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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA & LANDASAN TEORI 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu diperlukan untuk memperkuat penelitian terkait buruh 

perempuan yang dianggap sebagai liyan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 

Kelurahan Brondong. Berikut adalah jurnal dan hasil penelitian yang pernah 

dilakukan oleh beberapa orang dan memiliki relevansi dengan penelitian ini. 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No. Judul Penelitian Temuan Relevansi 

1. “Agar Air Tetap 

Mengalir, Agar 

Perempuan Tidak 

Berakhir : Perempuan 

Sebagai Liyan Dalam 

Pembangunan Sumur 

Resapan Di Patemon”, 

penelitian ini dilakukan 

oleh Arista Ayu Nanda 

dan Arya Adikristya. 

Penelitian ini dimuat 

dalam jurnal Lentera, 

No. 1/ 2016. 

Penelitian ini 

menemukan temuan 

bahwa perempuan 

sangat tergantung 

dengan air, hal ini 

dikarenakan 

pembagian kerja 

pada perempuan 

yang sering kali 

ditempatkan pada 

sektor domestik, 

seperti memasak, 

mencuci, dll. 

kekeringan air di 

Desa Patemon, 

Kelurahan 

Noborejo, Kota 

Salatiga, Semarang 

menjadikan 

perempuan merasa 

dirugikan. Liyan 

yang dikaji dalam 

penelitian ini adalah 

ketika peran 

perempuan hanya 

pasif dalam 

menerima kebijakan 

terkait pengeboran 

sumur, perempuan 

sama sekali tidak 

Relevansi yang 

terdapat dalam 

jurnal penelitian 

terdahulu dengan 

penelitian ini adalah 

terkait dengan 

kajian perempuan 

yang selalu 

ditempatkan pada 

posisi liyan. 
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dilibatkan dalam 

proses sosialisasi 

dan proses kerja, 

mereka hanya 

pasrah pada suami, 

sehingga mereka 

tidak mengetahui 

apa tujuan dan 

pentingnya air serta 

pengeboran sumur 

tersebut. 

2.  “Beberapa Pemikiran 

tentang Perempuan 

dalam Tubuh dan 

Eksistensi”, penelitian 

ini dilakukan oleh  Pinky 

Saptandari. Penelitian ini 

dimuat dalam jurnal 

BioKultur, vol. 11, no.1 

Januari-Juni 2013  

Penelitian ini 

menghasilkan 

temuan bahwa 

seringkali 

perempuan masih 

ditempatkan dalam 

posisi liyan. Dalam 

hal kesehatan, 

tingginya Angka 

Kematian Ibu (AKI) 

menjadi indikasi 

bahwa proses pe-

liyan-an masih 

berlangsung, 

termasuk dalam 

produk-produk 

kebijakan, ketika 

perempuan tidak 

ikut berpartisipasi 

dalam bangku 

politik, maka sering 

kali kebijakan yang 

dihasilkan akan 

berpihak pada laki-

laki dan merugikan 

perempuan.  

Relevansi yang ada 

pada penelitian 

terdahulu dan 

penelitian ini yaitu 

membahas tentang 

perempuan yang 

seringkali masih 

ditempatkan pada 

posisi “the other” 

atau sebagai liyan. 

3.   “Etos Kerja dan Kuasa 

Perempuan dalam 

Keluarga”, penelitian ini 

dilakukan oleh Irzum 

Farihah, mahasiswa 

Jurusan Dakwah STAIN 
Kudus, Jawa Tengah, 

Indonesia. Penelitian ini 

dimuat dalam jurnal 

PALASTREN, Vol. 8, 

No.1, Juni 2015. 

Peneilitian ini 

menemukan temuan 

bahwa etos 

perempuan 

pedagang ikan 

memiliki pengaruh 
terhadap 

pengambilan 

keputusan dalam 

keluarga, selain itu 

penelitian ini 

Dalam penelitian ini 

menunjukkan data 

bahawa perempuan 

yang bekerja 

sebagai pedagang 

ikan di TPI 
Kelurahan 

Brondong hanya 

menempati angka 

25% jika dibanding 

laki-laki. Hal ini 
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memberikan data 

bahwa buruh 

perempuan yang 

bekerja sebagai 

pedagang di TPI 

Kelurahan 

Brondong hanya 

menempati angka 

25% dibanding laki-

laki. Hal ini 

menunjukkan 

dominasi laki-laki 

masih terjadi pada 

sistem. 

memiliki relevansi 

dengan penelitian 

yang akan 

dilakukan, terkait 

perempuan yang 

dianggap liyan dan 

selalu menempati 

posisi second class.  

