
BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1.  Gambaran Umum PT. Rumpun Sari Medini 

        PT. Rumpun Sari Medini terletak di kaki gunung Ungaran tepatnya di Desa 

Ngesrep Balong, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa 

Tengah. Perkebunan teh Rumpun Sari Medini berada di ketinggian 800 - 1500 

mdpl. Suhu udara di wilayah perkebunan teh Medini berkisar antara 17° - 28° C. 

Perkebunan teh Medini memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut : 

 Sebelah barat   : Kecamatan Limbangan 

 Sebelah timur  : Dusun Ngelimut 

 Sebelah selatan : Kabupaten Semarang 

 Sebelah utara  : Dusun Gunung Sari 

          PT. Rumpun Sari Medini memiliki dua Dusun Emplasemen yaitu Dusun 

Medini dan Dusun Promasan. Dusun Emplasemen tersebut disediakan untuk 

tempati sementara oleh pekerja PT. Rumpun Sari Medini, baik itu pekerja yang 

berstatus Pekerja Harian Tetap (PHT), Pekerja Harian Lepas (PHL) dan Borongan 

(Pemetik). Terdapat 50 kepala keluarga di Dusun Medini dengan jumlah penduduk 

sebanyak 143 jiwa, sedangkan pada Dusun Promasan terdapat 34 kepala keluarga. 

          PT. Rumpun Sari Medini merupakan perkebunan teh yang telah ada sejak 

zaman Belanda pada Tahun 1902. Pada saat pemerintahan Jepang, perusahaan 

tersebut diambil alih oleh pemerintah jepang pada Tahun 1942 – 1945. Setelah 

 



Indonesia merdeka, perusahaan tersebut diambil alih oleh Angkatan Darat Republik 

Indonesia. Pada Tahun 1990 – 2004 PT. Rumpun Sari dan Astra Agro Niaga 

menjalin kerja sama untuk mengelola perkebunan teh. Setelah itu PT. Rumpun Sari 

Medini menjalin kerja sama dengan PT. Sumber Abadi Tirta Sentosa untuk 

mengelola perkebunan teh sampai dengan sekarang.  

          Perkebunan teh PT. Rumpun Sari Medini memiliki luas 271,82 ha dengan 68 

karyawan tetap, 20 pegawai lepas dan 164 orang buruh petik. Jumlah perempuan 

pemetik teh yang berasal dari Dusun Medini berjumlah 26 orang dan yang berasal 

dari Dusun Promasan sebanyak 20 orang. PT. Rumpun Sari Medini memproduksi 

teh hijau dengan berbagai macam kualitas dan hasilnya dipasarkan baik ke pasar 

lokal maupun pasar internasional sesuai permintaan yang diperoleh perusahaan. 

          Sarana prasarana yang disediakan PT. Rumpun Sari Medini dengan tujuan 

untuk mendukung kegiatan produksi teh dan untuk memenuhi kebutuhan dasar 

masyarakat di sekitar Dusun Emplasemen. Sarana prasaran yang diberikan oleh PT. 

Rumpun Sari Medini antara lain masjid, Taman Kanak-kanak, jalan, sarana 

transportasi untuk pemetik, rumah dinas, tunjangan, MCK, balai warga, lapangan, 

dan bumi perkemahan. Masjid di Dusun Medini merupakan hasil sumbangan dari 

donatur yang berasal dari Arab dan bekerja sama dengan pihak perusahaan untuk 

menyediakan tempat ibadah penduduk sekitar. Sarana lainnya yaitu taman kanak-

kanak (TK) yang disediakan untuk anak-anak pekerja yang tinggal di sekitar Dusun 

Medini dan Dusun Promasan. Pihak perusahaan tidak hanya menyediakan banguan 

TK, namun juga menyediakan tenaga pengajar yang berstatus Pegawai Harian 

Tetap (PHT) di perusahaan. Jalan disekitar perkebunan merupakan tanggung jawab 



pihak perusahaan termasuk perawatan dan perbaikan jalan untuk menunjang proses 

distribusi pucuk teh.  

        Perusahaan menyediakan sarana transportasi yaitu berupa 3 unit truk dan 1 

unit mobil bak terbuka yang difungsikan untuk mengangkut para pemetik menuju 

lokasi pemetikan, namun sering kali dimanfaatkan oleh anak-anak sekolahan dari 

Dusun Medini dan Promasan untuk menuju sekolah. Jarak yang jauh antara tempat 

tinggal dan sekolahan memaksa sebagian anak-anak di Dusun Medini dan 

Promasan membawa kendaraan pribadi yaitu sepeda motor. Namun sebagian besar 

anak-anak SD terutama yang berada di Dusun Promasan seringkali menumpang 

pada truk pengangkut pucuk teh untuk mencapai sekolah dan pulang ke rumah.  

          Pada Dusun Medini terdiri dari 50 kepala keluarga sedangkan di Dusun 

Promasan terdapat 34 kepala keluarga. Rumah yang ditinggali oleh penduduk baik 

itu di Dusun Medini maupun Dusun Promasan merupakan rumah dinas yang 

diberikan perusahaan kepada para pekerja perusahaan tersebut baik itu pekerja yang 

berstatus sebagai Pegawai Harian Tetap (PHT), Pegawai Harian Lepas (PHL) serta 

borongan. Rumah dinas tersebut dapat digunakan selama pekerja masih aktif dalam 

kegiatan perusahaan atau bekerja di perusahaan tersebut. Tunjangan yang diberikan 

perusahaan kepada pekerja yaitu berupa tunjangan kesehatan, keselamatan kerja 

dan tunjangan hari raya (THR) untuk para Pegawai Harian Tetap (PHT), sedangkan 

untuk Pegawai Harian Lepas (PHL) dan Borongan yaitu berupa Hadiah Hari Raya 

(HHR) serta jaminan keselamtan kerja. Selain upah pokok dan tunjangan, pemetik 

juga diberikan insentif untuk menambah motivasi kerja, seperti premi kehadiran 

dan premi jalan kaki khusus untuk pemetik. 



          Fasilitas atau sarana prasarana lain yang terdapat di Dusun Medini yaitu 

MCK, lapangan, balai warga dan bumi perkemahan. Terdapat 6 MCK yang 

disediakan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar akan hal 

tesebut. Lapangan, balai warga dan bumi perkemahan pada umumnya digunakan 

oleh pihak-pihak pendatang yang bermaksud mengadakan sebuah acara di sekitar 

perkebunan. Lapangan biasanya digunakan untuk kegiatan pihak luar dan temoat 

parkir. Balai warga biasanya digunakan untuk kegiatan posyandu dan rapat 

kampung, serta seringkali digunakan untuk dijadikan mess untuk para pendaki 

Gunung Ungaran yang membayar retribusi untuk kas kampung. Sedangkan bumi 

perkemahan digunakan untuk membangun tenda-tenda bermalam yang juga 

merupakan hak sewa serta pendapatn sewa tersebut akan masuk untuk kas 

kampung. 

          Jarak Dusun Medini dan Dusun Promasan ke pusat-pusat pelayanan penting 

seperti pasar, sekolah, balai desa cukup jauh. Dusun Promasan terutama, letak 

dusun yang berada di lereng Gunung Ungaran menyebabkan Dusun Promasan 

sedikit terisolasi seperti belum masuknya listrik PLN untuk penerangan rumah-

rumah yang ada di Dusun Promasan. Beberapa tahun terakhir, ada suatu komunitas 

yang berinisiatif membuat alat pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di Dusun 

Promasan untuk memberikan penerangan di dusun tersebut. Alat tersebut dianggap 

sangat membantu masyarakat untuk menyelamatkan masyarakat di Dusun 

Promasan dari kegelapan tanpa listrik. Sedangkan pada Dusun Medini, listrik yang 

mengalir ke rumah-rumah merupakan listrik yang berasal dari pabrik pengolahan 

teh serta biaya listrik dibebankan dengan memotong gaji karyawan  setiap bulan. 



          Kebutuhan pangan harian, biasanya keluarga pemetik teh membeli makanan 

pada pedagang sayuran yang dateng ke pedesaan, namun keluarga pemetik teh lebih 

sering membeli makanan dengan cara meminta tolong pemetik yang berasal dari 

daerah lain yang dekat pasar untuk membelikan bahan makanan. Hal tersebut juga 

dimanfaatkan oleh pemetik dari daerah lain untuk menawarkan kebutuhan pangan 

dengan cara menaikan harga makanan diatas harga pasaran sebagai upah distribusi. 

Masyarakat di sekitar lokasi penelitian menganggap wajar dengan harga kebutuhan 

pangan yang harus dibayar lebih mahal dibandingkan dengan harga pasar, karena 

jarak lokasi penelitian dengan fasilitas umum dan pusat pelayanan yang jauh, serta 

akses jalan yang sulit yang mengakibatkan hal tersebut terjadi. 

 

4.2.  Pemetikan Teh 

        Berdasarkan hasil penelitian  di PT. Rumpun Sari Medini, teknik pemetikan 

teh yang dilakukan di perkebunan teh Medini didominasi dengan teknik pemetikan 

menggunakan gunting dengan umur pucuk antara 55 sampai dengan 70 hari dengan 

acuan kerataan bidang petikan. Bidang petikan yang rata dan telah memiliki pucuk 

dengan 3 daun maka dipetik dengan menggunakan gunting, sedangkan bidang 

pemetikan yang tidak rata dipetik dengan menggunakan pisau petik ataupun dengan 

tangan. Pemetikan yang dilakukan oleh para pemetik di PT. Rumpun Sari Medini 

tidak memperhatikan rumus pemetikan yang seharusnya karena penggunaan alat 

yang berupa gunting besar serta status pemetik sebagai tenaga kerja borongan 

sehingga pemetik lebih mengutamakan kuantitas pemetikan dibandingkan dengan 



kualitas. Proses pemetikan teh di perkebunan teh PT. Rumpun Sari Medini dapat 

dilihat di Gambar 1. 

