanggal 9 April 2009, sebagai berikut: 

 “Bekerja di pabrik obat nyamuk bakar relatif aman tidak memakai 
pakaian khusus untuk perlindungan, itu menjadi pertimbangan juga ketika 
saya memilih pekerjaan. Pabrik obat nyamuk bakar menyediakan dokter 
jaga, biasanya kalau saya sakit langsung berobat disitu dan obatnya juga 
gratis” 
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Dapat dilihat pada gambar 2, aktivitas pekerja perempuan pabrik 

obat nyamuk bakar di pabrik, sebagai berikut :  

 

Gambar 2. Pekerja perempuan menata cetakan obat nyamuk bakar  
 

Gambar 2 terlihat para perempuan pekerja pabrik ini mengenakan 

pakaian biasa, tanpa pakaian seragam khusus pekerja pada saat bekerja. 

Menurut salah satu mandor kecil yaitu Bapak Kasim (50 tahun), pada 

wawancara tanggal 14 April 2009 mengatakan, sebagai berikut: 

“Seragam pabrik belum diberikan soalnya banyak kendala, di antaranya 
pihak kami harus banyak menyediakan baju-baju pekerja untuk ribuan 
orang dan dananya tidak sedikit, disamping itu setiap pekerja berangkat 
setiap hari tentu harus punya baju lebih dari satu. Pekerjaan pekerja tidak 
kotor jadi pakai baju biasa tidak masalah” 
 
  Pakaian pekerja di pabrik tidak seragam karena terhalang kendala 

biaya yang besar berkaitan dengan jumlah pekerja yang sangat banyak. 

Terkadang di dalam pabrik juga diadakan razia telepon genggam 

(handphone) yang dilakukan Mandor Kecil terhadap seluruh pekerja 

perempuan. Razia handphone dilakukan karena dianggap oleh pihak 

pabrik mengganggu aktivitas pekerja ketika melakukan proses kerja.  
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Seperti yang diungkapkan Ibu Armi (36 tahun) pekerja perempuan pabrik 

yang  mengungkapkan dalam wawancara tanggal 16 April 2009, sebagai 

berikut:   

 “Razia handphone di lakukan mandor karena belakangan ini banyak 
pekerja yang kadang menerima telepon dan sms secara sembunyi-
sembunyi ketika proses kerja berlangsung. Kata mandor hal itu dapat 
mengganggu konsentrasi kerja para pekerja. Kalau ketahuan akan ditegur 
keras kecuali saat istirahat itu diperbolehkan”  

 
   Konsentrasi para pekerja perempuan pada saat bekerja sangat 

diutamakan pihak pabrik, hingga perihal yang mengganggu aktivitas kerja, 

seperti penggunaan telepon saat bekerja dilarang oleh mandor pabrik. Bila 

pekerja perempuan kurang berkonsentrasi, maka output barang yang 

dihasilkan pekerja juga akan kurang memuaskan, sehingga hal tersebut 

menjadi kekhawatiran pihak pabrik.   

 

2. Alokasi Waktu Perempuan Pekerja Pabrik Obat Nyamuk Bakar PT. 

Menara Laut Tegal Di Rumah   

   Aktivitas yang dilakukan pekerja perempuan pada saat berada di  

lingkungan keluarga, memang seperti layaknya ibu rumah tangga pada 

umumnya. Perbedaan aktivitas yang dilakukan perempuan pekerja ini 

hanya soal pembagian waktu. Alokasi waktu yang diberikan perempuan 

pekerja untuk keluarga tentu tidak seharian penuh karena perempuan ini 

memiliki pekerjaan di pabrik. Waktu untuk bertemu dan berkomunikasi 

bersama keluarga, disesuaikan dengan jam masuk kerja sehingga tidak 

bertabrakan dengan jam masuk kerja pabrik. Pabrik obat nyamuk bakar ini 
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memberlakukan jam kerja pada masing-masing pekerja selama 8 jam 

dalam satu hari (24 jam). Berarti waktu yang digunakan di luar jam kerja, 

adalah dengan mengurangi total waktu pekerja dalam sehari yaitu 24 jam 

dikurangi alokasi waktu kerja 8 jam, dan dikurangi waktu perjalanan 

berangkat dan pulang pabrik, sehingga sisanya adalah ± 15 jam yang 

biasanya dihabiskan di rumah. 

  Pabrik memberlakukan dalam sehari tiga kali shift masuk kerja, 

setiap pekerja hanya bekerja satu kali shift yang lamanya 8 jam.  Para 

perempuan pekerja memiliki jadwal shift masuk kerja sendiri-sendiri, yaitu 

yang terdiri dari jadwal: shift masuk pagi, shift  masuk sore, dan shift 

masuk malam. Sehingga waktu pekerja perempuan untuk berkumpul 

dengan keluarga juga disesuaiakan dengan shift masuk masing-masing. 

Alokasi perempuan pekerja selama di rumah, akhirnya menyesuaikan 

jadwal shift masuk kerja. Berikut ini merupakan penjelasan alokasi waktu 

yang digunakan pekerja perempuan selama berada di rumah, yang 

disesuaikan dengan  masing-masing shift masuk kerja, yaitu:   

1. Kegiatan perempuan pekerja selama di rumah, yang memiliki jadwal 

masuk kerja  pada shift pertama 

  Pada shift pertama ini dimulai pukul enam pagi sampai pukul dua 

siang atau jam 06.00 WIB – 14.00 WIB. Berarti pekerja perempuan 

pabrik obat nyamuk bakar ini memiliki waktu di rumah sebanyak enam 

belas jam .Pada waktu selesai bekerja yaitu pukul 2 sore, biasanya 

perempuan pekerja ini, banyak mengisi waktunya bersama keluarga. 
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Aktivitas sebagai ibu rumah tangga yang dilakukan salah satu pekerja 

perempuan pabrik yang bekerja pada shift pertama, yaitu Ibu Tuminah 

(33 tahun) dalam wawancara tanggal 4 mei 2009, mengungkapkan 

sebagai berikut:   

“Saya mengawali kegiatan dimulai pagi hari sehabis bangun tidur dan 
sholat shubuh jam 04.30 WIB. Setelah itu saya mulai membersihkan 
rumah, memasak untuk sarapan sekaligus membuat lauk untuk makan 
siang keluarga, karena pada saat jam makan siang yaitu pukul 12 
siang, saya masih berada di pabrik. Malamnya saya menyiapkan 
keperluan sekolah anak seperti pakaian seragam sekolah dan buku. 
Dan terutama saya mendampingi belajar anak saya yang masih SD, 
ketika malam hari kira-kira pukul 7 malam. Saya juga setiap hari 
menonton tivi bersama keluarga diselingi ngobrol. Setelah agak larut 
malam kira-kira pukul 10 malam baru saya tidur karena besok saya 
harus bangun pagi, hampir seluruh tugas rumah saya yang 
mengerjakan”   

 

Kegiatan pekerja perempuan atau sang ibu ketika berada di rumah 

banyak dicurahkan untuk keluarga. Pekerja perempuan pada shift 

pertama memulai aktivitas ketika pagi hari sehabis bangun tidur yaitu 

sekitar pukul 4.30 pagi. Setelah itu pukul 5.30 barulah pekerja 

perempuan tersebut berangkat ke pabrik. Segala aktivitas yang 

berkaitan dengan pekerjaan rumah seperti bersih-bersih rumah, 

memasak, menyiapkan keperluan anak, dan mendampingi anak belajar, 

semua tugas rumah tangga dilakukan oleh sang ibu (double bourden) 

yaitu diserahkan pada pekerja perempuan tanpa dibantu suami. Waktu 

untuk melepas penat sang ibu ini ketika di rumah, dilakukan saat 

menonton televisi bersama keluarga, lalu kira-kira pukul 10 malam 

barulah sang ibu ini tidur.  Hal yang sama juga dialami pula oleh 
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pekerja perempuan pabrik lainnya, yaitu Ibu Atun (29 tahun), pada 

wawancara tanggal 4 mei 2009 sebagai berikut: 

“Neng umah sing ngurus kabean ya nyong dewek, misale  anak pan 
sekolah neng endi, masalah listrik, masalah umah, trus liya-liyane. 
soale bapane kerja merantau neng Jakarta, dadine apa-apa sing neng 
umah diurus nyong kabeh ora direwangi sapa-sapa. Kadang ya 
kangelan misale nyong atau anak lagi sakit atau ana keperluan 
keluarga, bisa ora bisa tek jalani bae. Bapa juga tetep kirim duit nggo 
keluarga ben wulan”(Di rumah segala sesuatu yang mengus saya, misal 
anak mau sekolah dimana, masalah listrik, masalah keperluan keluarga 
dan lain-lain. Suami saya bekerja merantau di Jakarta, jadi di rumah 
saya yang mengurus semuanya tanpa di bantu siapa-siapa. Kadang 
mengalami kesulitan bila saya atau anak sedang sakit atau ada 
kepentingan keluarga, mau tidak mau saya tetap harus menjalaninya) 
  
 Seluruh aktivitas dalam rumah tangga, bila suami tidak berada di 

rumah karena bekerja di luar kota atau merantau, maka semuanya 

dibebankan pada istri. Pembagian kerja dalam keluarga tidak tercipta. 

Meski terkadang berat dalam mengurus rumah tangga sendirian tetapi 

bagaimana pun juga harus tetap dijalani perempuan pekerja pabrik ini. 

Pekerja perempuan pabrik ini yang suaminya bekerja merantau keluar 

kota tetap mendapat kiriman uang dari suami tiap bulan.  