4. “Patriarkime dan 

Ketidakadilan Gender”, 

peneltian ini dilakukan 

oleh  

Siti Rokhimah, seorang  

Aktivis di Mojokerto 

Jawa Timur. Penelitian 

ini dimuat dalam jurnal 

Muwazah, vol. 6, No. 1, 

Juli 2014 

Penelitian ini 

menghasilkan 

temuan bahwa 

patriarki atau sistem 

keturunan yang 

ditarik dari laki-laki 

sangat 

melanggengkan 

ketidaksetaraan 

gender di dalam 

realitas kehidupan 

sosial, dimana laki-

laki sangat 

mendominasi 

perempuan. sistem 

patriarki ini  dikenal 

sebagai “the magic 

system” karena 

kemampuan dalam 

berkuasa tidak lagi 

hanya dalam ranah 

keluarga namun 

dalam semua 

bidang yang 

mempertontonkan 

dunia kognitif yang 

luar biasa dan 

cenderung memiliki 

ideologi. 

Ketidaksetaraan 

atau ketidakadilan 

gender yang ditarik 

dari adanya sebuah 

sistem yang disebut 

patriarki, sistem ini 

bukan hanya terjadi 

dalam ranah 

keluarga melainkan 

juga pada ranah 

publik yang 

berkaitan dengan 

ideologi, seperti 

dalam sistem kerja 

di Tempat 

Pelelangan Ikan 

Kelurahan 

Brondong, 

perempuan hanya 

ditempatkan pada 

bagian buruh 

pemilah ikan, 

padahal masih 

banyak posisi yang 

dapat ditempati oleh 

buruh perempuan, 

dalam hal ini buruh 

perempuan menjadi 

tidak berdaya akibat 

adanya budaya 

patriarki. 

5. “The Intersection of 

Race/ Ethnicity and 

Gender in Occupational 

Jurnal penelitian ini 

dilakukan di 

Amerika. Jurnal ini 

Pekerja perempuan 

selalu ditempatkan 

pada hirarki yang 
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Segregation”, jurnal 

penelitian ini ditulis oleh 

Beth Mintz & Daniel H. 

Krymkowski, jurnal 

penelitian ini dimuat 

dalam International 

Journal Of Sociology, 

Vol. 40 No. 4 Tahun 

2010-2011   

meneliti tentang 

adanya sebuah 

pemisahan antara  

perbedaan gender 

yang didasarkan 

pada ras dan etnis 

serta ras dan etnis 

yang didasarkan 

pada  gender. 

Temuan dalam 

jurnal ini adalah 

laki-laki kulit putih 

selalu 

mempertahankan 

keuntungannya 

yang terdapat pada 

hirarki 

pekerjaannya, 

sedangkan bagi 

perempuan, mereka 

dapat memperoleh 

kedudukan di 

bawah hirarki laki-

laki jika mereka 

telah mengenyam 

pendidikan.  

berada dibawah 

laki-laki, bahkan 

jenis kelamin pun 

dapat berpengaruh 

dalam pemberian 

upah.   

Penelitian yang pernah dilakukan tersebut mendukung dan memperkuat 

penelitian terkait buruh perempuan pemilah ikan yang ada di TPI Kelurahan 

Brondong karena dari beberapa jurnal dan penelitian diatas menunjukkan bahwa 

perempuan memang masih dianggap sebagai subordinat atau kehadirannya hanya 

sebagai pelengkap dan selalu dinomor duakan. 

2.2 Kajian Pustaka 

a. Buruh Perempuan 

Istilah buruh sering kali didengungkan berkaitan dengan suatu 

pekerjaan. Zaman penjajahan Belanda, kata buruh dimaknai sebagai mereka 

yang memiliki pekerjaan kasar misalnya kuli, tukang, dll. Menurut Zaeni 
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(2007: 19-20), pemerintah Belanda dahulu menyebut buruh sebagai blue 

collar (kerah biru), sedangkan para pekerja halus sperti pegawai-pegawai 

yang biasa duduk di kantor disebut sebagai white collar (kerah putih). 

Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 1, pekerja/ buruh 

adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam 

bentuk lain. Hal ini mendasari setiap pekerja atau buruh untuk berhak 

mendapat imbalan dalam bentuk apapun, tetapi pekerja atau buruh juga harus 

tetap menjalankan tugas/ kewajiban sesuai kontrak dan perjanjian kerja. 

Istilah buruh bukan hanya melekat pada laki-laki, tetapi setiap perempuan 

yang melakukan pekerjaan dan menerima gaji dalam bentuk apapun juga 

disebut sebagai buruh/ pekerja. Buruh perempuan dan laki-laki seharusnya  

tidak boleh mendapat perlakuan yang berbeda, karena buruh perempuan juga 

harus mendapat setiap haknya setelah mereka melakukan kewajibannya. 

Undang-Undang Pasal 88 No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

menyebutkan bahwa: 

1. Setiap buruh/ pekerja berhak memperoleh penghasilan untuk memenuhi 

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 

2. Pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi 

pekerja/buruh untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi 

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1). 

3. Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), meliputi: 

a) upah minimum. 
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b) upah kerja lembur. 

c) upah tidak masuk kerja karena berhalangan. 

d) upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar 

pekerjaannya. 

e) upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya. 

f) bentuk dan cara pembayaran upah. 

g) denda dan potongan upah. 

h) hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah. 

i) struktur dan skala pengupahan yang proporsional, upah untuk 

pembayaran pesangon, dan 

j) upah untuk perhitungan pajak penghasilan. 

4. Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan 

produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. 

b. Peraturan Pemerintah Tahun 2015 tentang Buruh Perempuan 

Iklim kerja tidak selamanya hanya melibatkan laki-laki didalamnya, 

harus terdapat campur tangan tenaga kerja perempuan juga untuk menopang 

berjalannya keseimbangan sistem kerja. Sistem kerja tersebut harus diatur 

tentang mekanisme dan ketentuan yang dapat menjamin tenaga kerja/ buruh 

perempuan bisa mendapat pekerjaan yang adil tanpa diskriminasi dari laki-

laki, hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 13 Tahun 2013 Pasal 5, 

bahwa “setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa 

diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”.  
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Undang-Undang di Negara Indonesia telah mengatur tentang hal-hal 

yang berkaitan dengan pekerja perempuan, menurut Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan, ada beberapa 

hal yang harus dicermati, salah satunya terkait dengan peraturan terhadap 

pekerja/ buruh perempuan yang tertuang pada Pasal 24,  bahwa: 

1) Upah tidak dibayar apabila buruh tidak masuk kerja dan/atau tidak 

melakukan pekerjaan. 

2) Buruh yang tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena 

alasan: 

a. berhalangan; 

b. melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya; atau 

c. menjalankan hak waktu istirahat kerjanya; 

tetap dibayar upahnya. 

3) Alasan buruh tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan 

karena berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: 

a. Buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan; 

b. Buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa 

haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan; dan 

c. Buruh tidak masuk bekerja karena: 

1) menikah; 

2) menikahkan anaknya; 

3) mengkhitankan anaknya; 

4) membaptiskan anaknya; 

5) isteri melahirkan atau keguguran kandungan; 
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6) suami, isteri, orang tua, mertua, anak, dan/atau menantu 

meninggal dunia; atau 

7) anggota keluarga selain sebagaimana dimaksud pada angka 6) 

yang tinggal dalam satu rumah meninggal dunia. 

4) Alasan buruh tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan 

karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: 

a. menjalankan kewajiban terhadap negara; 

b. menjalankan kewajiban ibadah yang diperintahkan agamanya; 

c. melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat buruh atas persetujuan 

Pengusaha dan dapat dibuktikan dengan adanya pemberitahuan 

tertulis; atau 

d. melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan. 

5) Alasan buruh tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan 

karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf c apabila Pekerja/Buruh melaksanakan: 

a. hak istirahat mingguan; 

b. cuti tahunan; 

c. istirahat panjang; 

d. cuti sebelum dan sesudah melahirkan; atau 

e. cuti keguguran kandungan. 

Peraturan Pemerintah yang telah mengatur sedemikian rupa seharusnya 

dibuat pertimbangan setiap pimpinan kerja jika ingin melakukan tindakan 

menyimpang terkait pekerjaan terhadap pekerja perempuan, karena hal 
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tersebut telah dikaji dan dituang secara rinci dalam undang-undang negara. 