 

  
Gambar 1. Pemetikan Teh di PT. Rumpun Sari Medini 

 

         Kualitas teh yang dipetik menggunakan gunting ini tidak semuanya baik 

kerena para pemetik kurang memperhatikan ketelitian kualitas teh namun kuantitas 

yang didapatkan berada di atas pemetikan secara manual. Metode pemetikan teh 

yang diterapkan PT. Rumpun Sari dengan menggunakan gunting disebabkan oleh 

keterbatasan tenaga kerja dan target produksi. Hal tersebut disebabkan oleh faktor 

pemetik sendiri yang tidak ada generasi penerus dan kurang memiliki minat untuk 

bekerja sebagai pemetik teh. Generasi muda yang ada di Dusun Medini dan Dusun 

Promasan khususnya lebih memilih bekerja sebagai buruh pabrik textil, buruh 

bangunan, pelayan toko, buruh tani di daerah lain, dan pembantu rumah tangga 

yang upahnya lebih tinggi dibandingkan dengan pemetik teh. Sehingga untuk 

mengantisipasi dan memperkecil risiko jumlah produksi yang terus menurun, maka 

pihak direksi memutuskan untuk menggunakan gunting sebagai alat pemetik teh. 

Rotasi pemetikan teh setiap hari pada setiap blok yaitu seluas 2 hektare untuk 



menyesuaikan dengan masa tumbuh pucuk teh berikutnya. Pucuk teh tersebut dapat 

dipetik kembali setelah 55 - 70 hari kemudian setelah pemetikan. 

 

4.3.  Karakteristik Responden 

        Responden yang diambil dengan metode penelitian survei ini sebanyak 29 

orang dengan rincian pada Dusun Medini sebanyak 15 pemetik dari keseluruhan 

pemetik sebanyak 26 orang dan di Dusun Promasan sebanyak 14 pemetik dari 19 

pemetik. Pengambilan responden tersebut berdasarkan pemetik teh yang bersatus 

istri dan masih memiliki suami. Karakteristik responden berdasarkan indikator 

umur, lama bekerja, dan pendidikan terakhir dapat dilihat pada Tabel 1.   

      

Tabel 1. Jumlah Responden di Dusun Medini dan Dusun Promasan Berdasarkan 

Karakteristik. 

 

Karakteristik Jumlah Persentase 

 ---------orang---------- -------------%------------ 

Umur   

26-40 12 41,4 

41-60 16 55,2 

61-70 1 3,4 

Total 29 100,0 

Lama Bekerja (Tahun)   

1-20 15 51,7 

21-40 12 41,4 

>40 2 6,9 

Total 29 100,0 

Pendidikan Terakhir   

SD 25 86,2 

SMP 2 6,9 

SMK 2 6,9 

Total 29 100,0 

Sumber : Data Primer Terolah, 2016. 



          Para pemetik teh mengawali pekerjaan sebagai pencari pucuk teh pada usia 

muda. Perempuan pemetik teh telah dijalani oleh para perempuan di daerah tersebut 

selama bertahun-tahun. Motivasi perempuan di Dusun Emplasemen PT. Rumpun 

Sari Medini memilih pekerjaan sebagai pemetik teh yaitu karena rasa balas budi 

terhadap perusahaan atas tempat tinggal para pemetik yang tidak lain merupakan 

pemberian dari pihak perusahaan. Selain rasa balas budi, alasan perempuan pemetik 

teh bekerja yaitu membantu suami dari segi ekonomi. Hal tersebut sesuai dengan 

pendapat Priyono et al. (2008) yang menyatakan bahwa kondisi ekonomi keluarga 

yang lemah dan serba kekurangan dan tanggungan keluarga yang dianggap sangat 

berat menuntut perempuan untuk bekerja membantu suaminya untuk mendapatkan 

penghasilan tambahan. Suami perempuan pemetik teh sebagian besar bekerja 

sebagai buruh di pabrik pengolahan teh PT. Rumpun Sari Medini. Para pemetik 

menyadari bahwa uang yang dihasilkan oleh suami mereka tidak dapat mencukupi 

kebutuhan keluarga pemetik sehingga dengan keterbatasan keterampilan yang 

dimiliki dan faktor tempat tinggal yang sangat dekat dengan perkebunan teh, maka 

para pemetik memutuskan bekerja di perkebunan teh sebagai buruh pemetik teh.  

        Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Ibu Yati (nama samaran) (45) sebagai 

berikut : 

        “Ndak enak to moso tinggal disini malah gak kerja disini juga. Mau kerja apa 

lagi, orang ibu cuma sekolah SD aja. Mau kerja jadi PNS kan ndak bisa, ya 

jadi pemetik aja, disini kan deket sama kebun teh, ya buat apa nyari yang 

lain, yang deket rumah wong udah ada kerjaan. Sekalian bantu bapak juga.” 

(Yati/14/12/16) 

 

      Para pemetik juga mengaku bahwa tingkat pendidikan yang rendah, merupakan 

salah satu faktor penyebab keterampilan yang rendah sehingga para pemetik 



memilih bekerja sebagai pemetik teh, karena pekerjaan memetik teh tidak 

membutuhkan keahlian dan keterampilan yang khusus. Tingkat pendidikan yang 

pernah ditempuh para pemetik teh di Dusun Emplasemen PT Rumpun Sari Medini 

(Dusun Medini dan Dusun Promasan) sebagian besar (86,2%) yaitu SD. 

Keterbatasan ekonomi yang memaksa para perempuan pemetik teh hanya dapat 

bersekolah sampai bangku sekolah dasar. Pengetahuan tentang akan pentingnya 

pendidikan juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya 

pendidikan yang dimiliki para perempuan pemetik teh. 

 

4.4.  Pendapatan Pemetik Teh 

        Pendapatan atau upah yang diperoleh para pemetik teh tergantung pada bobot 

petikan pucuk daun teh yang dihasilkan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat 

Kusumawati (2012) yang menyatakan bahwa buruh pemetik teh diupah 

berdasarkan hasil petikan setiap harinya. Bobot petikan daun teh yang dihasilkan 

setiap hari diakumulasi selama dua minggu dan dikalikan dengan harga setiap 

kilogram (kg) yang telah ditentukan oleh perusahan dan upah diberikan kepada para 

pemetik setiap tanggal 5 dan 20 pada setiap bulan dan diambil langsung ke kantor 

PT Rumpun Sari Medini.  Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Mausyaroh 

(2010), bahwa upah yang diterima oleh pemetik teh biasanya diakumulasi dari 

beberapa hari pemetikan. Harga yang ditentukan perusahaan yaitu antara                  

Rp 500,00 – Rp 600,00 per kg.  

         Selain upah dari hasil bobot petikan, perempuan pemetik teh juga menerima 

upah dari premi kehadiran yang diberikan setiap bulan. Premi kehadiran pemetik 



dihargai Rp 500,00 per hari dengan ketentuan memiliki kehadiran minimal 20 hari 

dalam sebulan. Berdasarkan hasil penelitian, pendapatan yang diperoleh para 

pemetik teh berkisar antara Rp 200.000,00 – Rp 1.500.000,00 per bulan. Data 

pendapatan tersebut diperoleh berdasarkan data pemanenan dari perusahaan pada 

bulan November 2016. Pendapatan atau upah pemetik teh dapat dilihat pada Tabel 

2. 

 

Tabel 2. Jumlah Responden Berdasarkan Pendapatan Sebagai Pemetik Teh Per 

bulan 

 

Pendapatan (Rp) Jumlah Persentase 

 ---------orang--------- ------------%------------ 

≤ 250.000 1 3,4 

250.001 – 500.000 4 13,8 

500.001 – 750.000 9 31,0 

750.001 – 1.000.000 13 44,8 

1.000.001 – 1.250.000 1 3,4 

1.250.001 – 1.500.000 1 3,4 

Total 29 100,0 

Sumber : Data Primer Terolah, 2016. 

         Pendapatan atau upah yang diperoleh pemetik sebelumnya telah dipotong 

oleh pihak perusahaan untuk tabungan lebaran yang berkisar antara                                                            

Rp 50.000,00 – Rp 200,000,00 setiap bulan dan potongan untuk paket makanan 

lebaran sebesar Rp 25.000,00 per bulan. Tabungan tersebut dimaksudkan sebagai 

simpanan jika sewaktu-waktu membutuhkan uang untuk keperluan yang mendesak. 

Pendapatan yang diperoleh digunakan untuk keperluan sehari-hari, mulai dari 

belanja pangan harian, kebutuhan rumah tangga lainnya seperti sabun cuci, sabun 

mandi, shampo, pendidikan anak, jajanan anak, arisan, dan lain-lain. Kegiatan 

pengambilan upah pemetik teh dapat dilihat pada Gambar 2. 



  
Gambar 2. Suasana Pembagian Upah Pemetik Teh di Kantor PT. Rumpun Sari 

Medini 

 

 

        Tidak hanya upah pokok yang para pemetik terima, setiap tahun menjelang 

hari raya Idul Fitri para pemetik mendapatkan hadiah hari raya (HHR) yaitu sebesar 

Rp 600.000,00. Namun pemberian Hadiah Hari Raya (HHR) tersebut memiliki 

ketentuan khusus. Para pemetik harus memiliki kehadiran minimal 20 hari setiap 

bulannya untuk mendapatkan HHR. Jika dalam satu bulan pemetik memiliki 

minimal 20 hari  kehadiran dalam memetik maka akan mendapatkan hadiah hari 

raya sebesar Rp 50.000,00 setiap bulan dan akan diakumulasi sampai hari raya. Jika 

kehadiran pemetik selalu penuh sesuai dengan ketentuan setiap bulan, maka pada 

hari raya Idul Fitri pemetik akan mendapatkan uang THR sebesar Rp 600.000,00. 

Uang hasil THR tersebut digunakan untuk membeli kebutuhan hari raya seperti 

membeli baju dan daging. Sistem pengupahan yang dilakukan PT. Rumpun Sari 

Medini dengan memberikan insentif seperti premi kehadiran setiap bulan dan 

Hadiah Hari Raya (HHR) dengan maksud untuk memberikan dorongan dan 

motivasi untuk para pemetik agar lebih giat bekerja memetik teh. 



         Perusahaan tidak memberikan jatah cuti kepada para pemetik seperti cuti 

hamil, cuti mentrulasi, cuti melahirkan dan citi lainnya dikarenakan status pemetik 

teh yang merupakan pegawai borongan dan upah yang diterima bergantung pada 

bobot petikan pucuk teh yang dihasilkan, sehingga hak untuk bekerja ataupun tidak 

merupakan hak dari para pemetik teh. Perusahaan hanya memberikan insentif atau 

bonus kepada pemetik yang rajin melakukan pemetikan teh seperti premi kehadiran 

dan Hadiah Hari Raya (HHR) yang telah dijelaskan di atas. Hal tersebut sebagian 

besar berpengaruh terhadap kinerja dan kehadiran para perempuan pemetik teh. 