2. Kegiatan perempuan pekerja selama di rumah, yang memiliki jadwal 

masuk kerja pada shift kedua 

  Pada Shift kedua ini dimulai pukul dua siang sampai pukul sepuluh 

malam atau jam 14.00 WIB – 22.00 WIB. Perempuan pekerja ini 

memiliki banyak waktu untuk keluarga ketika pagi hari sebelum 

berangkat bekerja, yaitu rentang waktu sebelum pukul 2 sore. Aktivitas 

perempuan pekerja sebagai ibu rumah tangga, yang memiliki jam 

masuk kerja pada shift dua, biasanya dimulai pagi hari setelah bagun 
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tidur, lalu dilanjutkan dengan membereskan rumah, dan menyiapkan 

keperluan keluaga. Hal ini Seperti yang dilakukan oleh salah satu 

perempuan pekerja yaitu Ibu Ipung (36 tahun) dalam wawancara pada 

tanggal 6 Mei 2009, sebagai berikut: 

 “Saya bangun pukul 5 pagi setelah itu menyiapkan sarapan anak 
sebelum berangkat sekolah dan suami sebelum berangkat kerja. Selesai 
menyiapkan sarapan biasanya saya menanyakan PR sekolah anak saya 
yang masih SD, karena pada malam hari saya tidak bisa mendampingi 
anak belajar. Setelah saya itu membereskan rumah, mencuci baju dan 
memasak untuk makan siang keluarga sekaligus makan malam. 
Sebelum berangkat kerja biasanya anak saya yang paling kecil terlebih 
dulu dititipkan pada ibu saya, untuk menjaganya selama saya bekerja”   
 

Perempuan pekerja yang berangat bekerja pada shift dua, tetap 

melaksanakan tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Perempuan pekerja 

ini mengawali aktivitas pada pagi hari, yaitu menyiapkan sarapan 

keluarga, menyiapkan keperluan sekolah anak, membereskan rumah, 

mencuci, hingga memasak untuk makan siang sekaligus makan malam 

karena pekerja perempuan ini pulang kerja pada pukul 10 malam. 

Ketika malam hari sang ibu tidak dapat mendampingi anaknya belajar, 

maka dipilihlah waktu ketika pagi hari sebelum anak berangkat sekolah 

untuk membantu mengerjakan PR anak. Secara keseluruhan aktivitas 

rumah tangga di kerjakan oleh perempuan pekerja. Biasanya perempuan 

pekerja ini sudah ditunggui oleh sang suami, yang akan membukakan 

pintu rumah ketika istri pulang.  

Pekerjaan pekerja perempuan sebagai ibu rumah tangga cukup 

menguras tenaga. Meski kadang dibantu dan didukung keluarga seperti 
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Ibu Ipung yang dibantu ibunya dalam mengasuh anak ketika bekerja, 

tapi tetap saja berat. Hal tersebut dikemukakan pula oleh orang tua Ibu 

Ipung yaitu Ibu Wamar (64 tahun) dalam wawancara 7 Mei 2009, 

sebagai berikut: 

“Melihat Ipung yang mengurus rumah tangga ketika di rumah 
nampaknya sangat sibuk. Ditambah lagi masih harus kerja di pabrik, 
rasanya kasihan. Sehingga saya membantu mengasuh cucu saya yang 
masih kecil ketika Ipung kerja, agar cucu saya tetap terurus. Sebelum 
berangkat kerja Ipung juga menyiapkan makanan dan susu untuk cucu 
saya” 
 
 Pada wawancara tanggal 8 Mei 2009, Faiz (15 tahun) anak dari Ibu 

Sarwi salah satu pekerja perempuan, juga mengungkapkan pendapat, 

sebagai berikut: 

“Melihat ibu kerja saya bangga karena ibu bekerja keras untuk 
keluarga dan untuk saya juga. Kalau misalkan ibu sedang di rumah, 
saya selalau menurut apa yang disuruh oleh ibu” 
 
 Ibu dan anak dari pekerja perempuan, ikut mendukung profesi 

sebagai pekerja perempuan di pabrik. Alokasi pekerja perempuan dalam 

mengasuh anak di rumah tetap ada, meski dibatasi oleh jam masuk 

kerja. Perempuan pekerja juga tetap memperhatikan anak-anaknya 

ketika bekerja yaitu dengan menyiapkan makan siang dan makan 

malam keluarga, terlebih dahulu sebelum berangkat bekerja. Setelah 

pulang kerja yaitu pukul 10.30 malam, biasanya digunakan sedikit 

untuk mengobrol dengan suami, sesudah itu barulah pekerja perempuan 

ini beristirahat dengan tidur.  

3. Kegiatan perempuan pekerja selama di rumah, yang memiliki jadwal 

masuk kerja pada shift ketiga   



52 

 

  Pada Shift ketiga ini dimulai pukul sepuluh malam sampai pukul  

enam pagi atau jam 22.00 WIB – 06.00 WIB. Perempuan pekerja 

pabrik ini sampai di rumah pagi yaitu pukul 6 lebih. Aktivitas 

sesampainya pekerja di rumah, maka pekerja ini tidak langsung 

beristirahat melainkan menyiapkan keperluan keluarga, seperti: 

Membuat sarapan,  mencuci, dan membereskan rumah. Hal tersebut 

dilakukan oleh Ibu Armi (36 tahun), yang merupakan pekerja 

perempuan, pada wawancara tanggal 11 Mei 2009, sebagai berikut:  

“Sepulang saya bekerja, sampai rumah biasannya jam 06.30 jam, di 
rumah sudah banyak pekerjaan yang menanti. Saya harus menyiapkan 
sarapan untuk anak dan suami,  setelah itu bersih-bersih, dan nyuci. 
Baju sekolah anak biasanya sudah saya siapkan malam hari sebelum 
berangkat kerja, sehingga anak tinggal pake saja besoknya. Kalau 
sudah selesai semua pekerjaan rumah, barulah saya tidur sampai jam 
05.30 sore, karena malamnya saya harus kerja. Malam hari sebelum 
berangkat kerja saya selalu ikut mendampingi anak belajar. Suami 
saya pedagang yang sering di rumah, jadi kadang membatu saya bila 
sedang tidak sibuk, seperti nyuci baju seluruh keluarga”  
 

  Aktivitas perempuan pekerja obat nyamuk bakar setelah pulang 

kerja dan sampai rumah pukul 06.30, tetap melakukan kegiatan rumah 

tangga, yaitu dengan menyiapkan segala keperluan anak dan suami. 

Perempuan pekerja ini tetap memperhatikan pendidikan anak dengan 

mendampingi anak ketika belajar. Kadang bila suami pekerja ini sedang 

tidak sibuk dengan pekerjaannya, suami ikut pula membantu istri dalam 

melakukan pekerjaan rumah tangga. Namun tidak setiap hari 

perempuan pekerja ini dibantu, karena tergantung kesibukan suami 

juga. 
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    Segala aktivitas rumah tangga dilakukan pada pagi hari, setelah itu 

pada siang hari sampai sore diluangkan perempuan pekerja pabrik ini 

untuk tidur karena malam harinya harus bekerja di pabrik. Malam hari 

sebelum berangkat bekerja perempuan pekerja ini pendampingi 

anaknya belajar. Hal demikian juga dilakukan oleh perempuan pekerja 

pabrik lainya yang memiliki jadwal kerja shift ketiga, yaitu Ibu Wiwit 

(33 tahun), yang mengungkapkan pada wawancara tanggal 12 Mei 

2009, sebagai berikut: 

“Pulang kerja jam 06.15 biasanya saya tidak langsung tidur tapi buat 
sarapan untuk anak sekolah, habis itu  bersihin rumah, nyuci baju, dan 
nyetrika. Setelah agak siang saya belanja makanan untuk dimasak. 
Siangnya saya tidur, biasanya anak sudah pulang sekolah jadi tinggal 
makan saja. Malamnya sebelum berangkat, saya menemani anak 
belajar. Saya kadang sering dibantu ibu saya mengasuh anak yang 
kebetulan masih serumah, karena suami saya kerja merantau jadi tidak 
di rumah dan saya yang mengurus perihal di rumah. Suami saya 
biasanya pulang setelah beberapa bulan dan tiap bulan suami 
memberikan kiriman uang”  
 
  Aktivitas para ibu pekerja pada shift ketiga, ketika di rumah antara 

Ibu Armi dan Ibu Wiwit kurang lebih sama, yaitu melakukan kegiaatan 

sebagai ibu rumah tangga langsung ketika pulang kerja. Setelah 

pekerjaan rumah selesai barulah tidur pada siang hari dan bangun sore 

hari, setelah itu menemani anak pada malam hari sebelum kerja. Secara 

keseluruhan kegiatan rumah tangga dipegang sang ibu atau perempuan 

pekerja, meskipun kadang Ibu Armi dibantu suami dan Ibu Wiwit di 

bantu ibunya.    
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Gambar 3. Pekerja perempuan pabrik obat nyamuk bersama keluarga 
di rumah 

 
 Secara kereluruhan kegiatan rumah tangga dipegang sang ibu atau 

perempuan pekerja pabrik tersebut, meskipun kadang seperti Ibu Armi 

dibantu suami dan Ibu Wiwit dibantu ibunya. Aktivitas perempuan 

pekerja di rumah lebih banyak karena suami-suami perempuan pekerja 

ini banyak yang merantau ke luar kota. Para suami pekerja perempuan 

pabrik yang merantau tetap mengirimkan uang untuk keluarga di rumah 

setiap bulan.  