Undang-undang yang menjamin pekerja atau buruh perempuan memang 

sudah diberlakukan dalam Negara Indonesia, dan itu berlaku bagi setiap 

buruh perempuan yang memiliki pekerjaan, namun dalam konteks pekerjaan 

informal undang-undang tersebut masih dipertanyakan tentang efektifitas 

pengimplementasiannya. 

c. Perempuan dalam Budaya Patriarki  

Budaya patriarki sering kali melanggengkan sebuah ketidakadilan, 

dalam hal ini bagi perempuan. Budaya patriarki yang sudah mengakar masuk 

dalam segala ruang yang memiliki sebuah relasi antara laki-laki dan juga 

perempuan. Ruang yang menjadi sebuah pertunjukan budaya patriarki 

meliputi ruang sosial, ekonomi, bahkan politik. Budaya patriarki banyak 

memberi dampak terhadap sistem-sistem tersebut. 

Kancah politik menjadi ruang pertarungan antara ideologi laki-laki dan 

ideologi perempuan, dalam hal ini untuk mendapat sebuah tujuan yang sama. 

Kebijakan yang muncul haruslah seimbang antara objek fokusan kebijakan 

laki-laki dan objek fokusan kebijakan perempuan. Seringkali hal tersebut 

menjadi timpang, sasaran kebijakan yang paling disasar adalah perempuan, 

misalnya dalam permasalahan kebijakan KB (Keluarga Berencana), objek 

sasaran yang paling banyak adalah perempuan, baik itu berupa pil, suntik, dll. 

Hal ini menunjukkan sebuah ketimpangan yang bisa saja terjadi karna 

representasi perempuan dalam campur tangan pembuatan kebijakan di kursi 

politik tersebut kurang. Kuantitatif dan kualitatif perempuan yang menempati 

kursi parlemen haruslah seimbang dengan laki-laki. Menurut Sihite (2007: 
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158), arena politik merupakan arena yang identik dengan dunia laki-laki, 

perempuan yang ingin masuk ke panggung politik sering kali dianggap 

sebagai sesuatu yang tidak lazim. 

Sisi lain menggambarkan pula betapa budaya patriarki sangat memberi 

corak ketidakadilan bagi perempuan, dalam sistem sosial, budaya patriarki 

yang garis keturunan ditarik dari ayah, melanggengkan ketidakadilan bagi 

perempuan, anak perempuan tidak berhak mengenyam pendidikan yang 

tinggi di beberapa negara, merupakan dampak dari budaya patriarki yang 

hanya menganggap bahwa perempuan adalah sebagai „konco wingking’. 

Selain itu, dalam sistem ekonomi, seringkali perempuan tidak mendapat 

kesempatan dalam pekerjaan yang dapat menghasilkan uang sendiri, dalam 

artian bahwa perempuan tidak boleh bekerja di ranah publik, namun ketika 

rezim Mega Wati yang menyorakkan bahwa perempuan bisa berada di ranah 

publik bahkan kancah politik menjadikan perempuan berani untuk bekerja 

disektor publik. 

Perempuan yang bekerja di sektor publik pun nampaknya masih belum 

bisa terlepas dari trauma bahwa laki-laki harus menempati posisi atas, 

sedangkan perempuan berada di second class, perempuan lagi-lagi 

dibenturkan dalam permasalahan budaya patriarki, banyak perempuan yang 

meskipun bekerja di sektor publik namun tetap ditempatkan pada posisi yang 

berada di bawah laki-laki, banyak stigma-stigma yang muncul, bahwa 

perempuan adalah lemah, tidak berani, irasional, dll. Hal tersebut menjadi 

sebuah labelling yang selalu direkatkan pada perempuan.   
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d. Konsep sosiologi tentang Liyan 

Kajian Sosiologi merupakan sebuah kajian yang berbasis pada 

masyarakat. Masyarakat sebagai subjek yang selalu tampak “seksi” untuk 

dikaji. Kajian masyarakat sangat luas, banyaknya stratifikasi yang timbul 

dalam masyarakat menjadikan adanya sebagian masyarakat menjadi 

terpinggir dalam sebuah kelompok.  

Liyan merupakan sebuah kajian yang muncul akibat adanya sebuah 

ketidakadilan yang muncul dalam masyarakat. Pada buku Aku dan Liyan 

(Riyanto, 2011: 35), dijelaskan bahwa konsep Liyan dimulai dari episode 

rasionalitas yang bernama politik. Dalam politik dieksplorasi keutamaan 

tentang prinsip-prinsip tata hidup bersama, namun dalam politik juga manusia 

dapat terbagi, terdistingsi, dan pada saat yang sama juga bisa tereduksi dari 

makna kehadirannya. 

