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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian mengenai Fenomena Petugas SPBU Perempuan 

dapat disimpulkan sebagai berikut: Petugas SPBU perempuan tidak pernah 

merasa  bahwa pekerjaannya merupakan  pekerjaan laki-laki walaupun mereka 

minoritas. Perempuan merasa senang dan  tidak ada keterpaksaan untuk 

bekerja sebagai petugas SPBU.  

Latar belakang keluarga petugas SPBU perempuan adalah keluarga 

dengan ekonomi menengah ke bawah. Ayah  mereka bekerja di sektor informal 

seperti sopir, tukang bangunan, buruh tani dan lain-lain. Sedangkan ibu, 

banyak yang merupakan ibu rumah tangga ataupun bekerja sampingan seperti 

menjahit. Dorongan utama mereka bekerja adalah adanya faktor ekonomi. 

Perempuan petugas SPBU memang diharapkan dapat membantu perekonomian 

keluarga setelah lulus SMA sederajat. Selain itu, mereka merasa tidak nyaman 

jika harus menganggur di rumah. Manfaat yang mereka peroleh tidak hanya 

mendapatkan penghasilan. Namun, mereka mengungkapkan adanya manfaat 

sosialisasi dengan orang banyak, yaitu dengan rekan kerja maupun pelanggan 

yang datang. Hampir semua perempuan menyatakan mereka betah bekerja 

sebagai petugas SPBU. Harapan kedepan mereka dapat terus bekerja di SPBU. 

Namun, peraturan perusahan tidak mengijinkan petugas SPBU yang akan 

menikah untuk tetap bekerja.  
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Dilihat dari segi kewajiban dalam bekerja, antara laki-laki dan 

perempuan petugas SPBU sama. Pembedaan hanya terletak pada 

pengalokasian jam kerja, perempuan tidak mendapat jatah shift malam yang 

beroperasi dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Perempuan hanya bekerja di 

shift pagi dan siang yaitu jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Namun dari segi 

lainnya seperti beban kerja dan kewajiban lain, laki-laki dan perempuan 

petugas SPBU memiliki porsi yang sama. Jika dilihat dari segi penghasilan 

laki-laki dan perempuan sama. Yang membedakan gaji diantara petugas hanya 

lama kerja dimana petugas dengan masa kerja lebih juga memperoleh gaji yang 

lebih daripada petugas baru. Gaji juga dipengaruhi oleh hadiah jika penjualan 

melebihi target dan potongan jika absen kerja. Pembedaan ini berlaku bagi 

semua petugas SPBU baik laki-laki maupun perempuan. Pembedaan gaji 

mereka bukan dari jenis kelamin namun berdasarkan pelaksanaan kerja 

masing-masing.  

Ada beberapa dampak yang harus dialami oleh petugas SPBU 

perempuan. Pertama, adanya beban ganda dimana keterlibatan perempuan 

dalam sektor publik yaitu sebagai petugas SPBU tidak menghilangkan beban 

domestik yang harus mereka kerjakan setiap harinya. Kedua, dampak 

kesehatan yang menghantui para petugas SPBU terutama perempuan. 

Gangguan pernapasan jelas mereka alami setiap harinya karena aroma bensin 

yang sangat menyengat. Selain itu ada resiko gangguan kehamilan seperti 

susah hamil, keguguran, bahkan kemandulan bagi perempuan. Walaupun 

dampak gangguan kehamilan ini masih harus di cek lebih dalam karena belum 
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ada kepastian hal itu terjadi. Ketiga, petugas SPBU perempuan mengalami 

pelecehan seksual. Pelecehan seksual yang mereka alami tergolong dalam 

pelecehan seksual ringan dan sedang. Pelecehan dilakukan baik dari sesama 

petugas SPBU maupun dari pelanggan. Jenis pelecehan seperti siulan, 

menggoda dengan kata-kata, melihat dengan tatapan berbeda sampai pada 

memegang bagian tubuh perempuan yang disamarkan dalam konteks bercanda. 

Ada banyak faktor pendukung perempuan bekerja sebagai petugas 

SPBU. Keluarga menjadi pendukung karena selalu memberikan semangat yang 

membuat perempuan petugas SPBU merasa tenang dalam melaksanakan 

pekerjannya. Selain itu adanya jarak rumah dengan tempat kerja yang dekat. 