 Segala urusan atau kepentingan yang ada di dalam rumah secara 

otomatis menjadi tanggung jawab sang ibu atau dalam hal ini 

perempuan pekerja. Para perempuan pekerja yang suaminya bekerja di 

rumah, juga tidak banyak  membantu aktivitas rumah tangga. 

 Menurut hasil wawancara dari masing-masing subyek mengenai 

alokasi waktu perempuan sebagai ibu rumah tangga dan sebagai pekerja 

perempuan pabrik, maka dapat dilihat sebagai berikut: 
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Tabel 5. Alokasi Waktu Pekerja Perempuan Sebagai Ibu Rumah Tangga 
dan Pekerja Perempuan Pabrik Obat Nyamuk Bakar  

 

No Subyek 
Peneliti 

Umur 
(Tahun) Status 

Alokasi Waktu Perempuan 
Dalam Pekerjaan Total 

Jam 
Kerja/
Hari 

Domestik 
(ibu rumah 

tangga) 
dalam 

jam/hari 

Publik (pekerja 
pabrik obat 
nyamuk) 

dalam jam/hari 

1 Tuniah 29 Istri 9 8 17 
2 Wiwit .T 33 Istri 9 8 17 
3 Wahyu 32 Istri 9 8 17 
4 Waridah 36 Istri 8 8 16 
5 Sarwi 35 Istri 10 8 18 
6 Tuminah 33 Istri 8 8 16 
7 Dasli 36 Istri 10 8 18 
8 Ipung 36 Istri 9 8 17 
9 Atun 29 Istri 9 8 17 

10 Armi 36 Istri 9 8 17 
Sumber : Data Hasil Wawancara 19 Januari 2009 

   Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa pekerja perempuan obat 

nyamuk bakar dalam rumah tangga (domestik) memiliki alokasi waktu 

selama 8 sampai 10 jam sehari dan alokasi waktu pekerja perempuan ketika 

berada di tempat kerja (publik) selama 8 jam sehari. Total waktu yang 

digunakan perempuan pekerja ini untuk melakukan aktivitas kerja dalam 

satu hari, yaitu selama 16 sampai 18 jam dalam sehari. Bila dilihat dari 

aktivitas perempuan pekerja dalam sehari, maka beban kerja perempuan 

lebih berat dibandingkan laki-laki yang bekerja di sektor publik saja, yang 

biasanya hanya 8 sampai 10 jam aktivitas dalam sehari.    

  Alokasi waktu para perempuan pekerja pabrik obat nyamuk bakar 

ketika hari libur yaitu hari minggu, kegiatan yang dilakukan sama seprti ibu 

rumah tangga kebanyakan. Keadaan tersebut seperti yang dilakukan salah 
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satu pekerja perempuan pabrik, yaitu oleh ibu Waridah (36 tahun), dalam 

wawancara tanggal 13 Mei 2009, mengungkapkan sebagai berikut: 

“Kegiatan saya ketika libur, kalau tidak ada kepentingan lain yaitu sama 
dengan ibu-ibu kebanyakan, soalnya sedang tidak kerja. Biasanya ketika 
pagi-pagi jam 5 sudah bangun, habis itu membuat sarapan, bersih-bersih 
rumah, nyuci, belanja, dan memasak jam 11 untuk makan siang. Kalau 
sudah selesai pekerjaan rumah biasanya saya menonton TV atau mengobrol 
dengan tetangga. Malamnya jam 7, saya menemani anak belajar. Setelah 
itu biasanya saya mengobrol sambil menonoton TV bersama anak dan 
bapak. Kalau sudah mengantuk barulah tidur kira-kira pukul 10.30 malam” 
 
  Perempuan pekerja pabrik ini memanfaatkan waktu liburan lebih 

banyak di rumah, dengan melakukan aktivitas-aktivitas rumah tangga 

seperti ibu-ibu pada umumnya, yaitu diawali bangun pagi pukul 5 pagi, 

setelah itu  memasak, menyiapakan makanan, bersih-bersih rumah, 

mancuci, dan sebagainya. Waktu bersama anak-anak dan suami, bersantai 

dengan menonton TV, maupun mengobrol dengan tetangga lebih banyak. 

Waktu untuk keluarga pada hari libur tentu lebih banyak karena tidak ada 

aktivitas kerja di pabrik seperti hari-hari biasa. 

. 

C. Kehidupan Sosial Ekonomi Pekerja Perempuan Pabrik Obat Nyamuk 

Bakar PT. Menara Laut Tegal  

1. Kehidupan Sosial Pekerja Perempuan Pabrik Obat Nyamuk Bakar 

    Kehidupan pekerja perempuan pada saat di pabrik tentu lebih 

dimaanfatkan untuk bekerja. Para pekerja perempuan bersosialisasi dengan 

teman satu kerja biasanya dimulai ketika berangkat bekerja. Para pekerja 

Perempuan  terutama yang bertempat tinggal di desa-desa sekitar pabrik,  

ketika berangkat bekerja mayoritas menggunakan alat transportasi sepeda 



57 

 

ontel. Para pekerja ini saling menghampiri sehingga terjadi interaksi saling 

bertegur sapa dan sambil menunggu teman yang dihampiri biasanya pekerja 

yang sama-sama menunggu berbincang-bincang dengan teman lain yang 

sedang menunggu pula. Biasanya hal yang kerap diperbincangkan adalah 

seputar aktivitas yang baru saja pekerja perempuan alami di rumah atau 

mengenai suatu hal yang penting. Selesai menghampiri teman-teman dan 

sudah terkumpul pekerja yang akan berangkat bersama, maka para pekerja 

ini berbondong-bondong beruntun seperti berbaris sambil mengayuh 

sepeda.  Para pekerja pun biasanya saling mengobrol sambil mengayuh 

sepeda sampai ke pabrik. Ritual-ritual tadi setiap hari terjadi dan menjadi 

hal menyenangkan bagi pekerja perempuan pabrik ini karena disamping 

dapat mengakrabkan antar teman, berbagi (sharing) tapi juga memberikan 

semangat untuk perempuan ini bekerja. Hal tersebut seperti yang 

diungkapkan pekerja perempuan pabrik yang menggunakan sepeda ketika 

akan berangkat bekerja, yaitu Ibu Tuminah (33 tahun), mengemukakan 

pada wawancara tanggal 1 Juni 2009, sebagai berikut: 

 “Deng pan mangkat kerja, nyong senenge bisa ngobrol karo guyon bareng 
kancane sambil ngenteni kancane sing liyane, dadine ora bosen. Paling 
sing dicritakna anake atau keluarga di rumah, kadang ya ana-ana 
bae”(kalau berangkat kerja, saya senang bisa mengobrol dan bercanda 
bersama teman sambil menunggu teman yang lain, sehingga tidak jenuh. 
Paling hal yang diceritakan seperti anak atau keluarga di rumah, kadang 
juga ada-ada saja hal lainya)  

    Aktivitas interaksi dengan teman sekerja sudah diawali sebelum 

berangkat kerja. Dari mulai menunggui teman yang akan berangkat 

bersama dan ketika perjalanan mengayuh sepeda, para pekerja ini biasanya 

saling mengobrol dan bercanda untuk sampai ke pabrik. Aktivitas 
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perempuan yang bersama-sama berangkat bekerja ke pabrik secara 

berbondong-bondong memakai sepeda ontel, dapat dilihat pada gambar 

berikut:  

 

Gambar 4. Pekerja perempuan pabrik obat nyamuk akan mengayuh sepeda    
sepulang kerja 

    Para pekerja perempuan ini selalu mengawali aktivitas kerja secara 

bersama-sama, dari mulai berangkat kerja, proses kerja berlangsung, dan 

hingga pulang kerja, para pekerja perempuan ini selalu bersama dan selalu 

diselingi dengan komunikasi antar pekerja. Setelah sampai di pabrik. 

Ketika melakukan aktivitas kerja didalam pabrik, pekerja perempuan 

biasanya sering sekali sambil diselingi dengan ngobrol-ngobrol ringan. 

Pembicaraan tiap-tiap pekerja sambil bekerja pada saat berlangsungnya 

aktivitas kerja sudah tentu akan didengar pula oleh pekerja lain yang 

berdekatan posisinya, maka obrolan yang muncul bersifat umum dan hanya 

sekedar untuk mengusir rasa penat. Interaksi di pabrik tetap berjalan meski 

dalam posisi kerja, hal tersebut di ungkapkan oleh teman kerja pekerja 
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perempuan di pabrik, yaitu Darwati (32 tahun) pada wawancara pada 

tanggal 3 Juni 2009, sebagai berikut: 

 “semua pekerja baik laki-laki maupun perempuan di pabrik Kingkong itu 
akrab, dan hafal juga mandor-mandornya sampai semua satpam juga kami 
hafal, apalagi kalau sudah tahunan kerja disini. Kalau sedang bekerja, 
saya sama teman-teman yang lain saling bercanda dan ngobrol, kadang 
juga bercanda dengan mandor sambil kerja. Tapi  kami tetap konsentrasi 
kerja, soalnya agar tidak sepaneng saat kerja”  

 
     Hubungan interaksi pekerja perempuan dengan teman sekerja,   

mandor-mandor atau pengawas, dan  satpam  ketika bekerja tetap ada. Para 

pekerja perempuan dengan mandor tidak segan saling mengobrol sambil 

bekerja. Suasana interaksi di dalam pabrik tetap tercipta, yaitu warga pabrik 

yang di dalamnya terdapat pekerja perempuan, pekerja laki-laki, mandor-

mandor dan satpam semuanya mencerminkan sikap kekeluargaan. 