 

4.5.  Curahan Waktu Perempuan Pemetik Teh 

        Pemetik mencurahkan waktunya pada sektor reproduktif, produktif dan sosial 

masyarakat. Sektor reproduktif yaitu sektor rumah tangga dimana para pemetik 

melakukan pekerjaan rumah tangga sendiri tanpa bantuan pihak lain atau pembantu 

rumah tangga. Pekerjaan perempuan disektor reproduktif seperti membersihkan 

rumah, mencuci baju, mencuci piring, mengurus anak, mengurus suami, memasak, 

dan pekerjaan rumah lainnya. Sektor produktif yaitu pekerjaan perempuan yang 

dapat menghasilkan uang antara lain pekerjaan sebagai pemetik teh dan berjualan. 

Sedangkan sektor sosial masyarakat yang dilakukan oleh pemetik teh yaitu 

posyandu, tahlilan, interaksi antar tetangga, melayat, membantu acara tentangga, 

arisan dan PKK. Persentase curahan waktu perempuan pemetik teh dapat dilihat 

pada Ilustrasi 3. 

 



 

Ilustrasi 3. Curahan Waktu Perempuan Pemetik Teh di Dusun Medini dan 

Promasan Per hari 

 

 

          Waktu yang dicurahkan oleh pemetik untuk sektor reproduktif atau rumah 

tangga yaitu rata-rata selama 10 jam 24 menit per hari atau 43,3% setiap hari. Hal 

tersebut sesuai dengan pendapat Kusumawati (2012) yang menyatakan bahwa 

alokasi waktu kerja pemetik teh berkisar antara 9 – 11 jam per hari yang dimana 

lebih besar dari alokasi untuk bekerja yaitu 7 – 8 jam per hari, serta hal tersebut 

menunjukkan bahwa pekerjaan sebagai pemetik teh tidak mengurangi jam kerja 

perempuan di sektor rumah tangga.  

          Pemetik mengawali harinya setiap pukul 4 dini hari. Setelah bangun tidur 

pemetik langsung melakukan kewajibannya sebagai umat muslim yaitu ibadah 

sholat subuh karena semua keluarga pemetik teh di lokasi penelitian beragama 

islam. Setelah itu pemetik melakukan kegiatan rumah tangganya seperti memasak, 

membersihkan rumah, memasak air hangat untuk mandi, mencuci piring, mengurus 

anak dan mempersiapkan kebutuhan sekolah anak, dan menyiapkan sarapan untuk 
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anak dan suami. Para pemetik mengaku bahwa pekerjaannya sebagai pemetik teh 

tidak mengganggu aktivitasnya sebagai ibu rumah tangga yang mengurus rumah.  

Hal tersebut sesuai dengan penuturan Ibu Aroh (48) sebagai berikut : 

 “Waktu buat keluarga saya lebih banyak daripada untuk kerja. Sebelum 

kerja saya ngurus keluarga dulu, habis kerja juga saya masih ngurusin 

keluarga sampai sebelum tidur saya masih ngurusin keluarga”. 

(Aroh/15/12/16) 

 

        Hal tersebut serupa dengan apa yang disampaikan Ibu Yuyun (32) sebagai 

berikut : 

“Enggak mengganggu sama sekali kok, kan sebelum berangkat metik saya 

ngurusin rumah dulu, pulang kerja juga langsung ngurus rumah, ngurus 

anak, ngurus suami, baru istirahat.” (Yuyun/17/12/16) 

 

         Pukul 06.00 WIB para pemetik teh mulai bersiap-siap untuk memetik daun 

teh dan bergegas menuju tempat kumpul atau posko penjemputan pemetik oleh truk 

yang disediakan perusahaan untuk mengantarkan pemetik ke lokasi pemetikan. 

Sekitar pukul 07.00 WIB pemetikan daun teh dimulai, pemetikan daun teh 

berlangsung dua sesi. Sesi pertama yaitu pada pukul 07.00 – 10.00 WIB, lalu pucuk 

daun teh ditimbang dan diangkut oleh truk ke pabrik yang selanjutnya diolah 

menjadi teh yang siap untuk dikonsumsi. Bersamaan dengan proses penimbangan, 

pemetik memanfaatkan waktu tersebut untuk beristirahat sejenak dengan sekedar 

minum dan meregangkan tubuh. Setelah waktu istirahat dirasakan cukup yaitu 

sekitar 5 - 15 menit, pemetik melanjutkan memetik pucuk daun teh sampai dengan 

pukul 13.00 WIB dan selanjutnya para pemetik bergegas pulang ke rumah masing-

masing. Berdasarkan hasil perhitungan, perempuan pemetik teh rata-rata 

mencurahkan waktunya di sektor produktif selama 5 jam 43 menit per hari atau 



24% per hari. Beberap aktivitas perempuan pemetik teh di lokasi pemetikan dapat 

dilihat pada Gambar 3. 

 

  

Gambar 3. Kegiatan Pemetik Teh di Perkebunan 

          Curahan waktu kerja perempuan di lokasi penelitian sesuai dengan pendapat 

Hatta (1985) dalam Kusumawati (2012) yang menyatakan bahwa alokasi waktu 

kerja perempuan pemetik teh seharusnya tidak melebihi 6 jam setiap hari sesuai 

dengan aturan waktu kerja perempuan. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan 

Nomor 13 Tahun 2003, waktu kerja perempuan yaitu selama 7 jam sehari dan 40 

jam seminggu untuk 6 hari kerja dalam seminggu, serta 8 jam sehari dan 40 jam 

seminggu untuk 5 hari kerja. 

          Waktu istirahat kerja yang diberikan oleh perusahaan yaitu selama 30 menit. 

Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 

2003 yang mengatur tentang waktu istirahat pekerja atau buruh perempuan yaitu 

sekurang-kurangnya setengah jam setelah 4 jam bekerja secara terus menerus dan 

jam istirahat tidak termasuk jam kerja. Namun, sebagian besar perempuan pemetik 



teh tidak memanfaatkan waktu tersebut untuk beristirahat sepanjang waktu yang 

diberikan perusahaan. Status sebagai buruh borongan yang upahnya bergantung 

pada bobot petikan, menyebabkan perempuan pemetik teh lebih banyak 

menggunakan waktu istirahat tersebut untuk terus bekerja. Waktu istirahat yang 

digunakan hanya selama 5 - 15 untuk menimbang pucuk teh, minum, dan sedikit 

makan serta meregangkan badan sejenak dan mengobrol dengan sesama pemetik 

maupun mandor.  

          Hari libur yang diperoleh perempuan pemetik teh setiap bulan hanya 2 hari. 

Pemberian hari libur yaitu setelah pembagian upah setiap dua minggu sekali yaitu 

setiap hari minggu setelah tanggal 5 dan 20 setiap bulan. Pemberian hari libur 

tersebut dikarenakan status sebagai tenaga kerja borongan yang tidak memiliki 

serikat kerja dan tergolong pegawai lepas serta upah yang dihasilkan berdasarkan 

bobot petikan pucuk daun teh menjadi faktor penyebab tidak adanya ikatan atau 

kontrak yang sesuai dengan peraturan pemberian hari libur terhadap buruh pemetik 

teh.  

          Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, istirahat 

mingguan untuk pekerja atau buruh perempuan yaitu 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 

seminggu dan 2 hari untuk 5 hari kerja dalam seminggu. Pemberian hari libur yang 

hanya 2 hari setiap bulan diakui oleh sebagian besar pemetik tidak menjadi masalah, 

karena upah yang diterima oleh para pemetik merupakan hasil petikan. Menurut 

para pemetik semakin sering bekerja maka semakin banyak waktu untuk memetik 

teh dan semakin banyak uang yang didapat. Serta pemberian hari libut tersebut tidak 

mengikat pemetik harus terus bekerja di hari lain diluar kedua hari libur tersebut, 



perempuan bisa meliburkan diri jika ada halangan untuk tidak dapat bekerja dengan 

melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada mandor pemetikan. 

          Setelah memetik teh, para pemetik melanjutkan tugas sebagai ibu rumah 

tangga dengan mencuci baju, mencuci piring, mengurus anak, mengurus suami, 

memasak, dan selanjutnya pemetik memanfaatkan waktu untuk beristirahat dan 

berbincang dengan anggota keluarga lain. Aktivitas sosial masyarakat, perempuan 

hanya mencurahkan waktu khusus untuk kegiatan tahlilan dengan mencurahkan 

selama 2 jam setiap minggu. Sedangkan untuk aktivitas sosial lainnya seperti 

melayat, membantu tetangga, dan menghadiri acara kemasyarakatan, pemetik tidak 

memiliki waktu khusus untuk aktivitas tersebut, aktivitas tersebut menggunakan 

waktu yang bersifat insidental.  

         Ada beberapa kegiatan rutin lain perempuan pemetik teh di Dusun Medini 

yaitu posyandu dan PKK. Kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) juga 

merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap 2 bulan sekali. Namun sayangnya, 

kegiatan PKK ini hanya diikuti oleh kader-kader dari setiap dusun saja, yaitu Ibu 

Yuyun (32), Ibu Atun (52) dan Ibu Arum (47). Kegiatan PKK ini diselenggarakan 

di Balai Desa yang letaknya jauh dari lokasi penelitian. Namun, setelah 

mendapatkan materi dari kegiatan PKK, para kader biasanya menyapaikan materi 

tersebut kepada para perempuan pemetik teh pada saat kegiatan rutin mingguan 

yaitu kegiatan tahlilan keliling di lokasi penelitian. Selain itu, dalam kegiatan PKK 

sebenarnya telah digalakkan program Kelompok Wanita Tani (KWT). Namun, 

perempuan di sekitar lokasi penelitian tidak begitu berminat terhadap program 

tersebut dikarenakan tidak adanya informasi yang disampaikan secara langsung 



oleh penyuluh dan waktu yang dimiliki oleh perempuan pemetik teh yang belum 

tersedia untuk kegiatan tersebut.  