Menurut Plato, jiwa manusia (polis) dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 

“rasional”, yang identik dengan kapasitas berpikir seperti pemimpin, “spirit”, 

yang identik dengan penjaga semangat seperti militer, dan “apetitif” yang 

berkaitan dengan energi kehidupan seperti para pebisnis, petani, pengrajin, 

atau produsen. Plato menyebut ketiga bagian tersebut sebagai warganegara, 

namun kehadiran perempuan, anak-anak, para budak dan orang asing jika 

tidak terlibat dalam tata kelola hidup bersama merupakan sebuah kehadiran 

Liyan. Dalam konstelasi filsafat Aristoteles, Liyan menemukan kejelasan 

bahwa Liyan merupakan sosok-sosok yang tidak terhitung dalam tata kelola 

hidup bersama (Riyanto, 2011: 35-36). 
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Adanya anggapan bahwa perempuan, anak-anak, budak dan orang asing 

jika tidak terlibat dalam tata kelola kehidupan bersama disebut sebagai liyan, 

hal tersebut menggambarkan bahwa secara tidak langsung terdapat sebagian 

kelompok yang dianggap memiliki keberadaan namun tidak dianggap bahwa 

mereka terlibat dalam sebuah tata kelola hidup dalam masyarakat. Liyan (the 

other) merupakan mereka yang terpinggirkan dari peran-peran tata kelola 

hidup bersama, mereka terpisah, liyan juga menunjukkan sebuah realitas 

keterbelengguan, seringkali mereka memahami bahwa dirinya tidak berada 

dalam kekuasaannya. 

Dalam peradaban modern, liyan dipahami sebagai mereka yang 

terpinggirkan, karena di zaman modern segala sesuatu diukur dengan 

rasionlitas, sehingga liyan diidentikkan dengan keterbelakangan. Kemudian 

di zaman “enlightenment”, liyan dipahami sebagai sosok yang tersisih, 

mereka adalah sosok-sosok sederhana, karena di zaman enlightenment, ilmu 

pengetahuan mengukir keunggulan manusia, sehingga keterbelakangan 

menjadi keterasingan. Adapun liyan di zaman ideologi dipahami sebagai 

sosok yang tertindas, tertindih oleh pasar bentukan dari para kapitalis, karena 

pada zaman revolusi industri stratifikasi sosial muncul bagai jamur yang 

menyebar. 

Perempuan merupakan sebuah sosok yang memiliki eksistensi namun 

seringkali kehadirannya tidap pernah dianggap. Mereka hanya sebagai simbol 

yang mengukuhkan keberadaan laki-laki, terlebih dalam budaya patriarki. 

Sering kali perempuan dianggap sebagai protagonis namun pada 

perlakuannya mereka adalah antagonis. Kehadiran mereka adalah ada tetapi 
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seringkali dinafikkan, mereka bahkan tak jarang akrab dengan sapaan 

ketertindasan. 

“liyan” namanya, ketika para societas modern masih menganggap dan 

menempatkan perempuan dalam kungkungan keacuhan. Ratifikasi 

perundang-undangan masih sering menceburkan perempuan dalam kubangan 

ketidakpastian mengenai hak-hak atas tubuh dan eksistensi perempuan. 

Patriarki maskulinistik menjadi penyumbang hal dominan dalam skema 

penyingkiran perempuan. Perempuan adalah “liyan”, liyan disebut juga the 

second sex. Perempuan disebut demikian karena sex, ia berbeda tetapi juga 

dibedakan dari  laki-laki. Societas telah mematok gradasi, perempuan adalah 

the second sex (Riyanto, 2011: 49). Adanya anggapan bahwa gradasi 

perempuan adalah the second sex, melanggengkan bahwa perempuan lebih 

cocok dianggap sebagai liyan, dimana eksistensi perempuan seringkali 

diabaikan dan tidak dianggap, padahal sejatinya perempuan juga merupakan 

sosok jiwa yang ingin diakui keberadaannya. 

e. Sistem Kerja di Tempat Pelelangan Ikan  

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) telah mendapat persetujuan terkait 

keberadaannya,  berdasarkan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri, yaitu  

Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi dan 

Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor : 139 Tahun 1997; 

902/Kpts/PL.420/9/97; 03/SKB/M/IX/1997 tertanggal 12 September 1997 

tentang penyelenggaraan tempat pelelangan ikan, Tempat Pelelangan Ikan 

(TPI) merupakan pasar yang biasanya terletak di dalam pelabuhan/ pangkalan 

pendaratan ikan, dan di tempat tersebut terjadi transaksi penjualan ikan/ hasil 
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laut baik secara lelang maupun tidak, yang mengkoodinasi TPI biasanya 

Koperasi, Dinas Perikanan, dan Pemerintah Daerah.  