    Dalam kehidupan bermasyarakat perempuan pekerja ini juga 

sedikit sulit untuk bersosialisasi, seperti mengikuti kegiatan-kegiatan sosial, 

seperti PKK, pengajian warga, maupun arisan, karena pekerja perempuan 

ini tidak memiliki cukup waktu untuk mengikuti kegiatan tersebut. Apalagi 

bila pekerja perempuan memiliki jadwal masuk kerja pada shift pertama 

(jam 06.00-14.00 WIB) dan shift kedua (jam 14.00-22.00 WIB), pasti tidak 

dapat melakukan kegiatan dengan seperti PKK, pengajian, dan arisan, 

karena kegiatan tersebut dilakukan biasanya siang hari atau sore hari, 

sedangkan pada waktu pagi dan sore hari para perempuan ini harus bekerja 

di pabrik. Hal ini seperti yang dikemukakan perempuan pekerja, yaitu Ibu 

Atun (29 tahun) yang mengatakan pada wawancara tanggal 4 Juli 2009. 

Sebagai berikut:  
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 “Untuk kerja saja sudah memakan waktu lama, apalagi kalau harus ikut 
PKK, pengajian, atau arisan. Saya takut kalau-kalau urusan rumah malah 
terlantar. Meski saya tidak ikut kegiatan ibu-ibu, tapi ketika ada kegiatan 
warga seperti kerja bakti, pembangunan jalan, atau pembangunan musolah 
saya tetap berpartisipasi seperti menyiapkan konsumsi, karena kerja bakti 
biasanya dilakukan hari minggu pas saya libur atau memberikan 
sumbangan kalau ada kepentingan”    

 
       Perempuan pekerja ini tidak mengikuti kegiatan sosial ibu-ibu 

seperti PKK, pengajian, dan arisan karena para perempuan pekerja ini 

memiliki kekhawatiran bila urusan tugas rumah tangga terbengkalai. Meski 

demikian perempuan pekerja ini tetap berpartisipasi seperti menyiapkan 

konsumsi atau memberikan sumbangan ketika ada kegiatan seperti kerja 

bakti, pembangunan jalan, maupun pembangunan musolah, karena kegiatan 

warga tersebut biasanya dilaksanakan pada hari minggu yaitu  ketika hari 

libur pekerja.  Hal ini seperti pendapat dari salah satu tetangga Ibu Atun (29 

tahun), yaitu Ibu Ariyah (42 tahun) pada wawancara tanggal 5 Juni 2009, 

yang mengungkapkan sebagai berikut: 

 “Bu Atun kuwe memang ora melu kegiatan ibu-ibu, kaya misale arisan, 
PKK, pengajian. Soale mangkat kerjane esuk jam 6 nganti sore jam 2. 
Dadine deng melu kegiatan ya mesti ora bisa. Tapi bu Atun esih tetep 
nangga karo tanggane, biasane sih deng sore-sore bar balik kerja ngobrol 
karo neng ngarep umah, sekalian momong anake. Kadang juga deng ana 
kerja bakti, mbangun dalan karo musolah, Bu Atun melu mbatu soale pas 
libur wonge”(Bu Atun memang tidak ikut kegiatan ibu-ibu, seperti 
misalnya arisan, PKK, dan pengajian. Karena dia berangkat kerja pagi hari 
jam 6 sampai jam 2 sore. Jadi bila mengikuti kegiatan pasti tidak bisa. Tapi 
bu Atun masih tetap berinteraksi dengan tetangga, biasanya sore hari 
setelah pulang kerja, disempatkan mengobrol dengan tetangga didepan 
rumah sambil memomong anak. Kadang bila ada kerja bakti, membangun 
jalan, dan musolah, Bu Atun ikut membantu karena pas hari libur) 

   
    Meski tidak mengikuti kegiatan organisasi yang biasanya 

dilakukan oleh ibu-ibu di lingkungan rumah, karena harus berangkat 
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bekerja pada pagi hari jam 06.00 pagi sampai jam 14.00 sore, tapi 

perempuan pekerja ini tetap ikut berpartisipasi ketika ada kegiatan warga 

ketika hari libur kerja. Kegiatan bersosialisasi dengan tetangga juga tetap 

dilakukan perempuan pekerja ini seperti mengobrol dengan tetangga 

dengan duduk-duduk di teras sambil memomong anak.    

    

Gambar 5. Pekerja perempuan pabrik obat nyamuk mengasuh anak sambil            
mengobrol dengan tetangga  

 
    Perempuan pekerja pada hari libur yaitu minggu bila tidak ada 

kegiatan warga, biasanya banyak digunakan untuk berinteraksi bersama 

anak-anak dan suami. Kegiatan selama libur dilakukan adalah bersama 

dengan anak dan suami bermacam-macam. Hal tersebut di lakukan 

perempuan pekerja pada hari minggu yaitu Ibu Wahyu (32 tahun), pada 

wawancara tanggal 5 Juni 2009, mengungkapkan sebagai berikut: 

 “Hari minggu kalau tidak ada kegiatan lain, Saya selalu berusaha bersama 
anak, entah itu dengan mengajak jalan-jalan ke mal atau pantai, 
mengobrol dengan anak dan suami, atau bercanda di rumah bersama anak 
dan suami sambil nonton TV. Hal itu saya lakukan untuk bisa dekat dan 
menjaga  komunikasi yang baik antara anak dan suami” 
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    Banyak hal yang dapat dilakukan perempuan pekerja ketika hari 

libur yaitu pada hari minggu. Perempuan pekerja lebih memilih bersama 

anak dan suami, yaitu dengan mengajak jalan-jalan, mengobrol, atau 

menonton televisi.   Meski kadangkala juga digunakan pula untuk 

bersosialisasi dengan tetangga. Ini menandakan adanya upaya sang ibu 

untuk dapat selalu berinteraksi dan menjalin hubungan komunikasi yang 

baik dengan anak dan suami di rumah, serta tetangga di lingkungan 

masyarakat.  

 
 

2. Kehidupan Ekonomi Pekerja Perempuan Pabrik Obat Nyamuk Bakar  

Alasan pekerja perempuan bekerja di pabrik obat nyamuk bakar 

PT. Menara Laut Tegal, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk membantu 

menopang kebutuhan ekonomi keluarga yang kompleks, yaitu dalam 

rangka memenuhi kebutuhan primer, sekunder dan tersier, meskipun ada 

pula perempuan yang memiliki alasan lain untuk bekerja. Dalam keluarga 

terdapat pembagian kerja dari masing-masing anggota keluarga, seperti 

pada keluarga para pekerja perempuan ini. Namun pembagian kerja 

tersebut lebih banyak di kerjakan oleh ibu atau perempuan pekerja, karena 

perempuan pekerja memiliki dua peran, yaitu sebagai ibu rumah tangga 

dan sebagai pekerja pabrik. Sedangkan suami dari pekerja perempuan, 

lebih banyak menghabiskan waktu di sektor publik dan anak-anak 

biasanya membantu orang tua hanya pada hal yang ringan-ringan saja. 

Menurut Bapak Jeki (32 tahun) seorang suami dari perempuan yang 
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bekerja di pabrik obat nyamuk bakar PT. Menara Laut, pada salah satu 

wawancara yang dilakukan tanggal 28 Juni 2009, mengungkapkan sebagai 

berikut:  

 “Saya tidak menyuruh istri saya bekerja tapi dengan sendirinya dia 
bekerja, mungkin kesadaranya tergugah melihat kebutuhan anak dan 
kebutuhan hidup yang banyak. Saya juga lumrah kalau istri saya jarang di 
rumah yang penting toh dia tidak di rumah lantaran kerja di pabrik, dan 
sampai sekarang tidak lupa kewajiban sebagai ibu rumah tangga, anak 
juga senang karena kebutuhan sekolah cepat terpenuhi”  
 

Selain mendapat dukungan dari suami, profesi sebagai pekerja 

perempuan yang mendapat gaji tiap bulan atau tiap minggu, juga sangat 

membantu meringankan beban suami dan keluarga dalam memenuhi 

kebutuhan. Terbukti dengan bekerja  perempuan ini dapat membantu 

kebutuhan ekonomi, seperti biaya sekolah anak, biaya keperluan rumah 

tangga, biaya perabotan rumah tangga, dan biaya tak terduga lainya. Status 

sosial dalam masyarakat secara otomatis biasanya ikut terangkat.  Pekerja 

perempuan pabrik obat nyamuk bakar PT. Menara Laut Tegal dalam 

keluarga memiliki akses di sektor publik karena dalam kehidupan keluarga 

dan lingkungan kerja para perempuan ini, mendapat dukungan dari suami 

untuk bekerja, sehingga semakin terbuka kesempatan bagi perempuan 

untuk mengembangkan potensi diri. 

Dapat dilihat lebih jelas rata-rata gambaran umum rumah pekerja 

perempuan sebagai berikut :  
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Gambar 6. Rumah-rumah pekerja perempuan pabrik obat nyamuk bakar 

  Berdasarkan gambar 6  di atas nampak contoh dua rumah 

perempuan pekerja pabrik yang rata-rata sama keadanya dengan rumah 

pekerja perempuan lainya. Rumah-rumah pada gambar tersebut termasuk 

layak, karena bangunan rumah berdiri kokoh, sudah memiliki teras depan, 

lantainya sudah berkeramik, dan antar rumah juga tidak saling 

berhimpitan.   