          Partisipasi perempuan dalam kegiatan sosial terutama dalam program 

pemerintah tergolong sangat kurang. Dimana perempuan di sekitar Dusun 

Emplasemen seperti memiliki batasan akan hal tersebut. Perempuan pemetik teh, 

umumnya seluruh masyarakat di Dusun Emplasemen sangat bergantung bagaimana 

kebijakan dari perusahaan. Setiap program pemerintah yang akan diberikan untuk 

masyarakat Dusun Emplasemen terlebih dahulu harus didiskusikan dengan pihak 

perusahaan. Sebagian besar masyarakat mengaku bahwa tidak cukup berani 

mengikuti kegiatan-kegiatan pemerintah jika tidak dari pihak perusahaan yang 

mendorong masyarakat untuk ikut berpatisipasi pada program pemerintah. 

Masyarakat merasa bahwa Dusun yang menjadi tempat tinggal mereka merupakan 

Dusun yang disediakan oleh perusahaan dan merupakan tanggung jawab 

perusahaan sehingga untuk melakukan sesuatu selain mengikuti aturan pemerintah 

juga harus mengikuti aturan pihak perusahaan. 

          Program PKK yang berjalan di Dusun Medini hanya arisan perempuan dusun 

yang diadakan tanggal 10 setiap bulan yang besar setorannya Rp 15.000,00 per 

bulan per keluarga. Arisan tersebut bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi dari 

warga-warga sekitar lokasi penelitian. Dikutip dari pernyataan Ibu Atun (52), 

“Kegiatan arisan ini kegiatan untuk mempererat silaturahmi antar warga.” 

(Atun/11/12/16). Bersamaan dengan kegiatan arisan tersebut, kegiatan kredit dana 

hibah desa untuk Medini juga berlangsung. Setiap rumah secara bergilir memiliki 

kesempatan untuk meminjam dana hibah tersebut maksimal sebesar Rp 250.000,00 



dengan tenggang pengembalian selama 3 bulan dan bunga sebesar Rp 25.000,00. 

Selain itu, kegiatan posyandu juga merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap 

2 bulan sekali namun hanya diikuti oleh perempuan yang mempunyai balita saja. 

          Berbeda dengan Dusun Medini, perempuan di Dusun Promasan tidak 

memiliki kegiatan sosial seperti perempuan di Dusun Medini yang telah dijabarkan 

di atas. Perempuan di Dusun Promasan cenderung tertutup akan kegiatan sosial 

terutama kegiatan yang diadakan oleh pemerintah. Tidak adanya kader PKK 

maupun posyandu di Dusun Promasan dikarenakan perempuan di Dusun Promasan 

merasa tidak punya banyak waktu untuk kegiatan tersebut karena sudah sibuk 

bekerja sebagai pemetik teh serta mengurus rumah tangga. Jarak Dusun Promasan 

yang jauh dari lingkungan pemerintahan baik pemerintah daerah maupun 

pemerintah desa dan akses jalan yang buruk menjadi faktor lain yang menyebabkan 

tidak adanya partisipasi perempuan terhadap kegiatan sosial seperti PKK dan 

posyandu. Selain itu, kegiatan tahlilan rutin pun tidak ada. Hanya kaum laki-laki 

yang melakukan kegiatan tahlilan rutin di Dusun Promasan. 

           Kegiatan sosial kemasyarakatan lain yang tidak memiliki waktu khusus yaitu 

membantu acara tetangga, menjenguk tetangga atau kerabat yang sakit, dan 

mengunjungi tetangga atau kerabat yang meninggal dunia (melayat). Pada kegiatan 

tersebut, perempuan pemetik teh tidak memiliki waktu khusus karena keadaan 

tersebut memang bersifat insidental. Namun, para keluarga pemetik khususnya 

yang berada di Dusun Medini dan Promasan, jika ada salah satu warga yang 

meninggal dunia, maka seluruh warga Dusun akan meliburkan diri dalam kegiatan 

apapun kecuali kegiatan sekolah, seluruh warga dewasa akan membantu keluarga 



yang tengah berduka untuk menyiapkan prosesi pemakaman sampai dengan selesai. 

Kebiasaan tersebut sudah ada sejak lama dan masih dijalankan oleh warga di sekitar 

lokasi penelitian.  

 

4.6.  Pembagian Peran Berdasarkan Gender Dalam Keluarga  

        Kegiatan yang dilakukan suami istri pada keluarga pemetik merupakan salah 

satu cara untuk mengetahui pembagian kerja yang berlangsung pada keluarga 

pemetik. Pembagian kerja yang dibahas dalam penelitian ini dibedakan menjadi 

kegiatan reproduktif, produktif dan sosial masyarakat. Kegiatan reproduktif yaitu 

kegiatan yang berhubungan dengan rumah tangga seperti membersihkan rumah, 

mencuci baju, mencuci piring, memasak dan mengurus anak. Sedangkan kegiatan 

produktif yaitu kegiatan yang menghasilkan uang. Kegiatan sosial masyarakat 

dalam penelitian ini yaitu kegiatan menghadiri rapat desa, mengikuti kegiatan kerja 

bakti, menghadiri acara hajatan, dan membantu tetangga. Hal tersebut sesuai 

dengan pendapat Puspitawati (2012) yang menyatakan bahwa pembagian kerja 

berdasarkan gender dalam keluarga berkaitan dengan tiga kegiatan yaitu kegiatan 

reproduktif, produktif dan kemasyarakatan. 

 

4.6.1.  Pembagian Kerja Reproduktif 

  Kegiatan reproduktif dalam rumah tangga di lokasi penelitian terlihat 

aktivitas perempuan dalam hal tersebut sangat mendominasi, dimana pada semua 

aktivitas rumah tangga seperti membersihkan rumah, mencuci baju, mencuci piring, 

memasak dan mengurus anak lebih banyak dikerjakan oleh perempuan sebagai 



seorang istri. Ada sebagian kecil dari keluarga pemetik teh yang mengerjakan 

kegiatan reproduktif secara bersama-sama antara suami dan istri. Dominasi 

perempuan pada kegiatan reproduktif dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Persentase Pembagian Kerja Reproduktif Dalam Keluarga Pemetik Teh di 

Dusun Medini dan Promasan. 

 

Kegiatan Reproduktif Jumlah Persentase 

 ---------Orang---------- ------------%----------- 

Membersihkan Rumah   

Suami 0 0,0 

Istri 25 86,2 

Bersama 4 13,8 

Total 29 100,0 

Mencuci Baju   

Suami 0 0,0 

Istri 26 89,7 

Bersama 3 10,3 

Total 29 100,0 

Mencuci Piring   

Suami 0 0,0 

Istri 26 89,7 

Bersama 3 10,3 

Total 29 100,0 

Memasak   

Suami 0 0,0 

Istri 28 96,6 

Bersama 1 3,4 

Total 29 100,0 

Mengurus Anak   

Suami 0 0,0 

Istri 27 93,1 

Bersama 2 6,9 

Total 29 100,0 

Sumber : Data Primer Terolah, 2016. 

          Dominasi perempuan pada semua sektor reproduktif membersihkan rumah, 

mencuci baju, mencuci piring, memasak dan mengurus anak sangat terlihat jelas di 

lokasi penelitian. Dominasi perempuan pada semua sektor pekerjaan reproduktif 



disebabkan oleh pemikiran masyarakat di lokasi penelitian yang masih memegang 

erat pemahaman bahwa seorang istri sudah selayaknya mengerjakan segala 

pekerjaan rumah tangga. Hal tersebut mencerminkan bahwa sebagian besar 

perempuan pada daerah penelitian masih memegang erat prinsip bahwa perempuan 

pada hakikatnya bertugas untuk memelihara keutuhan rumah tangga dan sebagai 

pemegang tugas dalam mengurus pekerjaan rumah tangga. Keadaan tersebut juga 

didukung oleh kepercayaan masyarakat setempat terhadap norma-norma yang 

masih berlaku di dalam masyarakat. Masyarakat sekitar masih sangat menghormati 

kedudukan seorang suami dan menganggap seorang suami hanya bertugas mencari 

nafkah. Konsep gender pada lokasi penelitian masih terlihat jelas dimana peran 

antara suami dan istri sangat berbeda. Hal tersebut sesuai dengan pendapat    

Widodo (2009) yang menyatakan bahwa konsep gender memberikan ruang yang 

dominan terhadap dinamika sosial budaya dalam masyarakat untuk mempengaruhi 

perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan. 

          Selain itu, menurut perempuan pemetik teh, pekerjaan sebagai pemetik teh 

yang tidak begitu menghabiskan waktu yang banyak dalam sehari, tidak 

mengganggu aktivitasnya sebagai ibu rumah tangga, dan pemetik menganggap jika 

pekerjaan tersebut dilakukan oleh seorang suami maka akan terasa aneh dan asing 

dalam lingkungan sekitar. Lingkungan tempat tinggal yang sangat jauh dari 

keramaian dan suasana kota serta akses jalan yang kurang mendukung dari 

keramaian, maka untuk mengisi waktu luang seusai bekerja sebagai pemetik teh 

para perempuan pemetik meluangkan waktunya untuk mengerjakan tugas sebagai 

ibu rumah tangga dan beristirahat.  



        Seperti yang dikatakan Ibu Yati (45) berikut ini : 

“Ya kalau habis kerja mau ngapain lagi kalo gak ngerjain pekerjaan rumah. 

Itung-itung hiburan, kalo mau ke yang rame kan susah jalannya jelek, ya 

kalo gak ngurus rumah ya tidur.” (Yati/14/12/16) 

        Pendapat yang hampir sama dikemukakan sebelumnya oleh Bu Arum (47), 

sebagai berikut : 

“Disini gak ada hiburan mba, kalau pulang kerja yasudah cuma bisa di 

rumah aja. Mau jalan-jalan ke tempat rame juga jauh, jalannya rusak, 

yasudah ngurus rumah aja, abis itu selesai yaudah tiduran. Kalau suami 

yang ngerjain, wagu to.” (Arum/12/12/16) 

 

 

          Kesepakatan antara suami dan istri dalam hal pembagian kerja dalam rumah 

tangga sudah ada dan berlangsung sejak awal adanya pernikahan. Kesepakatan 

tersebut berdampak pada pembagian kerja yang masih terus berlangsung hingga 

saat ini. Baik istri maupun suami tidak mempersalahkan pembagian kerja yang 

dimana perempuan lebih banyak melakukan pekerjaan reproduktif tersebut. 

