
IV.KESIKPULAN
 

Sebasai akhir uraian hasil penelitian tentang ·Wanita 

dan Kesempatan Kerja di Sektor Non-Pertanian" ini akan dike~ 

mukakan beberapa kesimpulan pokok yang tentunya tidak terle

pas dari permasalahan dan ana1isis sebe1umnya. 

1.	 Rata-rata wanita yang terlibat bekerja di sektor non

pertanian ini berusia muda (antara' 15-34 tahun). Ada 

beberapa yang maeih berusia sangat muda, yakni di bawah 14 

tahun yang seharusnya masih membutuhkan pendidikan lebih 

lanjut. Sementara itu separuh lebih di antara mereka telah 

berstatus menikah. 

2.	 Bagi wanita yang bekerja di sektor industri jam kerja 

sudah ditentukan secara teratur dan beberapa di antara 

mereka terkana shift malam,hari, yang menurut banyak 

responden sansat tidak disukai karena 1ebih mele1ahkan. 

Sedangkan mereka yang berprofresi sebagai pedagang, waktu 

kerja tidak teratur (seauai keinginannya), namun pada 

umUmnya tidak lebih dari 6 jam sehari keouali mereka yang 

berdsgang di rumah (mracang dan warung) biss sampai malam 

hari (sekitar jam 21.00 baru tutup), Upah yang 'diperoleh 

resp6nden yang bekerja di sektor industri sudah seauai 

dengan standar minimum yang ditetapkan pemerintah. Pengu

pahan buruh tidak'dibedakan antara pria dan wanita, akan 

tetapi pada lama kerja. Sekalipun demikian dangan pening

katan standar upah minimal dari pemerintah yang dirasa 
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cukup tinggi bagi beberapa majikan, maka perbedaan upah 

atas desar lama ,kerja tidak bagitu banyak artinya . .
 
3.	 Kebanyakan wanita yang dijadikan responden merupakan 

migran dari daerah lain (terutama deSa), Status ke1ompok 

tenaga kerja migran di pabrik memiliki banyak ke1emahan 

dari segi hukum, sebab mereka tidak dapat diakui sebagai 

penduduk tetap di daerah tempat kerja (hanya diharuskan 

mengurus surer bora kerja dari desa asal untuk dapat 

bekarja di daerah tarsabut). , Dengan demikian mereka dapat 

dikenai Pemutusan Hubungan Kerja (?HK) sewaktu-waktu oleh 

perusahaan tempat mereka kerja. 

4.	 Upah yang diterima wanita buruh industri antara Rp. 50.000 

hingga Rp. 100.00. sedangkan wanita pedagang dapat lebih 

tinggi (Rp. 150,000 bahkan bisa di atas Rp. 250.000). 

Untuk daerah Nogosari responden yang bekerja sebagai 

pengusaha industri rumahtangg~ tenun sraKen sudah di atas 

Rp. 250.000 per bulan. Dari upah yang diterimanya setiap 

bulan dapat disisihkan sedikit (rata-rata Rp. 5.000 setiap 

bulannya) untuk berbagai keperluan yang sifatnya mendadak, 

di samping untuk persiapan mas a depan. Bagi beberapa 

wanita pekerja industri yang masih berstatus bujangan, 

penghasilan setiap bulannya habis untuk bersenang-senang 

foys-foys. 
\ 

3.	 Alasan utama mereka bekerja di sektor non-pertanian, 

karena sektor ini cukup luwes (khusus industri dan perda

gangan> dalam menampung. Sekalipun di sektor industri ada 

seleksi, seringkali itu hanya dipakai sebaga! !ormalitas. 

sebab k8banyakan tenaga kerjanya masuk melalui ja1ur, 
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pertemanan dan keluarga/kerabat yang telah lebih dulu ada 

di perusahaan tersebut. Khusus wanita yang berdagang 

persoalan utama yang dihadapi adalah modal dan pemasaran. 

Sedikit guneangan saja mereka akan kerepotan, misalnya 

fluktuasi harga yang tidak teratur. Namun yang paling 

merasakan keuntungan adalah mereka yang membuka warung 

makan, sebab banyak di antara buruh ini adalah pendatang 

yang tinggal "kost" dan tidak mempunyai waktu untuk mema

sak sendiri. Di daerah Nogosari misalnya~ semakin banyak 
o 

rumahtangga yang membuka warung-waruni makan guna melayani 

para buruh pabrik. Hal ini merupakan salah satu sisi 

positif dengan adanya pembangunan pabrik-pabrik di daerah 

pedesaan. Selain karena alasan di atas, sektor pertanian 

memang tidak lagi menarik bagi mereka (penghasilan keeil 

dan tidak teratur, tempat kerja yang kotor serta tidak 

lagi sesuai dengan tingkat pendi~ikan yang telah dijalani

nya) . 

4.	 Dilihat dari segi lama kerja, kebanyakan wanita buruh 

pabrik masih belum lama (rata-rata 5 tahun ke bawah), 

bahkan yang di bawah 1 tahun pun juga cukup banyak. Semen

tara yang bekerja di sektor lainnya, terutama perdagangan 

sudah di atas 6 tahun (di sektor dagang ada yang sudah di 

atas 22 tahun). Hasa kerja yang relatif pendek (baru) bagi 

para wanita pekerja pabrik/industri merupakan salah satu 

indixasi dari tidak tetapnya sektor ini sebagai tumpuan 

masa depan. Hal ini diperkuat dengan data bahwa sebagi~~ 

besar respond en tidak mengharapkan anaknya bekerja di 

sektor industri. Sektor perdagangan dapat dipandang seba
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gai tu~puan harapan. sekalipun persoslannya terletak pada 

permodalan dan pemasaran. Sektor ini dianggap lebih luwes 

dan tidak. perlu terlalu meninggalkan peranannya dalsm 

rumahtangga. 

5.	 Peran serta para wanita dalam membantu mencari nafkah 

tampaknya memberikan arti positif terutama dari segi 

peningkatan ekonomi keluarga di samping suami, bahkan 

beberapa di antara mereka mengaku pendapatannya lebih 

besar dari suami. 
, 

6.	 Keberadaan mereka di luar rumah tidak menimbulkan permasa

lahan, bahkan semakin meningkatkan peranannya, terutama 

dalsm proses pengambilan keputusan, misalnya pengeluaran 

ekonomi, pembelian barang-barang serta pendidikan anak. 

Beberapa perubahan (transisi) pola pikir memang terjadi 

terutama akibat kondisi yang berbeda antara kehidupan asal 

yang cenderung berciri rural kekehidupan yang urban. 

7.	 Penciptaan-penciptaan lapangan kerja baru terutama sektor 

perdagangan dan jasa sebagai pendukung sektor industri 

diperlukan untuk mengatasi keadaan floating-mass atau 

perpindahan dari satu pebrik ke pabrik lain. 

---***-
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