  Ibu Wiwit Triyana (33 tahun) seorang pekerja perempuan pabrik 

obat nyamuk, Tegal pada wawancara tanggal 6 Juni 2009 mengungkapkan 

: 

“Saiki keperluan ekonomi akeh nemen ora bisa detung, kebutuhan anak 
sekolah kan ben dina ana. Apa maning angger ngandalna bayarane 
bapane sing ora tentu olihe, ya wis pasti ora nyukup kudune pinter-pintere 
dewek sing kreatif, akhire nyong melu kerja. Terus kudu bisa njukut 
keputusan sing bener soale bapane sering nyerahna dong ana apa-apa 
maring nyong”  (Sekarang keperluan ekonomi banyak sekali tidak bisa 
dihitung, kebutuhan sekolah anak tiap hari ada. Apalagi kalau Cuma 
mengandalkan pendapatan bapak yang tidak tentu, ya sudah pasti tidak 
cukup jadi harus pintar-pintar sendiri dan kreatif, akhirnya saya ikut 
bekerja. Dan harus bisa mengambil keputusan yang benar karena sering 
suami menyerahkan ketika ada apa-apa kepada saya). 
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  Kesadaran untuk memilih bekerja dilakukan perempuan pekerja 

pabrik ini, karena melihat kebutuhan yang kian meningkat, sedangkan 

penghasilan suami belum dapat mencukupi kebutuhan keluarga. 

Perempuan pekerja pabrik obat nyamuk bakar ini dalam kehidupan sehari-

hari selalu menunjukan eksistensinya di lingkungan keluarga dan 

lingkungan kerja, sehingga memiliki kekuasaan (power), dan 

diperhitungkan dalam menentukan keputusan yang berkaitan dengan 

permasalahan yang dihadapi keluarga.  Hal ini diungkapkan oleh anak 

pekerja perempuan yaitu  Ibu Dasli, yang anaknya bernama Elut (17 tahun) 

8 Juni 2009, sebagai berikut: 

“Ibu kerja di pabrik untuk membantu keluarga, seperti biaya sekolah, 
belanja, jajan saya, dan lain-lain. Kalau ada apa-apa juga saya pasti 
minta pendapat ibu, karena ibu selalu memberi solusi untuk saya. Kadang 
kalau minta uang saya langsung saja sama ibu, karena ibu kerja sehingga 
kadang punya simpanan uang”  
 
  Anak juga mengetahui dan mendukung sang ibu bekerja yaitu 

untuk membantu ekonomi keluarga. Anak tidak segan-segan meminta 

pendapat ibu dalam mengambil keputusan. Karena dalam ekonomi 

keluarga dipegang pula oleh ibu, maka anak merasa ibu juga dapat 

diadalkan untuk memenuhi kebutuhan anak ,seperti membiayai sekolah, 

uang jajan, dan lain-lain.   

  Hal serupa juga diungkapkan oleh suami dari salah satu perempuan 

pekerja pabrik yaitu Bapak Susanto (34 tahun), pada wawancara tanggal  

11 Juni 2009, mengungkapkan pendapatnya sebagai berikut: 

“Pekerjaan ibu mulia makanya saya dukung terus, ibu juga tidak lupa 
kewajiban rumah tangga. Kadang saya merasa kasihan kalau harus 
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pulang malam dan capai, tapi mau gimana lagi, soalnya kerjaan saya 
sebagai tukang kayu belum bagus jadi masih kurang terus dalam 
keluarga, jadi akhirnya ibu ikut bekerja juga”    
 
  Dukungan dari pihak suami diperoleh untuk istri bekerja, selama 

tidak mengganggu keluarga. Selain itu karena kendala ekonomi keluarga 

yang belum mencukupi akhirnya istri ikut bekerja. Ada pula pekerja 

perempuan di pabrik, yang bekerja bukan karena alasan ekonomi dalam 

rangka menopang perekonomian keluarga, melainkan untuk menyalurkan 

kreativitas dan mengisi waktu luang. Seperti yang dilakukan oleh pekerja, 

Ibu Wahyu (32 tahun) yang suaminya adalah seorang guru dan sudah 

menjadi pegawai negeri sipil, dalam wawancara tanggal 30 Juni 2009, 

sebagai berikut:  

   “nyong sih kerja sing penting ora ngganggu keluarga, trus nyong seneng 
juga kerja, Trus diolihna bapa. Nyong jarang ning ana keperluan apa-apa 
njaluk duwit neng bapa, soale nyong wis nduwe penghasilan dewek, 
ditambah tiap wulan juga bapa ngei duwit nggo keluarga.(Saya bekerja 
yang penting tidak menggangu kepentingan keluarga dan saya senang 
bekerja dan diizinkan bapak. Saya jarang kalau ada keperluan apa-apa 
minta uang ke bapak, karena saya sudah punya penghasilan sendiri, 
ditambah bapak memberi uang tiap bulan untuk keperluan keluarga) 

  
Profesi yang dijalani oleh ibu Wahyu sebagai pekerja pabrik, 

terlihat tanpa tekanan atau tuntutan ekonomi dari keluarga, serta memiliki 

akses di sektor publik. Pekerjaan yang dilakukan juga tidak mengganggu  

kepentingan keluarga, sehingga suami tidak melarang. Perempuan pekerja 

ini  selain mandiri juga memiliki kekuasaan atau kontrol dalam 

pengambilan keputusan keluarga, dan pendidikan anak. Penyaluran 

kreativitas melalui bekerja seperti yang dilakukan Ibu Wahyu secara tidak 
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langsung membantu kesejahteraan hidup keluarga, sehingga status sosial 

pekerja perempuan ini terangkat.   

Pendapat tersebut diungkapkan oleh suami Ibu Wahyu yaitu Bapak 

Eko (34 tahun) pada wawancara tanggal 1 Juli 2009, sebagai berikut: 

 “Ibu kerja di pabrik itu atas kemauan sendiri, saya tidak pernah nyuruh. 
Ibu suka kerja juga, padahal penghasilan saya juga cukup untuk keluarga. 
Ya sudah saya biarkan saja, selagi  tidak mengganggu kepentingan 
keluarga. Saya juga tidak pernah minta dari setiap gaji ibu, biarlah untuk 
keperluan ibu saja. Kalau saya tidak ada di rumah atau ke luar kota untuk 
urusan kantor, biasanya ibu yang ngurus urusan di rumah”  
 

Penghasilan perempuan pekerja tidak diminta oleh suami, karena 

suami merasa penghasilan yang didapat sudah cukup memenuhi kebutuhan 

keluarga, sehingga tidak perlu dibantu oleh istri. Suami mendukung apa 

yang menjadi keinginan istri, seperti mengizinkan istri menyalurkan 

kreativitas dengan bekerja di pabrik. Asal selama bekerja sebagai pekerja 

pabrik, tidak melupakan kewajiban sebagai ibu rumah tangga.   

Mayoritas pekerja perempuan di pabrik obat nyamuk bakar PT. 

Menara Laut Tegal, ditempatkan  pada masing-masing bagian pengolahan 

atau proses produksi. Bagian-bagian pengolahan bahan produksi, yaitu 

seperti bagian campur, bagian molen, bagian cetak, bagian oven, dan 

bungkus. Dari masing-masing bagian proses produksi tersebut, gaji atau 

penghasilan yang diperoleh pekerja perempuan, meski berbeda bagian 

tetap sama nominal gaji yang diterima. Hal ini Seperti yang diungkapkan 

oleh Pegawai Marketing PT. Menara Laut Tegal, yaitu Bapak Aseng, pada 

wawancara tanggal 3 Juli 2009, sebagai berikut: 
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“Gaji yang diterima pekerja perempuan dari masing-masing bagian itu 
sama.  Gaji yang diterima perempuan pekerja itu disesuaikan UMR Kota 
Tegal yaitu Rp. 560.000,00 tiap bulan dan kalau mau diambil mingguan 
yaitu Rp. 110.000,00. Kadang kalau ada lembur juga dapat tambahan 
gaji. Meski kadang diperpanjang waktu kerjanya, malah biasanya pada 
senang kalau ada lembur” 

  
 Kelima bagian proses produksi (campur, molen, cetak, oven, dan 

bungkus) yang dikerjakan oleh pekerja, memiliki pendapatan yang sama, 

yaitu sesuai UMR (Upah Minimum Regional) Kota Tegal. Berkisar Rp. 

560.000,00 tiap bulan, dan ada pula yang diambil tiap minggu, yaitu 

sejumlah Rp. 110.000,00. Biasanya juga para pekerja ini mendapat 

tambahan penghasilan jika mendapat order lembur kerja. Meskipun 

dengan adanya waktu lembur akan memperpanjang waktu kerja pekerja 

perempuan selama di pabrik dan menyita waktu bersama keluarga, tapi 

tetap saja para pekerja perempuan pabrik ini menyukai hal tersebut, karena 

dengan demikian dapat menambah pendapatan pekerja perempuan untuk 

keluarga.   

Anak dalam keluarga juga menjadi beban ekonomi keluarga.  . 