 

4.6.2.  Pembagian Kerja Produktif 

           Pada kegiatan produktif yaitu mencari uang (bekerja), seluruh keluarga 

pemetik teh di lokasi penelitian, suami dan istri masing-masing melakukan kegiatan 

reproduktif. Kegiatan suami dan istri dalam aspek produktif, dilakukan atas dasar 

pertimbangan bahwa jika hanya suami yang mencari uang maka sebagian besar 

kebutuhan rumah tangga tidak akan tercukupi. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Rozalinda (2012) yang menyatakan bahwa kebutuhan ekonomi keluarga yang 

besar, mendesak perempuan sebagai istri ikut bekerja di sektor publik demi 

membantu suami untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.  



         Pekerjaan suami yang hanya sebagai buruh di PT Rumpun Sari Medini, baik 

itu buruh di bagian pabrik maupun perkebunan, dan ada pula yang bekerja di 

instansi perkebunan lain, uang yang didapatkan suami tidak cukup untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari. Selain bekerja sebagai pemetik teh, Ibu Aroh (48) dan Ibu 

Arum (47) mempunyai usaha sampingan sebagai usaha untuk membantu 

perekonomian keluarga. Ibu Aroh (48) mempunyai usaha kecil-kecilan yaitu 

dengan berjualan minuman dan makanan di sekitar perkebunan teh.  

 

4.6.3.  Pembagian Kerja Sosial dan Masyarakat  

           Kegiatan sosial masyarakat di lokasi penelitian, terlihat bahwa ada 

pembagian peran antara suami dan istri. Pada kegiatan sosial kemasyarakatan, para 

keluarga pemetik teh membagi kegiatan tersebut sesuai dengan keadaan dan waktu. 

Masyarakat di sekitar lokasi penelitian masih memiliki rasa peduli dan gotong 

royong yang sangat besar. Besarnya rasa peduli dan empati mendorong masyarakat 

sekitar untuk ikut perpartisipasi dalam kegiatan sosial masyarakat baik mengikuti 

rapat desa, mengikuti kegiatan kerja bakti, menghadiri acara hajatan, membantu 

acara tetangga, arisan, dan menjenguk orang sakit, hingga melayat, PKK dan 

Posyandu. Menurut Puspitawati (2012), kegiatan kemasyarakatan yaitu kegiatan 

yang berhubungan dengan bidang politik, sosial kemasyarakatan dan pemeliharaan 

lingkungan hidup. Persentase pembagian kerja sosial dan kemasyarakatan  pada 

keluarga pemetik teh dapat dilihat pada Tabel 4. Pada kegiatan sosial 

kemasyarakatan seperti rapat desa dan kerja bakti lebih banyak dikerjakan oleh 

suami, sedangkan kegiatan menghadiri acara tetangga dan membantu tetangga lebih 



banyak dikerjakan bersama-sama antara suami dan istri. Sedangkan pada kegiatan 

PKK yang memang khusus perempuan dan kegiatan posyandu semuanya dilakukan 

oleh perempuan sebagai istri dan kader rumah tangga. Persentase kegiatan sosial 

kemasyarakatan di lokasi penelitian dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Persentase Pembagian Kerja Sosial dan Kemasyarakatan Pada Keluarga 

Pemetik Teh. 

 

Kegiatan Sosial dan Kemasyarakatan Jumlah Persentase 

 --------Orang-------- ----------%--------- 

Menghadiri Rapat Desa   

Suami 19 65,5 

Istri 0 0,0 

Bersama 10 34,5 

Total 29 100,0 

Mengikuti Kerja Bhakti   

Suami 24 82,8 

Istri 0 0,0 

Bersama 5 17,2 

Total 29 100,0 

Menghadiri Acara Hajatan   

Suami 7 24,1 

Istri 4 13,8 

Bersama 18 62,1 

Total 29 100,0 

Membantu Acara Tetangga   

Suami 1 3,4 

Istri 6 20,7 

Bersama 22 75,9 

Total 29 100,0 

PKK   

Suami 0 0,0 

Istri 29 100,0 

Bersama 0 0,0 

Total 29 100,0 

Posyandu   

Suami 0 0,0 

Istri 29 100,0 

Bersama 0 0,0 

Total 29 100,0 

Sumber : Data Primer Terolah, 2016. 



         Kegiatan mengikuti rapat desa terlihat bahwa seorang suami lebih sering 

melakukan kegiatan tersebut dibandingkan istri. Peran seorang suami dalam 

kegiatan rapat desa sebesar 65,5% atau sebanyak 19 keluarga dan sisanya atau 10 

keluarga (34,5%) yang menghadiri kegiatan rapat desa secara bersama-sama. 

Keadaan tersebut disebabkan oleh jarak pemukiman warga yang sangat jauh dari 

Balai Desa dan akses jalan yang sangat berbahaya, sehingga seorang suami 

berperan lebih dalam mengihadiri rapat desa.        

         Pada kegiatan kerja bakti, peran suami pun sangat terlihat besar dalam 

kegiatan ini. Sebanyak 24 keluarga pemetik (82,8%) dimana suami yang mengikuti 

kerja bakti, dan sebanyak 5 keluarga pemetik (17,2%) melakukan kegiatan tersebut 

secara bersama-sama. Hal tersebut diakui oleh para pemetik bahwa kebanyakan 

yang mengikuti kegiatan kerja bakti di lingkungan penelitian adalah laki-laki, jadi 

para perempuan pemetik teh merasa segan untuk mengikuti kegiatan kerja bakti. 

Seperti penuturan Ibu Yuyun (32), “Biasanya yang ikutan kerja bakti ya Bapak-

Bapak sama pemuda-pemuda, saya sungkan kalo mau ikutan, takut cewek sendiri.” 

(Yuyun/17/12/16). 

Serupa dengan Ibu Yuyun (32), Ibu Yati (45) juga mengungkapkan 

pernyataan sebagai berikut : 

“Ya biasanya Bapak-Bapak kok yang ikutan, ibu malu kalo mau ikutan. 

Lagian kalau lagi ada acara kerja bakti itu pasti pas Bapak lagi libur kerja, 

jadi mesti Bapak yang ikut kerja bhakti.” (Yati/14/12/16)  

 

 

         Pada kegiatan menghadiri acara hajatan, terlihat di lokasi penelitian sebagian 

besar (62,1%) keluarga pemetik menghadiri acara hajatan secara  bersama-sama. 

Sebanyak 7 keluarga (24,1%) dimana hanya seorang suami menghadiri acara 



hajatan dan hanya 4 keluarga (13,8%) yang dimana hanya istri yang menghadiri 

acara hajatan. Dalam kegiatan ini, suami istri sudah membagi tugas. Jika acara 

hajatan berada di lokasi yang jauh dari rumah, maka yang menghadiri acara hajatan 

adalah suami. Jika acara hajatan berada di sekitar tempat tinggal, maka sang istri 

atau secara bersama-sama antara suami dan istri menghadiri acara hajatan tersebut.  

        Kegiatan membantu acara tetangga, baik itu membantu mempersiapkan acara 

hajatan, syukuran, khitanan, menjenguk orang sakit, membantu orang meninggal, 

dan acara lainnya, sebagian besar (75,9%) keluarga pemetik teh melakukannya 

secara bersama-sama antara suami dan istri. Sedangkan 1 keluarga pemetik teh 

(3,4%), hanya suami yang membantu acara tetangga, dan 6 keluarga pemetik teh 

(20,7%). Pada kegiatan ini, perempuan atau istri lebih sering menghabiskan waktu 

di dalam dapur untuk membantu menyiapkan makanan, sedangkan para laki-laki 

atau suami lebih sering membantu mempersiapkan dekorasi acara. Seperti yang 

diungkapkan oleh Bu Yati (45), “Kalau ibu-ibu ya lebih sering bantu-bantu masak 

di dapur, kalo yang cowok-cowok bantu masang tenda atau ngangkat-ngangkat 

kursi.” (Yati/14/12/16). 

         Pada kegiatan PKK dan Posyandu di lokasi penelitian semuanya dilakukan 

oleh perempuan. Terlepas dari itu semua, peran perempuan maupun laki-laki di 

lokasi penelitian terlihat setara dan tidak ada batasan untuk kegiatan sosial 

kemasyarakatan yang dirasakan oleh perempuan pemetik teh. Perempuan pemetik 

teh merasa bahwa para perempuan pemetik teh dapat leluasa melakukan kegiatan 

sosial dan berinteraksi dengan lingkungan sosial di luar rumah tangga untuk 

memenuhi kebutuhan sosialnya sebagai manusia. Hal tersebut sesuai dengan 



pendapat Sanday dalam Wibisono (2014) yang menyatakan bahwa keterlibatan 

perempuan dalam aktivitas sosial, ekonomi dan politik di lingkungannya bertujuan 

untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga dan kebutuhan lainnya. 

 

4.7.  Akses Ekonomi Perempuan Pada Keluarga Pemetik Teh 

 Akses yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan hak yang dimiliki 

seorang istri untuk mendapatkan kesempatan dalam memperoleh dan mengelola 

ekonomi keluarga serta akses terhadap kredit. Pada lokasi penelitian ditemukan 

beberapa kesempatan perempuan dalam mengakses ekonomi keluarga yang cukup 

besar dalam hal ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Widodo (2009) yang 

menyatakan bahwa pengelolaan keungan rumah tangga merupakan peranan yang 

paling menonjol bagi perempuan sebagai seorang istri dan bertanggung jawab pada 

proses keuangan yang dimulai dari penyimpanan hingga pengaturan kebutuhan 

sehari-hari. Peran perempuan disini yaitu bagaimana perempuan menyimpan 

pendapatan keluarga, mendapatkan pinjaman demi ekonomi keluarga, serta 

bagaimana cara perempuan mengelola ekonomi keluarga baik itu dari pendapatan 

hasil bekerja maupun hasil pinjaman dari pihak luar.  

 

4.7.1.  Akses Perempuan dalam Menyimpan Pendapatan Keluarga 

          Akses perempuan dalam menyimpan pendapatan keluarga di lokasi 

penelitian begitu mendominasi. Perempuan memiliki kesempatan dan hak untuk 

menyimpan pendapatan keluarga dengan kesadaran seorang suami yang 



memberikan kesempatan tersebut. Persentase akses perempuan dalam menyimpan 

pendapatan keluarga dapat dilihat pada Ilustrasi 4. 