Dekatnya jarak rumah dengan tempat kerja menjadikan mereka tidak perlu 

menyewa tempat tinggal dan pengeluaran lebih untuk makan. Hubungan baik 

dan menyenangkan dengan sesama petugas SPBU baik laki-laki maupun 

perempuan juga menjadi salah satu pendukung, setidaknya kedekatan 

emosional mereka berdampak pada pelaksanaan pekerjaan dengan baik. 

Ajakan teman untuk bekerja sebagai petugas SPBU juga merupakan 

pendukung penting bagi perempuan. Mereka merasa nyaman karena memiliki 

teman didalamnya mengingat sampai saat ini pekerjaan sebagai petugas SPBU 

masih didominasi oleh kaum laki-laki. Perempuan juga merasa diperlakukan 

adil dan dihargai oleh pihak pemilik SPBU, ini terlihat dari gaji yang diterima 

antara laki-laki dan perempuan sama. Dengan banyaknya faktor pendukung 

diatas perempuan merasa senang dalam melaksanakan pekerjaan sebagai 

petugas SPBU. 
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Selain faktor pendukung ada juga faktor penghambat sebagai berikut, 

pertama adanya peraturan perusahaan yang tidak sepenuhnya mendukung 

perempuan selamanya bekerja sebagai petugas SPBU. Perempuan yang 

memutuskan untuk menikah harus berhenti bekerja. Hal ini terkait dengan 

adanya keputusan perusaaan yang memilih perempuan sebagai petugasbya 

hanya sebagai daya tarik saja. Perempuan yang hamil dianggap kurang menarik 

bagi mereka. Kedua, ketidakpastian jam istirahat. Bahkan ada salah satu 

perusahaan yang tidak memberikan jam istirahat bagi petugasnya. Istirahat 

hanya dilakukan secara bergantian, namun jika pelanggan ramai dapat 

dipastikan mereka tidak diperkenankan untuk beristirahat. Ketiga, adanya 

faktor penghambat dari pelanggan. Banyak pelanggan sulit untuk diajak 

berkomunikasi seperti hanya diam dan memberikan uang, hal ini kadang 

membingungkan bagi petugas SPBU. Ada juga pelanggan yang komplain 

bahwa para petugas SPBU tidak benar dalam mengisikan bahan bakar mereka. 

Pelecehan seksual juga menjadi salah satu pelanggan yang perempuan rasakan 

dari pelanggan walaupun dalam kategori pelecehan ringan. 

Penelitian tentang fenomena petugas SPBU perempuan di kabupaten 

Sleman menunjukkan adanya peningkatan kesetaraan gender dalam sektor 

publik khususnya dalam pekerjaan di sektor informal sebagai petugas SPBU. 

Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya perbedaan lama jam kerja maupun 

tugas yang dibebankan kepada petugas SPBU laki-laki maupun perempuan. 

selain itu, kesetaraan  juga ditunjukkan dengan perolehan gaji yang sama antara 

laki-laki dan perempuan sesuai dengan kinerja mereka. 
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Kesetaraan yang ada belum sepenuhnya tercipta. Ini ditunjukkan 

dengan adanya anggapan bahwa perempuan masih belum pantas jika mendapat 

shift kerja malam, perempuan masih harus menanggung beban ganda dalam 

sektor publik dan domestik, serta perempuan petugas SPBU yang medapat 

pelecehan seksual dalam keseharian bekerja yang merupakan manifestasi dari 

budaya patriarkhi yang menempatkan laki-laki lebih superior dibandingkan 

perempuan dan berkontribusi pada terjadinya pelecehan seksual  

B. Saran 

1. Perusahaan SPBU harusnya mengupayakan pemeliharaan kesehatan bagi 

petugasnya, agar mereka tidak merasa terancam dengan bahaya-bahaya 

kesehatan jangka pendek maupun jangka panjang 

2. Perusahaan SPBU sebaiknya memberikan kepastian jam istirahat bagi 

petugasnya. 

3. Perusahaan SPBU seharusnya memberikan perhatian pada rentannya 

pelecehan seksual dan memberikan hak-hak cuti perempuan sebagai 

konsekuensi adanya kodrat perempuan. 

4. Petugas SPBU perempuan harus lebih tegas dalam menyikapi tindakan 

pelecehan baik yang dilakukan oleh pelanggan maupun rekan kerjanya. 

5. Petugas SPBU laki-laki harus mengerti dan memahami bagaimana tata cara 

pergaulan dengan lain jenis agar tidak terjadi tindak pelecehan seksual yang 

disamarkan dalam konteks bercanda.  
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