Jumlah anak dari tiap-tiap subyek, sebagai berikut: 

 Tabel 7. Jumlah anak dari tiap-tiap pekerja perempuan pabrik 

No Subyek Jumlah Anak 
1 Tuniah 2 
2 Wiwit .T 3 
3 Wahyu 1 
4 Waridah 3 
5 Sarwi 3 
6 Tuminah 2 
7 Dasli 1 
8 Ipung 3 
9 Atun 1 
10 Armi 2 

Sumber: Data Hasil Wawancara 6 juni 2009 
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Perempuan pekerja rata-rata memiliki anak sebanyak satu sampai 

tiga anak. Beban biaya hidup anak-anak perempuan pekerja meliputi biaya 

pendidikan dan uang jajan anak. Hal ini seperti yang di ungkapkan Ibu 

Tuniah (29 tahun) pada wawancara tanggal 7 Juni 2009, sebagai berikut: 

 “Biaya anak seperti pendidikan dan uang jajan anak terbantu pula dari 
saya bekerja. Anak saya masih duduk di SD dan yang satunya masih TK. 
Pendapatan gaji saya tiap bulan sejumlah Rp. 560.000,00. Biasannya 
setengah dari penghasilan saya atau kira-kira Rp. 280.000,00 saya berikan 
untuk tambahan biaya anak. Sisanya Rp. 180.000,00 saya gunakan untuk 
belanja dan untuk kebutuhan saya pribadi seperti membeli kosmetik 
Rp.100.000,00. Selain itu suami juga tetap memberikan nafkah untuk 
keluarga tiap hari, karena saya hanya bersifat membantu meringankan 
beban biaya hidup keluarga saja karena suami saya kan penghasilannya 
tidak menentu” 
 

Pendapat serupa juga di ungkapkan oleh pekerja perempuan yang 

bernama Ibu Dasli (36 tahun) pada wawancara tanggal 7 Juni 2009, 

mengenai penggunaan pendapatan yang digunakan untuk keluarga pula, 

sebagai berikut: 

“Saya tiap bulan mendapatkan gaji yang saya berikan untuk pendidikan 
anak saya yang duduk dibangku SMA setengahnya atau Rp. 280.000,00 
dan sisanya saya berikan untuk tambahan kebutuhan belanja dan membeli 
keperluan saya pribadi. Bapak tetap memberi uang tiap bulan pada saya 
untuk biaya sekolah anak, belanja dan keperluan lainnya. Kiriman dari 
bapak juga tidak menentu kadang cukup kadang juga tidak, sehingga saya 
ikut membantu biaya untuk keluarga”  

 
   Alokasi pendapatan tiap-tiap pekerja perempuan setengahnya atau 

Rp. 280.000,00 digunakan untuk biaya pendidikan anak dan  jajan anak. 

Setengahnya lagi digunakan perempuan pekerja untuk tambahan biaya 

belanja dan untuk membeli keperluan pribadi seperti pembelian kosmetik 

dan keperluan lainya. Selain itu suami dari perempuan pekerja pabrik ini 
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tetap memberikan atau menafkahi keluarga tiap hari ada pula yang tiap 

bulan melalui kiriman karena suami pekerja merantau. 

   Sedangkan penggunaan atau alokasi pendapatan perempuan 

pekerja yang bekerja untuk mengisi waktu atau kreativitas, seperti Ibu 

Wahyu (32 tahun), mengemukakan pada wawancara 8 Juni 2009, sebagai 

berikut: 

 “Pendapatan saya tiap bulan Rp. 560.000,00 biasanya untuk keperluan 
saya pribadi dan saya juga tabung, karena penghasilan suami saya sudah 
dapat memenuhi keperluan rumah tangga seperti biaya pendidikan anak, 
uang jajan anak, belanja dan keperluan-keperluan lainnya. Kadang kala 
juga saya berikan sedikit untuk tambahan uang jajan anak atau jalan-jalan 
bersama keluarga bila hari libur” 

 
   Pendapatan perempuan pekerja yang bekerja karena penyaluran 

kreativitas biasanya alokasi penggunaan pendapatan yang diterima 

digunakan sepenuhnya untuk keperluan pribadi pekerja serta ditabung. 

Perempuan pekerja ini juga kaadang memberikan sedikit penghasilannya 

untuk uang jajan anak, jala-jalan bersama keluarga dan lain-lain. 

 

D. Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kehidupan sosial ekonomi 

perempuan pekerja di pabrik obat nyamuk bakar PT. Menara Laut Tegal 

maka penulis mendapatkan realita, bahwa perempuan pekerja pabrik tersebut 

memiliki beban kerja ganda, yaitu aktivitas sebagai ibu dalam mengurus 

rumah tangga dan aktivitas sebagai perempuan pekerja yang membantu 

mencari nafkah keluarga. Hasil penelitian ini ternyata sesuai dengan teori 

awal yang digunakan peneliti, yaitu menurut teori Geertz (1983: 81-85), yang 
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menyatakan kini di bidang ekonomi bahkan kedudukan dan peran seorang ibu 

dianggap penting dalam masyarakat Jawa karena kaum ibu tidak hanya 

mengasuh anak dan mendidik anak tetapi juga diperkenankan untuk keluar 

rumah melakukan kegiatan ekonomi. Namun berbeda dengan suami yang 

hanya memiliki peran di sektor publik saja. Hal tersebut tentu akan 

menimbulkan polemik gender yang masih menjadi issu sampai kini, di mana 

perempuan memiliki double bourden atau beban kerja ganda dalam keluarga. 

Setiap perempuan berhak menyalurkan kreativitasnya, seperti pada 

perempuan pekerja pabrik ini yang diberikan peluang suami untuk 

mengapresiasikan diri dengan bekerja. Beban kerja perempuan apalagi 

perempuan yang bekerja (perempuan pekerja pabrik obat nyamuk bakar) itu 

lebih banyak dibanding laki-laki karena setelah pulang kerja perempuan 

pekerja pabrik ini masih harus melakukan aktivitas rumah tangga .  

 Menurut Karl Marx (Salim 2006: 51) berdasarkan pemikiran 

tentang ‘Historis Materialisme’ maka semua perilaku manusia berawal dari 

economic structure, karena unsur ekonomi akan memimpin gerak perubahan 

di kehidupan sosial. Hal tersebut dialami pula oleh pekerja perempuan pabrik 

obat nyamuk bakar PT. Menara Laut Tegal ini karena tiap-tiap alokasi waktu 

perempuan pekerja di rumah harus disesuaikan dengan jadwal shift masuk 

kerja yang tidak bisa diganggu gugat. Perempuan pekerja pabrik ini juga 

selalu menyempatkan waktu untuk mendampingi anak belajar di rumah. 

Lingkungan pendidikan keluarga atau pendidikan informal merupakan 

kegiatan pendidikan yang berlangsung sepanjang hayat dan dipengaruhi oleh 
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-pengaruh dan sumber-sumber pendidikan dalam lingkungan hidupnya dari 

keluarga, tetangga, lingkungan permainan, dan media lainnya. Jadi apa yang 

dilakukan perempuan pekerja selama di rumah dengan anaknya adalah 

merupakan bagian dari upaya mendidik anak. 

     Bila suami pekerja perempuan ini bekerja merantau ke luar kota 

ataupun jarang di rumah, seperti suami dari Ibu Atun, Ibu Tuminah, Ibu 

Wahyu, dan ibu Ipung, maka pengambilan keputusan keluarga otomatis 

diserahkan langsung pada istri yang berada di rumah sehingga istri selain 

sebagai ibu rumah tangga juga sebagai pemimpin keluarga. Menurut 

Departemen Pendidikan Nasional (2000: 41), agar kegiatan rumah tangga 

berjalan lancar, maka seorang ibu di dalam keluarga juga memiliki peran 

dalam pengambilan keputusan selain suami. Para pekerja perempuan yang 

suaminya berada di rumah pun selalu di mintai pertimbangan suami ketika 

mengambil keputusan, karena istri ikut membantu dalam menopang ekonomi 

keluarga. Hal tersebut membuat perempuan memiliki hak untuk 

mengemukakan pendapat, sehingga tercipta suasana demokrasi dalam 

keluarga. Namun pemberian kesempatan pada perempuan pekerja pabrik obat 

nyamuk bakar PT. Menara Laut Tegal ini, dalam mengemukakan pendapat 

tidak diimbangi dengan pembagian tugas dalam keluarga yang seimbang 

antara istri dan suami, karena tetap saja istri lebih banyak memiliki beban 

kerja dibanding suami.  

 Profesi perempuan sebagai pekerja membuat perempuan harus 

dapat mengalokasikan waktu di rumah, agar pekerjaan rumah tidak 
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terbengkalai. Menurut  Saptari (1997: 477), seorang ibu rumah tangga yang 

bekerja, mengisi hari-harinya dengan berbagai macam aktivitas kerja, baik di 

dalam rumah maupun di luar rumah, yang cenderung berlangsung lebih lama 

dibanding dengan suami. Hal ini seperti yang diungkapkaan para subyek 

penelitian yang ketika wawancara, yaitu seperti seperti Ibu Tuminah, Ibu 

Atun, Ibu Ipung, Ibu Wiwit, Ibu Waridah, dan Ibu Armi. Para perempuan 

tersebut memiliki alokasi jadwal shift masuk kerja masing-masing. Para 

pekerja perempuan tersebut berusaha mengisi intensitas waktu untuk keluarga 

agar dapat dimanfaatkan sebisa mungkin ketika berada di rumah, yaitu 

dengan mengerjakan tugas ibu rumah tangga, antara lain memasak, mencuci, 

membereskan rumah, dan mendampingi anak belajar.  