 

 
Ilustrasi 4. Akses Perempuan dalam Menyimpan Pendapatan Keluarga di Dusun 

Medini dan Dusun Promasan 

 

 

          Akses perempuan dalam menyimpan pendapatan keluarga sangat terlihat 

dominan di lokasi penelitian. Sebanyak 28 perempuan pemetik teh (96,6%) 

mempunyai akses untuk menyimpan pendapatan keluarga dan sisanya yaitu 1 

keluarga pemetik teh (3,4%) menyimpan keluarga secara bersama-sama atau 

memegang pendapatan masing-masing setiap anggota keluarga. Pemetik mengaku 

bahwa semua pendapatan suami diberikan kepada istri dan disimpan oleh istri. 

Seperti yang diakui oleh Ibu Yati (45) “Iya semua gaji Bapak, Ibu yang pegang. 

Kalau Bapak butuh apa-apa baru minta uang ke Ibu.” (Yati/14/12/16). Hal serupa 

juga dinyatakan oleh Ibu Aroh (48) “Ya gaji Bapak sama anak ibu yang belum 

menikah, ibu yang pegang.” (Aroh/15/12/16).  
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          Sebagian besar perempuan pemetik teh yang memiliki anak yang telah 

bekerja dan belum menikah memperoleh sebagian uang yang diberikan anaknya 

untuk dikelola. Para pemetik biasa menyimpan uang mereka secara cash atau secara 

tunai. Namun para pemetik juga memiliki tabungan di perusahaan. Tabungan 

tersebut merupakan hasil potongan dari setiap kali pembagian gaji atau dua kali 

setiap bulan. Besar tabungan pemetik setiap bulan rata-rata sebesar                                                          

Rp 50.000,00. – Rp 200.000,00. Tabungan tersebut merupakan simpanan untuk hari 

raya Idul Fitri. “Nabung buat nanti lebaran, supaya pas lebaran ada uang.” 

(Yati/14/12/16). 

          Masyarakat di lokasi penelitian masih memiliki pemikiran dan presepsi yang 

sangat kuat mengenai kemampuan mengelola keungan yang cukup baik yang 

dimiliki perempuan. Perempuan dianggap lebih mampu menyimpan uang 

dibandingkan dengan laki-laki, sehingga sebagian besar suami di lokasi penelitian 

memilih memberikan seluruh penghasiannya kepada istri untuk dikelola. 

 

4.7.2.  Akses Perempuan dalam Memperoleh  Pinjaman Uang 

          Pada PT. Rumpun Sari Medini, semua pegawai baik itu pemetik, buruh 

pabrik, dan pegawai lainnya memiliki kesempatan untuk meminjam uang pada 

koperasi milik perusahaan PT. Rumpun Sari Medini dengan sistem pembayaran 

dipotong gaji. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Supeni dan Sari (2011) yang 

menyatakan bahwa akses merupakan kesempatan untuk memperoleh sumber daya 

produktif seperti tanah, kredit, pelatihan, fasilitas, tenaga kerja dan pelayanan 

publik. Namun tidak semua keluarga yang memanfaatkan kesempatan tersebut. 



Setiap keluarga memiliki kesepakatan masing-masing dalam hal ini. Persentase 

akses dalam memperoleh pinjaman dapat dilihat pada Ilustrasi 5. 

 

 

Ilustrasi 5. Akses Perempuan dalam Memperoleh Pinjaman Uang di Dusun Medini 

dan Promasan 

 

 

         Keluarga yang memanfaatkan kesempatan ini secara bersama-sama antara 

suami dan istri yaitu sebanyak 23 keluarga (79,3%), sedangkan keluarga yang telah 

sepakat hanya seorang suami yang memanfaatkan kesempatan tersebut yaitu 

sebanyak 5 keluarga (17,2%), dan hanya 1 keluarga (3,4%) yang sepakat bahwa 

hanya seorang istri yang memanfaatkan kesempatan tersebut. Berdasarkan keadaan 

dilapangan, perempuan pemetik teh sebagian besar memiliki akses untuk 

memanfaatkan kesempatan memperoleh pinjaman uang dalam keluarga. Keadaan 

ekonomi di lokasi penelitian yang kurang baik memaksa sebagian besar keluarga 

pemetik membuat kesepakatan antara suami dan istri untuk memanfaatkan fasilitas 

pinjaman dari perusahaan. Secara keseluruhan, di lokasi penelitian, akses yang 

dimiliki perempuan dalam keluarga untuk mendapatkan sumber ekonomi sangat 

besar, karena ekonomi keluarga yang tidak sepenuhnya dapat terpenuhi. Ada pula 



perempuan yang sebenarnya mendapatkan persetujuan keluarga untuk 

memanfaatkan fasilitas pinjaman tersebut namun perempuan pemetik teh tetap 

tidak ingin memanfaatkannya karena merasa takut memiliki hutang.  

Hal tersebut seperti yang diungkapkan Ibu Yati (45) sebagai berikut : 

“Ibu gak berani minjem uang gitu, takut punya hutang, takut gak bisa bayar. 

Apa yang ibu punya, seberapa besar punyanya, ya disukurin aja, diatur. 

Kalau lagi kepepet, paling bapak yang minjem, ibu gak berani minjem.” 

(Yati/14/12/16)  

 

 

4.7.3.  Akses Perempuan dalam Mengelola Ekonomi Keluarga 

           Pada lokasi penelitian, terlihat pada Ilustrasi 6 bahwa akses perempuan 

dalam mengatur dan mengelola ekonomi keluarga cukup besar yakni sebanyak 25 

keluarga pemetik teh (86,2%) mempercayai seorang istri untuk mengelola 

pendapatan keluarga. Serta sebanyak 4 keluarga pemetik teh (13,8%) mengelola 

ekonomi keluarga secara bersama-sama antara suami dan istri.  

 

Ilustrasi 6. Akses Perempuan dalam Mengelola Ekonomi Keluarga di Dusun 

Medini dan Dusun Promasan 

 



Bu Aroh (48) menuturkan tentang bagaimana ia mengelola pendapatan 

keluarganya sebagai berikut :  

“Semua gaji Bapak, Ibu yang megang. Gaji anak laki-laki ibu juga yang 

ngatur ibu. Gaji anak Ibu Rp 1.500.000,00, dia ngasih ke Ibu Rp 500.000,00, 

buat dia jajan Rp 500.000,00, Rp 500.000,00 lagi ibu suruh dia nabung.”  

(Aroh/15/12/16) 

 

 

Pemetik mengaku bahwa akses perempuan dalam mengelola pendapatan 

keluarga termasuk memegang semua pendapatan suami sudah ada sejak dulu dan 

memang sudah menjadi rahasia umum masyarakat sekitar. Lingkungan budaya 

yang masih memegang erat budaya tradisional yang dimana perempuan lebih 

berhak untuk mengelola keuangan rumah tangga. Akses dalam mengelola keuangan 

diberikan kepada istri selain karena adat, juga dilandasi oleh rasa kepercayaan 

antara suami dan istri untuk dapat membangun keluarga yang harmonis dan 

berkecukupan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Nurlian dan Daulay (2008) 

yang menyatakan bahwa pembagian kerja dan kesempatan antara suami dan istri 

baik itu di sektor domestik ataupun publik didasari oleh asa saling mengerti dan 

memahami, tidak berdasarkan tubuh laki-laki dan perempuan, namun berdasarkan 

kerja sama yang harmonis dalam membangun keluarga.  

 

4.8.  Kontrol Perempuan Terhadap Ekonomi Keluarga 

Keikutsertaan istri dalam pengambilan keputusan terutama menyangkut 

masalah ekonomi keluarga di lokasi penelitian sangat besar. Dimana sebagian besar 

perempuan ikut terlibat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dengan 

masalah ekonomi keluarga. Pola hubungan keluarga pada lokasi penelitian 



merupakan pola demokratis, dimana semua anggota keluarga memiliki hak untuk 

melakukan sesuatu namun dengan kesepakatan bersama. Hal tersebut sesuai dengan 

pendapat Singgih et al. (1991) yang menyatakan bahwa seiring dengan 

perkembangan waktu, pola hubungan antara suami dan istri bersifat demokratis, 

dimana dalam pengambilan keputusan dalam keluarga, seorang suami memiliki 

kesadaran akan sikap demokratis. 

 

4.8.1.  Kontrol Perempuan Terhadap Pengambilan Keputusan Kebutuhan    

Pangan Harian Keluarga 

 

 

        Pengambilan keputusan kebutuhan pangan, peran perempuan dalam hal ini 

terlihat cukup besar. Sebanyak 27 perempuan pemetik teh (93,1%) berperan dalam 

memutuskan kebutuhan pangan harian dan sebagai pihak tunggal yang memutuskan 

kebutuhan pangan harian. Sedangkan sebanyak 2 perempuan pemetik teh (6,9%) 

memutuskan kebutuhan pangan harian keluarga secara bersama-sama dengan 

suami. Angka tersebut dapat dilihat pada Ilustrasi 7. 

 
 

Ilustrasi 7. Kontrol Perempuan Terhadap Pengambilan Keputusan Kebutuhan 

Pangan Harian 



          Kebutuhan pangan harian memang sudah menjadi tanggung jawab seorang 

perempuan sebagai istri. Jadi, hal yang wajar apa bila di lokasi penelitian terlihat 

bahwa peran perempuan sebagai seorang istri begitu besar dalam memutuskan 

kebutuhan pangan harian. Hal tersebut juga sudah menjadi kesepakatan sejak awal 

pernikahan. Jadi, seorang istri lah yang berhak memutuskan kebutuhan pangan 

harian. “Dari awal nikah kan emang ini udah tugas ibu” begitu penuturan Ibu Atun 

(52) (Atun/11/12/16). Sedangkan 2 keluarga yang memutuskan kebutuhan pangan 

harian dikarenakan oleh selera keluarga yang berbeda-beda terhadap makanan, 

sehingga keputusan untuk membeli pangan harian diputuskan secara bersama-sama 

sesuai kesepakatan.  