Tahun 2012 Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia pun 

mengeluarkan peraturan tentang Kepelabuhan dan Perikanan, menurut 

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 

PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan, Pelabuhan Perikanan 

adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan 

batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan 

sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan 

bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan 

fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.  

Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) harus memiliki tata 

cara, tata cara tersebut sekaligus menggambarkan sistem kerja yang terdapat 

pada Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Secara umum tata cara atau sistem kerja 

yang terdapat pada Tempat Pelelangan Ikan (TPI) adalah sama disetiap 

daerah, hal ini telah diatur oleh masing-masing Perda, seperti Peraturan 

Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 14 Tahun 1998 tentang 

Retribusi Pasar Grosir Penyelenggara Pelelangan Ikan di Jawa Timur, Pasal I, 

Poin j, menjelaskan bahwa “penyelenggaraan pelelangan ikan, adalah 

kegiatan untuk melaksanakan pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan 

mulai dari penerimaan, penimbangan, pelelangan sampai, dengan 

pembayaran”. 
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Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 106 

tahun 2012 Bab II Pasal 3, tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelelangan dalam 

Penyelenggaraan Tempat Pelelangan, yaitu: 

1. Hasil penangkapan ikan di laut yang akan dilelang dalam keadaan bersih, 

telah disortir menurut jenis, ukuran dan mutu dimasukan kedalam wadah; 

2. Dilakukan penimbangan oleh juru timbang Tempat Pelelangan dan diberi 

label yang menyatakan jenis, jumlah/berat ikan dan nama pemilik; 

3. Ikan yang berkategori busuk atau secara organoleptik tidak layak 

dikonsumsi manusia tetap dilelang dan ditempatkan pada tempat khusus; 

4. Lelang dilaksanakan melalui penawaran secara bebas, transparan dan 

meningkat dengan penawar tertinggi sebagai pemenang; 

5. Kepada pemenang lelang dan pemilik ikan diberi karcis lelang dan 

rekapitulasinya dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Bagi pemenang lelang, karcis lelang dipergunakan untuk 

perhitungan membayar pada kasir Tempat Pelelangan atas ikan 

yang dilelang dan sebagai tanda bukti bahwa ikan yang dimilikinya 

merupakan hasil pembelian dari Tempat Pelelangan; 

b. Bagi pemilik ikan, karcis lelang dipergunakan sebagai dasar 

perhitungan penerimaan pembayaran dari kasir Tempat Pelelangan 

atas ikan yang dilelang serta sebagai bukti untuk catatan, 

perhitungan, tabungan dan simpanannya. 

Sistem kerja atau tata cara pelelangan yang terdapat disetiap Tempat 

Pelelangan Ikan (TPI) pada umumnya sama, mulai dari ikan dibongkar dari 

kapal, ikan disortir, dicuci, ditimbang, dilelang, hingga proses pembayaran. 
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Hal tersebut tentu membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah untuk 

proses pengoptimalan tempat tersebut, karena selain sebagai penyedia tempat 

juga pemerintah daerah perlu mendukung sarana dan prasarana di Tempat 

Pelelangan.  

Pihak pengelola Tempat Pelelangan Ikan harus bisa menjaga 

kesinergian antar pihaknya dengan pekerja di TPI, sebagai contoh dilansir 

dalam news.kkp.go.id (2016), Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara 

Brondong “Dedi Sutisna” meminta TPI dapat dioptimalkan bagi stakeholders 

perikanan, Dedi meminta pihakknya dan stakeholders perikanan dapat 

bersinergi agar kegiatan di TPI dapat lebih optimal. Pihak Pelabuhan 

Perikanan Nusantara Brondong diminta agar dapat mencukupi sarana 

prasarana TPI yang meliputi selasar di dermaga, air bersih untuk pencucian 

ikan, tempat sortir yang memadai, perbaikan lokasi berlubang, penyediaan 

timbangan yang cukup, sanitasi dan kehigienisan juga harus ditingkatkan. Hal 

tersebut merupakan salah satu wujud agar kenyamanan dalam sistem kerja di 

TPI Brondong dapat terjaga.  

