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ABSTRAK 

Saat ini para pengusaha dan pemilik modal lebih tertarik untuk 
menggunakan tenaga kerja perempuan usia muda dan belum menikah (fenomena 
juvenisasi) dibandingkan dengan tenaga kerja perempuan usia tua. Faktor usia 
yang dipakai sebagai penyaring tenaga kerja perempuan, memisahkan perempuan 
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secara fisik alias penampilan. Perempuan muda yang berpenampilan menarik 
adalah sasaran utama para pemilik modal untuk memperlancar bisnis mereka. 

Terutama pada sektor jasa, termasuk jasa perbankan. Para pengusaha labih 
memilih menggunakan tenaga kerja perempuan muda yang dianggap lebih 
menarik. Di sektor jasa perbankan, tenaga kerja perempuan usia muda akan 
ditempatkan di posisi depan yang akan berhubungan langsung dengan nasabah. 
Biasanya para perempuan muda akan ditempatkan pada Customer Service ataupun 
Teller. Dari fenomena ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana kesadaran 
pegawai perempuan yang bekerja di PT. BCA, Tbk KCP Pucang Surabaya 
mengenai fenomena Juvenisasi dan bagaimana tanggapan pegawai perempuan 
usia tua terhadap fenomena Juvenisasi. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan paradigma kualitatif. 
Peneliti menggunakan teori kesadaran menurut Karl Marx dan Paulo Fraire untuk 
menjelaskan mengapa dan bagaimana proses terjadinya kesadaran pada Teller dan 
Customer Service tentang fenomena Juvenisasi. 

Hasil dari penelitian ini adalah kesadaran mengenai fenomena Juvenisasi 
pada Teller dan Customer service tumbuh karena adanya posisi yang sama dan 
secara obyektif mempunyai tujuan yang sama. Kehidupan dan lingkungan sosial 
yang akan menentukan tumbuhnya kesadaran mereka, bukan kesadaran yang 
menentukan eksistensi, jadi pada Teller dan Customer Service akan muncul 
kesadaran ketika mereka sudah menjadi satu kelompok dalam posisi yang sama, 
dan mempunyai tujuan yang sama pula. 
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ABSTRACT 

Now the entrepreneurs and owner of capital is more interests to apply woman 
labour of young age and has not married (juvenisation phenomenon) compared to 
woman labour of stripper age. Age factor used as woman labour buffer, dissociates 
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