            Keluarga pemetik teh biasanya mendapatkan bahan pangan harian dengan 

membeli pada pedagang sayur yang tidak setiap hari berjualan karena akses jalan 

yang kurang memadai. Selain itu, keluarga pemetik teh juga mendapatkan bahan 

makanan dengan cara memesan kepada para pemetik teh yang berasal dari luar 

lokasi penelitian dan dekat dengan pasar. Harga yang harus dibayar keluarga 

pemetik teh pun diatas harga pasaran karena jarak dan akses jalan yang tidak 

mudah. Namun, keluarga pemetik teh di lokasi penelitian menganggap hal tersebut 

sebagai sebuah kewajaran, karena keluarga pemetik teh menyadari bahwa tempat 

tinggal keluarga pemetik teh yang jauh dari segala fasilitas umum dan juga akses 

jalan yang tidak mudah. Beberapa keluarga pemetik teh pun berinisiatif untuk 

menanam beberapa tanaman pangan seperti cabe, singkong, daun bawang, dan 

tanaman lainnya di sekitar halaman rumah. 

 



4.8.2.  Kontrol Perempuan Terhadap Pengambilan Keputusan Kebutuhan        

Pakaian Keluarga 

 

 

        Kebutuhan pakaian bagi keluarga pemetik teh di sekitar lokasi penelitian 

dianggap tidak begitu penting. Keluarga pemetik teh lebih mengutamakan 

kebutuhan-kebutuhan lain seperti pangan, pendidikan, listrik dan kebutuhan sehari-

hari yang lebih penting lainnya. Namun dalam memutuskan kebutuhan pakaian 

tersebut, peran seorang istri dalam hal ini terlihat begitu dominan. Dominasi peran 

istri dalam mengambil keputusan kebutuhan pakaian keluarga pemetik teh dapat 

dilihat dari Ilustrasi 8. 

 

 
 

Ilustrasi 8. Kontrol Perempuan Terhadap Pengambilan Keputusan Kebutuhan 

Pakaian Keluarga 

 

 

         Pengambilan keputusan terhadap kebutuhan keluarga, dominasi seorang istri 

dalam hal ini sangat jelas terlihat. Seorang istri berperan sebanyak 82,8% atau 

sebanyak 24 perempuan berperan tunggal dalam memutuskan kebutuhan pakaian 

keluarga masing-masing.  Peran tunggal seorang perempuan dalam memutuskan 



kebutuhan pakaian ini dikarenakan oleh seorang suami yang mengikuti selera 

berpakain seorang istri. Hal tersebut diakui oleh Ibu Aroh (48) sebagai berikut : 

“Kalo masalah baju, Bapak manut sama Ibu. Beli baju juga paling mau lebaran 

aja. Dieman-eman uangnya.” (Aroh/15/12/16). Sedangkan sebanyak 5 keluarga 

pemetik teh (17,2%) memutuskan kebutuhan pakaian secara bersama-sama antara 

suami dan istri. Masyarakat di lokasi penelitian tidak begitu mementingkan 

kebutuhan pakaian dalam kehidupan sehari-hari, selama pakaian masih layak untuk 

dikenakan maka akan tetap dikenakan. Faktor ekonomi yang rendah juga termasuk 

hal yang mempengaruhi masyarakat sekitar lokasi penelitian tidak begitu 

mementingkan kebutuhan pakaian.  

Serupa dengan apa yang disampaikan Ibu Aroh (48), sebelumnya Ibu Yati 

(45) juga mengungkapkan hal yang sama.  

“Kalau bajunya masih bisa dipake ya pake yang ada aja dulu. Sayang 

uangnya, mending buat makan. Paling beli baju juga kalau mau lebaran, itu 

juga kadang-kadang belinya kalo punya uang.” (Yati/14/12/16)  

 

 

4.8.3. Kontrol Perempuan Terhadap Pengambilan Keputusan Kebutuhan 

Sosial 

 

 

 Peran perempuan dalam penentuan keputusan mengenai kebutuhan sosial 

seperti arisan dan sumbangan cukup besar pada lokasi penelitian.  Sebanyak 1 

keluarga pemetik teh (3,4%) yang dapat memutuskan kebutuhan tersebut hanya 

seorang suami. Sebanyak 16 keluarga pemetik teh (55,2%) seorang istri mutlak 

menentukan dan memegang kendali terhadap kebutuhan arisan maupun 

sumbangan. Sedangkan sebanyak 12 keluarga pemetik teh (41,4%) memutuskan 

kebutuhan tersebut secara bersama-sama sehingga suami dan istri memiliki kontrol 



yang sama terhadap kebutuhan tersebut. Persentase kontrol perempuan terhadap 

pengambilan keputusan kebutuhan sosial tersebut dapat dilihat pada Ilustrasi 9. 

 

 
Ilustrasi 9. Kontrol Perempuan Terhadap Pengambilan Keputusan Kebutuhan 

Sosial 

 

 

         Arisan merupakan kegiatan yang rutin diselenggarakan oleh perempuan yang 

ada di lokasi penelitian. Kegiatan arisan tersebut berlangsung setiap tanggal 10 

setiap bulannya. Menurut para kader desa, kegiatan arisan dimaksudkan untuk 

mempererat hubungan antar masyarakat sekitar khususnya para perempuan. 

“Arisan ini ya salah satu tujuannya untuk ajang silaturahmi warga.” Ujar Ibu Atun 

(52) yang merupakan salah satu kader perempuan di lokasi penelitian. Arisan 

tersebut diselenggarakan khusus untuk perempuan yang berada di lokasi penelitian 

baik itu pemetik teh maupun non pemetik teh yang besar setorannya Rp 100.000,00 

per bulan dan diselenggarakan setiap tanggal 10 setiap bulannya. Ada pula arisan 

yang diadakan oleh pihak perusahaan dengan cara memotong gaji suami setiap 

bulannya untuk arisan.  
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          Kebutuhan sumbangan pada dasarnya bersifat insidental, dimana biasanya 

keluarga pemetik teh mengalokasikan uangnya untuk sumbangan apabila terdapat 

tetangga yang menderita sakit, meninggal dunia, dan musibah lainnya maka 

senantiasa aakan menyumbangkan uangnya. Hubungan antar masyarakat di lokasi 

penelitan yang masih sangat erat membuat kebutuhan akan sumbangan tersebut 

masih dianggap penting. Contoh kecilnya, jika ada tetangga yang meninggal dunia, 

maka seluruh warga akan meliburkan diri untuk membantu dan memberikan 

sumbangan kepada keluarga yang ditinggalkan. Hal tersebut telah berlangsung 

sejak lama dan masih bertahan hingga saat ini. Sedangkan kebutuhan sosial lain 

seperti memberikan sumbangan pada saat acara hajatan, besar sumbangannya akan 

menyesuaikan dengan keadaan ekonomi keluarga pemetik teh 

 

4.8.4.  Kontrol Perempuan Terhadap Pengambilan Keputusan Kebutuhan 

Pendidikan Keluarga 

 

 

Pengambilan keputusan untuk kebutuhan pendidikan, di lokasi penelitian 

terlihat bahwa hanya sebanyak 1 keluarga pemetik teh (3,4%) yang hanya seorang 

suami yang dapat memutuskan kebutuhan tersebut. Sebanyak 13 keluarga pemetik 

teh (44,8%) dimana seorang istri memegang kendali dalam memutuskan kebutuhan 

akan pendidikan. Sedangkan sisanya sebanyak 15 keluarga pemetik teh (51,7%) 

menentukan kebutuhan pendidikan keluarganya secara bersama-sama yaitu 

kesepakatan antara suami dan istri. Persentase pengambilan keputusan kebutuhan 

pendidikan keluarga pemetik teh di lokasi penelitian dapat dilihat pada Ilustrasi 10. 



 
Ilustrasi 10. Kontrol Perempuan Terhadap Pengambilan Keputusan Kebutuhan 

Pendidikan Keluarga 

 

 

         Tidak semua masyarakat atau keluarga pemetik teh mementingkan akan 

kebutuhan pendidikan, karena mereka merasa kurang mampu untuk 

menyekolahkan anak-anak mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Anak-anak dari 

pemetik teh sebagian besar hanya menyelesaikan sekolah sampai dengan SMP dan 

hanya beberapa keluarga pemetik teh yang menyekolahkan anak mereka sampai 

jenjang SMA. Faktor pendidikan yang rendah dan ekonomi yang rendah 

menyebabkan pola pikir keluarga pemetik teh di sekitar lokasi penelitian tidak 

terlalu mementingkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Keluarga pemetik 

teh yang memiliki anak sampai menempuh pendidikan tinggi hanya Ibu Atun (52). 

Anak sulung dari Ibu Atun merupakan lulusan dari Politeknik Negeri Semarang 

yang kini sudah bekerja dan memiliki keluarga sendiri.  

        Kekhawatiran keluarga pemetik teh akan tidak bisa membiayai anak-anaknya 

sekolah tinggi karena penghasilan keluarga yang hanya sebagai buruh di PT. 
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Rumpun Sari Medini yang tidak seberapa sehingga mereka enggan dan kurang 

percaya diri untuk menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang perguruan tinggi. Hal 

tersebut juga dirasakan oleh anak-anak pemetik teh yang berpikir bahwa orang tua 

mereka tidak mampu membiayai sekolah mereka sehingga memutuskan untuk 

bekerja demi meringankan ekonomi keluarga. Salah satunya dirasakan oleh Mbak 

Nanik yang tak lain adalah putri sulung dari Ibu Yati (45). “Mbak Nanik sekolah 

cuma sampai SMP aja, katanya kasian sama Ibu Bapak, jadi dia mau kerja aja, 

akhirnya kerja di pabrik textil.” (Yati/14/12/16). Ketakutan yang dirasakan 

keluarga pemetik terhadap biaya pendidikan tersebut sesuai dengan pendapat 

Mazdalifah (2007) yang menyatakan bahwa pada umumnya jumlah upah yang 

diterima oleh pemetik teh tidak dapat mencukupi untuk kehidupan yang lebih layak 

seperti biaya sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, kesehatan serta pemenuhan gizi 

keluarga. 