2.3 Teori Konstruksi Sosial (Peter L. Berger dan Thomas Luckman)  

Peter L. Berger dan Thomas Luckman merupakan tokoh penggagas teori 

konstruksi sosial. Menurut teori Berger dan Luckman, sebuah realitas dikonstruksi 

atau diciptakan oleh individu/ subjek, kemudian melalui beberapa tahapan atau 

proses hal tersebut akan dimiliki atau diyakini bersama oleh masyarakat/ sistem 

sosial. Pengetahuan dalam teori Berger merupakan sesuatu yang diterima secara 

turun-temurun. Menurut Susilo (2008: 329) dalam buku 20 Tokoh Sosiologi 

Modern, gagasan tentang pengetahuan yang bersifat lokal hampir ada pada setiap 



36 
 

masyarakat, sedari dulu hingga kini. Masyarakat menciptakan, mengembangkan, 

dan memodifikasi sesuatu yang dianggap sebagai gagasan tentang pengetahuan 

lokal tersebut.  

Berger dan Luckman (1990), mengatakan institusi masyarakat tercipta dan 

dipertahankan atau dirubah melalui tindakan dan interaksi manusia, atau dengan 

kata lain, terjadinya dialektika antara individu menciptakan masyarakat dan begitu 

juga sebaliknya, masyarakat pun akan memproduksi individu. Interaksi antar 

individu akan membentuk sebuah masyarakat, karena adanya kontak sosial akan 

menciptakan interaksi sosial. Interaksi yang terjadi dalam masyarakat akan 

membentuk sebuah pemahaman subjektif (Bungin, 2009: 195). 

Pemahaman tentang sebuah pengetahuan lokal dalam masyarakat tidak 

muncul begitu saja, tentu ada individu yang menciptakan pengetahuan atau 

gagasan tersebut. Proses penciptaan sebuah pengetahuan tersebut melalui 3 

tahapan. Menurut Susilo (2008: 330-331) Berger dan Luckman menjelaskan 

proses terjadinya dialektika tersebut, antara lain melalui eksternalisasi, 

objektivasi, dan internalisasi. Tahapan pertama, eksternalisasi, yaitu usaha 

pencurahan atau pengekspresian diri individu ke dalam dunia, baik dalam 

kegiatan mental maupun fisik. Individu akan selalu mengekspresikan diri 

(beradaptasi) pada tempat dimana ia berada. Sistem pengetahuan terlahir dari 

gagasan atau ide individu. Jika individu mengekspresikan diri, pasti ada sebuah 

gagasan atau ide yang ia munculkan dalam sebuah masyarakat.  

Tahapan kedua adalah objektivasi, yaitu tahapan yang terjadi setelah 

proses eksternalisasi, setelah ada individu yang yang melakukan eksternalisasi, 

maka ide atau gagasan yang telah disampaikan oleh individu tersebut akan 
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menyebar dan diterima oleh masyarakat secara umum, dengan kata lain 

masyarakat menerima gagasan atau ide yang diberikan oleh setiap individu yang 

telah melakukan eksternalisasi. Tahapan ketiga adalah internalisasi, yaitu proses 

penginternalisasian atau penyerapan kembali dunia objektif ke dalam kesadaran 

individu. Individu yang masih putih dan kosong secara sadar atau tidak 

memasukkan nilai-nilai dan pemahaman kedalam dirinya, individu dipengaruhi 

oleh struktur dunia sosial, dengan kata lain individu menerima sebuah kebenaran 

yang ada di masyarakat. Berikut ini bagan proses dialektika yang menyebabkan 

terjadinya konstruksi sosial :  

Bagan 2.1 Proses Dialektika  

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : 20 Tokoh Sosiologi Modern (Rachmad K. Dwi Susilo, 2008) 

Individu yang memiliki pemahaman subjektif melakukan ekternalisasi, 

sehingga sistem sosial (masyarakat) menjadi ter-objektivasi, kemudian muncullah 

internalisasi dalam diri individu, individu meyakini realitas sosial yang terdapat 

dalam masyarakat/ sistem sosial. Proses dialektika tersebut selalu terjadi sehingga 

mengakibatkan timbulnya konstruksi sosial dalam sebuah masyarakat.    
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