Alokasi waktu pekerja perempuan di pabrik tentu dihabiskan untuk 

bekerja. Waktu yang dibutuhkan perempuan pekerja dalam sehari adalah 

selama adalah 8 jam. Menurut teori Horton (1992: 7) perempuan pekerja 

dibidang ekonomi yaitu mengenai aspek gender dapat menyapu aktivitas dan 

mengabaikan perempuan, di mana perempuan melakukan aktivitas kerja berat 

di pabrik tapi tidak memanusiakan manusia atau tidak ada toleransi seperti 

perempuan diibaratkan mesin yang bekerja terus menerus baik di tempat kerja 

maupun di rumah. bila ada lembur, maka akan ditambah jam kerjanya, 

sehigga lebih dari 8 jam. Penambahan jam kerja bagi para perempuan pekerja 

pabrik akan mengakibatkan Eksploitasi, ini terjadi dalam alokasi waktu 

karena waktu yang harus digunakan oleh seorang perempuan untuk bekerja 

minimal 6 jam. Waktu lembur yang diberikan oleh pabrik obat nyamuk bakar 
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ini kepada pekerja perempuan, memang dapat menambah pendapatan gaji 

pekerja perempuan tapi tentunya akan menindas hak pekerja perempuan yang 

memiliki kebebasan hidup. Bila dilihat secara teori memang perempuan 

tertindas dalam haknya untuk menikmati kebebasan hidup, namun prakteknya 

tetap saja perempuan membutuhkan pekerjaan tersebut, karena hal ini 

merupakan bentukan dari sistem yang ada dan sampai sekarang pekerja 

perempuan belum dapat mengubah sistem tersebut. 

  Kehidupan sosial perempuan pekerja selama berada di rumah, 

dimanfaatkan untuk berkomunikasi dengan keluarga (anak dan suami), seperti 

sambil menonton TV dengan keluarga dan  mendampingi anak belajar. 

Seorang ibu yang bekerja di luar rumah akan mengalami perubahan secara 

sosial, seperti pekerja perempun pabrik obat nyamuk bakar ini yang 

mengalami interaksi sosial dengan orang lain dan perluasan informasi. 

Komunikasi yang terjalin berlangsung ketika pulang kerja dan sebelum kerja, 

total waktu ketika di rumah adalah 16 jam. Ketika hari libur yaitu hari 

minggu, waktu yang digunakan untuk berinteraksi dengan keluarga akan 

lebih banyak. Sosialisasi anak terbentuk pertama kali adalah dalam 

lingkungan keluarga. Hasil penelitian menunjukan pekerja perempuan tidak 

berada di rumah selama 8 jam karena sedang bekerja di pabrik, sehingga 

peneliti menemukan, bahwa selama 8 jam tentu saja anak bersosialisasi tanpa 

didampingi ibu hal tersebut bisa saja menimbulkan hilangnya kontrol sosial 

dari ibu terhadap anak. Interaksi dengan teman sekerja pada saat di pabrik 
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terjalin baik, yaitu antara warga pabrik, seperti para pekerja pabrik, satpam, 

dan mandor.  

Kehidupan ekonomi pekerja perempuan pabrik obat nyamuk bakar 

PT. Menara Laut Tegal mengalami peningkatan menurut para subyek 

penelitian. Penghasilan dari suami pekerja perempuan ini tidak mencukupi 

kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga istri dalam hal ini para subyek 

penelitian, terdorong untuk  ikut bekerja membantu perekonomian. 

 Menurut pendapat dari Abdullah (2003: 226), Keterlibatan istri 

dalam kegiatan ekonomi keluarga dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: 

tekanan ekonomi, lingkungan keluarga yang sangat mendukung untuk 

bekerja, tidak ada peluang lain sesuai dengan ketrampilannya. Tekanan 

ekonomi banyak menjadi alasan utama pekerja perempuan pabrik ini memilih 

bekerja, karena  untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang kompleks, serta 

didukung pula oleh keluarga (suami, anak, dan ibu dari pekerja). Tidak 

adanya peluang lain sesuai ketrampilan juga menjadi alasan banyak 

perempuan pekerja yang hanya memiliki ijazah SD dan tidak memiliki 

keterampilan akhirnya memilih bekerja di PT. Menara Laut. Pendapatan gaji 

pekerja perempuan disesuaikan dengan UMR, sehingga sesuai dengan standar 

kesejahteraan masyarakat Kota Tegal pada umumnya. Pengalokasian 

pendapatan  para perempuan pekerja pabrik ini yang diterima setiap bulan 

sejumlah Rp.560.000,00 biasanya setengah dari pendapatan yaitu Rp. 

280.000,00 digunakan untuk tambahan biaya pendidikan anak dan 

setengahnya lagi digunakan untuk tambahan uang belanja serta keperluan 
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pribadi, suami perempuan pekerja ini juga tetap menafkahi keluarga dan istri 

hanya bersifat membantu saja. Sedangkan pada perempuan yang bekerja 

sebagai penyaluran kreativitas, pendapatan sepenuhnya dialokasikan untuk 

keperluan  pribadi karena suami sudah dapat mencukupi seluruh kebutuhan 

rumah tangga.  
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BAB V 
 

PENUTUP 
 

1. Simpulan 

 Dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai Kehidupan Sosial 

Ekonomi Pekerja Perempuan Pabrik Obat Nyamuk Bakar PT. Menara Laut 

Tegal, dapat disimpulkan sebagai berikut :  

1. Pekerja perempuan pabrik obat nyamuk bakar PT. Menara Laut Tegal yang 

sudah berumah tangga dalam kehidupan sehari-hari melakukan dua 

aktivitas, yaitu sebagai ibu rumah tangga dan sebagai pekerja perempuan di 

pabrik. Peran sebagai ibu rumah tangga merupakan alokasi waktu yang 

penting dan memiliki waktu sekitar 8 sampai 10 jam dalam sehari itu pun 

disesuaikan dengan shift masuk masing-masing pekerja perempuan yang 

berlainan. Alokasi waktu pekerja perempuan ketika di pabrik yaitu 8 jam 

dalam sehari, sehingga lebih banyak waktu yang tersisa untuk keluarga 

dibanding waktu kerja. Bila ditotal secara keseluruhan aktivitas perempuan 

menjalankan dua peran ternyata lebih berat dibanding suami. 

2. Alokasi perempuan pekerja pabrik obat nyamuk bakar PT. Menara Laut 

Tegal ternyata mempengaruhi kehidupan sosial terutama dalam keluarga. 

Intensitas interaksi dan komunikasi perempuan pekerja dengan anak, suami, 

tetangga, dan warga di lingkungan masyarakat tetap terjaga. Intensitas 

berinteraksi dengan rekan-rekan kerja di pabrik juga tetap berlangsung baik. 

3.  Pengalokasian waktu perempuan di sektor publik dengan bekerja, ternyata 

membuat perempuan pekerja memiliki wewenang atau kekuasaan dalam 
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pengambilan keputusan keluarga dan membantu meningkatkan status 

ekonomi keluarga.  

2. Saran 

Dari kesimpulan di atas, peneliti dapat memberikan sedikit saran yang 

kiranya dapat membangun bagi pihak-pihak yang terkait: 

1. Bagi keluarga pekerja (anak dan suami) perempuan pabrik obat nyamuk 

bakar PT. Menara Laut Tegal, dapat menciptakan pembagian kerja tiap 

anggota keluarga secara seimbang, sehingga beban kerja ibu ringan.  

2. Bagi PT. Menara Laut Tegal agar selalu meningkatkan kesejahteraan  

pekerjanya.  
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Lampiran 1 

 

INSTRUMEN PENELITIAN 

 

 

 
Identitas Subyek (Pekerja Perempuan): 

1. Nama         : 

2. TTL           : 

3. Pekerjaan  : 

4. Status        : 

5. Alamat      : 

 
Daftar pertanyaan: 

1. Mengapa Anda memilih bekerja sebagai pekerja di pabrik obat nyamuk 
bakar PT. Menara Laut Tegal ? 

2. Apa sajakah faktor yang mendorong Anda bekerja sebagai buruh pekerja 
pabrik ? 

3. Mengapa Anda tidak memilih pekerjaan lain, misalnya sebagai petani, 
pedagang atau pembantu RT ? 

4. Apakah Anda memperoleh pengetahuan mengenai pekerjaan Anda sebagai 
pekerja  mengenai proses pembuatan obat nyamuk bakar sebelum bekerja 
di PT. Menara Laut Tegal? 

5. Persiapan apa saja yang Anda lakukan sebelum berangkat bekerja ? 
6. Apakah Anda membawa Peralatan untuk bekerja , jika iya maka 

digunakan untuk apa ?  
7. Kendala apa yang biasanya Anda hadapi ketika akan berangkat bekerja ? 
8. Pada jam berapa Anda memulai dan Mengakhiri jam kerja ?  
9. Pada jam berapa Anda beristirahat dan apa yang Anda lakukan selama 

masa istirahat ? 
10. Apakah bekerja sebagai pekerja pabrik merupakan keputusan yang Anda 

pilih sendiri ? 
11. Bagaimana hubungan anda dengan keluarga selama bekerja sebagai  

pekerja buruh pabrik ? 
12. Apa pendapat suami Anda ketika Anda memutuskan untuk bekerja sebagai 

pekerja pabrik ? 
13. Apa pendapat orang tua Anda mengenai pekerjaan Anda sebagai pekerja 

pabrik ? 
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14. Apa pendapat anak Anda mengenai pekerjaan Anda sebagai pekerja pabrik 
? 

15. Bagaimana cara anda membagi waktu antara Bekerja dengan mengurus 
keluarga ? 

16. Apakah pekerjaan sebagai pekerja pabrik menyita waktu Anda ? 
17. Bagaimana cara Anda mengatur dan mendidik anak ? 

18. Apakah pengambilan keputusan dalam keluarga, Anda ikut andil, 

Contohnya pengambilan keputusan dalam pendidikan anak ? 