       Jarak lokasi penelitian dengan sekolah yang terhitung jauh dan akses jalan yang 

sulit membuat sebagian besar keluarga pemetik teh berpikir berulangkali untuk 

masalah pendidikan. Keluarga pemetik teh mengetahui bahwa adanya biaya 

sekolah yang dibebankan kepada pemerintah (gratis), namun tak hanya biaya 

sekolah yang keluarga pemetik teh pikirkan, namun juga biaya untuk menuju 

sekolah sehari-hari yang harus dikeluarkan, mengingat jauhnya jarak sekolah yang 

harus ditempuh. Tidak adanya transportasi umum yang menjangkau lokasi 

penelitian membuat pola pikir baru pada keluarga pemetik teh yaitu “Setidaknya 

untuk mencapai sekolah, keluarga pemetik teh atau anak-anak pemetik teh harus 

memiliki sarana transportasi pribadi untuk digunakan menuju sekolah, dan untuk 



mempunyai sarana transportasi pribadi harus mengeluarkan biaya bensin setiap 

hari, disitulah letak sebagian besar keluarga pemetik teh kurang percaya diri untuk 

menyekolahkan anak”. 

          Seiring dengan permasalahan pendidikan yang ada di lokasi penelitian, 

sebaiknya pemerintah dan pihak perusahaan membuat suatu program untuk 

meningkatkan minat akan pendidikan di lokasi penelitian, yang mungkin salah 

satunya yaitu menyediakan sarana transportasi yang dapat mendukung dan 

mendorong partisipasi masyarakat di lokasi penelitian untuk menempuh jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi tanpa mengesampingkan visi masing-masing pihak. 

Tingkat partisipasi akan pendidikan yang tergolong rendah di lokasi penelitian juga 

merupakan suatu masalah yang cukup serius mengingat perkembangan zaman yang 

semakin modern saat ini.  

 

4.8.5.  Kontrol Perempuan Terhadap Pengambilan Keputusan Kebutuhan 

Kesehatan Keluarga 

 

 

           Tidak adanya perencanaan maupun anggaran tertentu dalam memenuhi 

kebutuhan kesehatan setiap keluarga. Tidak adanya perencanaan atau pemeriksaan 

secara rutin kesehatan keluarga pemetik teh di lokasi penelitian menyebabkan 

pengambilan keputusan untuk kesehatan bersifat fleksibel atau sesuai dengan 

keadaan. Pengambilan keputusan yang sesuai dengan keadaan tersebut membuat 

keluarga pemetik teh dalam mengambil keputusan ini sebagian besar dilakukan 

secara bersama-sama antara suami dan istri yang disesuaikan dengan keadaan 

ekonomi keluarga. Persentase kontrol perempuan dalam memutuskan kebutuhan 

kesehatan keluarga pemetik dapat dilihat pada Ilustrasi 11. 



 

 
Ilustrasi 11. Kontrol Perempuan Terhadap Pengambilan Keputusan Kebutuhan 

Kesehatan Keluarga 

 

 

         Berdasarkan Ilustrasi 11, kebutuhan kesehatan keluarga pemetik teh sebagian 

besar diputuskan bersama-sama antara suami dan istri. Sebanyak 16 keluarga 

pemetik teh (55,2%) memutuskan kebutuhan kesehatan bersama-sama antara suami 

dan istri. Pada 12 keluarga pemetik teh (41,4%), seorang istri berperan tunggal 

dalam memutuskan kebutuhan kesehatan. Sedangkan 1 keluarga pemetik teh 

(3,4%) dimana hanya seorang suami memutuskan kebutuhan kesehatan keluarga. 

Dari pihak perusahaan sendiri telah memberikan jaminan kerja namun tidak berupa 

JAMSOSTEK, hanya jika ada kecelakaan kerja maupun sakit pada saat jam kerja 

dan di lokasi kerja maka pihak perusaan memberikan tanggungan biaya kepada para 

pemetik.  

Hal tersebut sesuai dengan ungkapan Ibu Yuyun (32) sebagai berikut :  

“Buat pemetik gak ada tunjangan kesehatan, mba. Cuma kalo sakit di lokasi 

kerja atau kecelakaan kerja kaya saya dulu pernah kecelakaan kerja itu 

dibiayain sama perusahaan semuanya.” (Yuyun/17/12/16)  
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          Sedangkan anggota keluarga lain seperti halnya suami, perusahaan juga 

menanggung biaya kesehatan suami sebagai pegawai. Jika suami merupakan 

Pegawai Harian Tetap pada perusahaan tersebut, maka sang suami memperoleh 

JAMSOSTEK, namun jika suami merupakan Pegawai Harian Lepas maka sama 

seperti istri yang hanya menerima biaya kesehatan jika mengalami kecelakaan kerja 

dan sakit pada jam kerja dan  di lokasi kerja.  Pekerjaan sebagai pemetik teh yang 

berat dan kondisi sekitar perkebunan yang curam dan berbahaya secara tidak 

langsung melatih fisik para pemetik itu sendiri. Tubuh pemetik di sekitar 

perkebunan jarang mengalami serangan penyakit maupun sakit, pemetik merasa 

selalu bugar dan sehat karena aktivitas sebagai pemetik teh. Sebagian besar 

tanggungan kesehatan keluarga pemetik teh yaitu anak-anak. 

 

4.8.6.  Kontrol Perempuan Terhadap Pengambilan Keputusan Kebutuhan 

Tambahan Sehari-hari 

 

 

Pengambilan keputusan dalam menentukan kebutuhan tambahan sehari-hari, 

sebagian besar keluarga pemetik teh atau sebanyak 17 keluarga pemetik teh 

(58,6%) memutuskan kebutuhan tambahan seperti pulsa, jajan anak, bensin dan 

rokok secara bersama-sama antara suami dan istri.  Sedangkan sebanyak 12 

keluarga pemetik teh (41,4%) dimana seorang istri berperan tunggal dalam pembuat 

keputusan mengenai berapa besar uang yang akan dihabiskan untuk kebutuhan 

tersebut. Persentase pengambilan keputusan kebutuhan tambahan sehari-hari 

tersebut dapat dilihat pada Ilustrasi 12. 

 



 
Ilustrasi 12. Kontrol Perempuan Terhadap Pengambilan Keputusan Kebutuhan 

Tambahan Sehari-hari 

 

 

         Pembuatan keputusan secara bersama-sama dikarenakan antara suami dan 

istri memiliki kebutuhan masing-masng. Seperti kebutuhan pulsa, dimana antara 

suami dan istri memiliki telepon genggam sendiri-sendiri. Jadi kebutuhan akan 

pulsa tergantung dari kebutuhan masing-masing walaupun seorang istri yang 

memegang keuangan keluarga. Hal tersebut tidak hanya untuk suami dan istri saja, 

untuk anggota keluarga lain yang tak lain juga anak-anak mereka yang masih 

dikontrol oleh orang tua. Pemenuhan kebutuhan bensin dan rokok juga tak jauh 

berbeda dengan kebutuhan pulsa. Kebutuhan akan bensin dan rokok juga 

disesuaikan dengan secukupnya, dan seorang istri dengan suami menyepakati uang 

yang akan digunakan untuk membeli bensin dan rokok.  

         Khusus untuk kebutuhan rokok, walaupun sebagian besar ditentukan 

bersama-sama antara suami dan istri, namun istri lebih mengontrol pengeluaran 

untuk rokok dan disetujui oleh suami sebagai upaya untuk menghentikan kebiasaan 
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merokok suami. Peran istri dalam mengatur kebutuhan jajan anak sangat besar, 

dimana seorang anak biasanya meminta uang kepada ibunya untuk membeli 

sesuatu. Jadi dalam hal ini peran istri masih sangat besar dalam menentukan berapa 

besar uang yang akan dihabiskan untuk kebutuhan-kebutuhan tersebut. 

        Pola pikir masyarakat di lokasi penelitian yang mengganggap perempuan lebih 

bisa mengatur keuangan dibanding laki-laki merupakan salah satu faktor dimana 

seorang istri mendominasi hampir semua keputusan mengenai penentuan 

kebutuhan keluarga. Karena memang pada prakteknya, diakui oleh beberapa 

informan bahwa mereka lebih dapat mengelola keuangan keluarga dibanding suami 

mereka.  

Seperti yang dikutip dari Ibu Aroh (48),  

“Semua yang ngatur keuangan ibu, soalnya suami ibu percaya bahwa ibu 

lebih bisa ngatur uang dibanding bapak, dan ya Alhamdulillah ibu bisa 

ngetur uang dengan baik sampai sekarang, dan Alhamdulillahnya kita gak 

pernah kekurangan uang, secukupnya aja karena ibu bisa ngatur.” 

(Aroh/15/12/16) 

 

 

4.8.7.  Kontrol Perempuan Terhadap Pengambilan Keputusan Kebutuhan 

Listrik 

 

 

  Berdasarkan hasil penelitian, dalam memutuskan kebutuhan listrik, keluarga 

pemetik teh di lokasi penelitian terlihat peran suami terlihat jelas dan sangat 

dominan. Sebanyak 29 keluarga pemetik teh (100%) membayar biaya listrik kepada 

pihak perusahaan dengan memotong gaji suami. Listrik yang mengalir ke rumah-

rumah warga di lokasi penelitian merupakan listrik yang berasal dari perusahaaan 

sehingga para keluarga pemetik teh membayar biaya listrik kepada perusahaan 

dengan memotong gaji suami. Lingkungan tempat tinggal keluarga pemetik teh di 



lokasi penelitian memang sangat jauh dari keramaian dan akses yang sulit untuk 

menuju lokasi penelitian ini, sehingga lokasi ini masih dapat dikatakan kurang 

sejahtera karena belum begitu terjamah oleh pemerintah karena faktor lokasi yang 

sangat jauh dari pusat pemerintahan, baik itu pemerintah pusat daerah maupun 

pemerintah desa. Maka dari itu, untuk kebutuhan listrik pun para warga yang 

tinggal di lokasi penelitian mengandalkan perusahaan untuk mengalirkan listriknya 

karena belum terjangkau oleh pihak perusahaan listrik negara. Namun dalam waktu 

dekat, warga sekitar lokasi penelitian akan mendapatkan saluran listrik dari pihak 

perusahaan listrik negara, dan para keluarga pemetik teh mengaku telah membayar 

sejumlah uang untuk pemasangan listrik di rumahnya. Seperti yang dikutip dari 

pengakuan Bu Yati (45) kepada peneliti, “Nanti mau punya listrik sendiri-sendiri 

setiap rumah, Ibu sudah bayar Rp 700.000,00 buat pasang listrik disini.” 

(Yati/14/12/16) 

 