19. Bagaimana hubungan anda dengan teman satu profesi keja dengan Anda ? 

20. Bagaimana hubungan Anda dengan karyawan lain di PT. Menara Laut 

Tegal?  

21. Apakah dalam Organisasi kemasyarakatan Anda sering ikut aktif 

didalamnya, missal kegiatan PKK, RT atau RW ? 

22. Apakah Anda ikut Aktif  bergabung dalam perkumpulan warga, misalnya 

arisan, pengajian atau keagmaan di masyarakat? 

23.  Bagaimanakah hubungan Anda selama bekerja di PT. Menara Laut Tegal 

dengan Tetangga sekitar rumah ? 

24. Adakah permasahan-permasalahan yang terjadi selama Anda bekerja di 

Pabrik ? 

25. Keuntungan apa saja yang Anda peroleh selama Anda bekerja di pabrik 

obat nyamuk bakar PT. Menara Laut ? 

26. Berapakah gaji yang anda terima selama bekerja di PT. Menara Laut Tegal 

? 

27. Apakah selama ini gaji yang anda peroleh dapat membantu menopang 

kebutuhan ekonomi keluarga ? 

28. Bagaimana cara Anda mengelola gaji yang didapat dari pekerjaan Anda 

untuk keuangan keluarga ? 

29.  Apakah dalam Keluarga Anda yang mengendalikan atau mengelola 

keuangan keluarga sepenuhnya ? 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

 

 

 
Identitas Informan: Keluarga  

1. Nama : 

2. TTL  : 

3. Pekerjaan : 

4. Status : 

5. Alamat : 

 
 
Daftar Pertanyaan: 

1. Bagaimana pendapat Anda  tentang para pekerja perempuan di pabrik obat 

nyamuk bakar PT. Menara Laut Tegal ? 

2. Bagaimana hubungan ibu dengan Anda serta keluarga selama bekerja sebagai 

karyawan di pabrik obat nyamuk bakar PT. Menara Laut Tegal ?  

3. Apakah Saudara mendukung pekerjaan yang ibu jalankan sekarang ini ? 

4. Bagaimana hubungan pekerja perempuan dengan masyarakat sekitar pabrik ? 

5. Bagaimana ibu mengurus dan mendidik anak, menurut Anda?   

6. Apakah ibu ikut berperan dalam pengambilan keputusan, misalnya tentang 

kebutuhan keluarga atau mendidik anak ? 

7. Adakah kesulitan yang dihadapi ibu dalam membagi waktu untuk keluarga ? 

8. Apakah pendapatan ibu selama bekerja dapat mencukupi kebutuhan keluarga 

Anda ?   

9. Apakah pekerjaan ibu menuai kontradiksi atau pertentangan di kalangan 

keluarga ?    
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INSTRUMEN PENELITIAN 

 

 

 
Identitas Informan: Pekerja Perempuan/ Karyawan Pabrik Obat Nyamuk 

Bakar PT. Menara Laut Tegal 

1. Nama : 

2. TTL : 

3. Pekerjaan : 

4. Status : 

5. Alamat : 

 

Daftar Pertanyaan: 

1. Bagaimana pendapat Anda  tentang para pekerja perempuan di pabrik obat 

nyamuk bakar PT. Menara Laut Tegal ? 

2. Bagaimana peran Pekerja perempuan pada babrik obat nyamuk bakar PT. 

Menara Laut Tegal ? 

3. Apa alasan di pabrik obat nyamuk bakar PT. Menara Laut Tagal lebih banyak 

memiiki karyawan perempuan ? 

4. Apakah kinerja Pekerja perempan dalam bekerja di pabrik obat nyamuk bakar 

PT. Menara Laut Tegal sudah maksimal ? 

5. Bagaimana hubungan antar pekerja perempuan/ karyawan di sini ? 

6. Apakah pernah terjadi permasalahan antar pekerja perempuan/ karyawan di 

selama masa bekerja? 

7. Apa hambatan yang sering dialami semenjak bekerja ?  

8. Bagaimana hubungan pekerja perempuan dengan masyarakat sekitar pabrik ? 

9. Bagaimana Proses atau sistem pemberian gaji karyawan pekerja perempuan ?  
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INSTRUMEN PENELITIAN 

 

 

 
Identitas Informan: Masyarakat  atau Tetangga Responden 

1. Nama : 

2. TTL : 

3. Pekerjaan  : 

4. Status : 

5. Alamat : 

 

Daftar Pertanyaan: 

1. Bagaimana pendapat Anda  tentang para pekerja perempuan di pabrik obat 

nyamuk bakar PT. Menara Laut Tegal ? 

2. Bagaimana hubungan ibu dengan masyarakat di Desa ini (Desa sekitar pabrik 

seperti Desa Mejasem Timur, Desa Pacul, Desa Damyak)? 

3. Bagaimana menurut Anda hubungan ibu dengan keluarganya ? 

4. Apakah ibu aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, contohnya berpartisipasi 

dalam kegiatan tingkat RT atau RW ? 

5. Mengapa banyak perempuan di Desa ini yang memilih bekerja sebagai 

karyawan di pabrik obat nyamuk baker PT. Menara Laut Tegal ? 

6. Adakah perubahan yang timbul semenjak PT. Menara Laut Tegal 

mendominasi pekerjaan warganya ? 

7. Apakah pekerjaan yang di tekuni ibu menuai kontradiksi atau pertentangan di 

Desa ini? 
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Lampiran 2 

 

DAFTAR SUBJEK PENELITIAN 

1. Nama   : Tuniah 

Umur       : 29 tahun 

Pekerjaan      : Pekerja Pabrik Obat Nyamuk Bakar  

Status                  : Kawin  

Tempat Tinggal   : Desa Mejasem Timur 

2. Nama : Wiwit Triyana 

Umur : 33 tahun 

Pekerjaan : Pekerja Pabrik Obat Nyamuk Bakar 

Status                 : Kawin  

Tempat Tinggal  : Jalan Seram Martoloyo 

3. Nama      : Wahyu 

Umur      : 32 tahun 

Pekerjaan     : Pekerja Pabrik Obat Nyamuk Bakar 

Status                 : Kawin  

Tempat Tinggal  : Desa Mejasem Timur 

 

4. Nama      : Waridah  

Umur      : 36 tahun 

Pekerjaan     : Pekerja Pabrik Obat Nyamuk Bakar 

Status                 : Kawin 

Tempat Tinggal  : Desa Damyak 

 

5. Nama      : Sarwi 

Umur      : 35 tahun 

Pekerjaan     : Pekerja Pabrik Obat Nyamuk Bakar 

Status                 : Kawin 

Tempat Tinggal  : Desa Pacul 
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6. Nama      : Tuminah 

Umur      : 33 tahun 

Pekerjaan     : Pekerja Pabrik Obat Nyamuk Bakar 

Status                 : Kawin 

Tempat Tinggal : Desa Mejasem Timur  

 

7. Nama      : Dasli 

Umur      : 36 tahun 

Pekerjaan     : Pekerja Pabrik Obat Nyamuk Bakar 

Status                 : Kawin 

Tempat Tinggal : Desa Petiyangan 

 

8. Nama      : Ipung 

Umur      : 36 tahun 

Pekerjaan     : Pekerja Pabrik Obat Nyamuk Bakar 

Status                 : Kawin 

Tempat Tinggal : Desa Mejasem Timur  

 

9. Nama       : Atun  

Umur       : 29 tahun 

Pekerjaan      : Pekerja Pabrik Obat Nyamuk Bakar 

Status                  : Kawin 

Tempat Tinggal : Desa Mejasem Timur 

 

10. Nama      : Armi 

Umur      : 36 tahun 

Pekerjaan     : Pekerja Pabrik Obat Nyamuk Bakar 

Status                 : Kawin 

Tempat Tinggal : Desa Mejasem Timur 
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Lampiran 3 

 

 DAFTAR INFORMAN  

No. Nama Umur 
/tahun 

Status Pekerjaan Alamat 

1. Eko 32 Suami Guru SD Desa Mejasem 
Timur 

2.  Ariyah 42 Tetangga Ibu RT Desa Mejasem 
Timur 

3. Agus 38 Rekan kerja Satpam Jalan 
Martoloyo 

4. Elut 17 Anak Pelajar Desa Pacul 
5. Wamar 64 Ibu dari 

Pekerja 
Ibu rumah tangga Desa Mejasem 

Timur 
6. Samsuri 38 Suami Tukang kayu Desa Mejasem 

Timur 
7. Darwati 32 Rekan kerja Pekerja PT. Menara 

Laut 
Desa Mejasem 
Timur 

8. Narto 44 Rekan kerja Pekerja PT. Menara 
Laut 

Desa Mejasem 
Timur 
 

9. 
 

Jeki 32 Suami  Pedagang Desa Mejasem 
Timur 

10. Aseng 48 Pegawai Bagian Marketing 
PT. Menara Laut 
Tegal  

Jalan 
Martoloyo 

11. Cahyono 40 Teman  
kerja 

Pekerja PT. Menara 
Laut Tegal 

Desa Damyak 

12 Wasri 28 Mandor 
kecil 

Pekerja PT. Menara 
Laut Tegal  

Desa Mejasem 
Timur 

13 Kasim 50 Mandor 
kecil  

Pekerja PT. Menara 
Laut Tegal 

Desa 
Petiyangan 

14  Susanto 34 Suami Tukang kayu Desa Mejasem 
Timur 

15 Faiz 15 Anak  pelajar Desa Mejasem 
Timur 

 


