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Tulisan Razavi (2009) mengurai berbagai konstribusi penelitian feminis dalam 

menunjukkan kelemahan bebagai analisis ortodoks (ekonomi-neoklasik dan ekonomi-politik) 

yang dominan dalam kajian agraria. Analisis ortodoks cenderung mendistorsi atau 

mengabaikan kompleksitas proses ekonomi-politik yang berdampak pada terjadinya 

ketimpangan gender, terutama dalam mengkaji relasi kerja dalam rumah tangga dan 

keterhubungannya dengan struktur ekonomi-politik yang lebih luas (komunitas, negara dan 

pasar) dalam pengelolaan sumber daya lokal. 

 

Relasi Kerja Rumah Tangga 

Elson (1998) menunjukkan pentingnya sektor domestik dalam menyokong 

kelancaran sektor lainnya (publik/negara dan swasta/pasar). Namun rumah tangga 

cenderung dipandang sebagai kesatuan dengan kepala keluarga laki-laki tanpa adanya 

tinjauan kompleksitas relasi kerja, yang dapat memuat kerja sama atau konflik (Agarwal 

2003). Perempun memiliki peran produktif (beban) ganda: di satu sisi perempuan memiliki 

independensi kerja, dan di sisi lain berkonstribusi pada produktivitas rumah tangga 

(Whitehead 1990). Namun, kerja domestik yang berkonstribusi pada produksi 

ketenagakerjaan kapitalis, tidak pernah diperhitungkan atau memperoleh kompensasi yang 

setimpal (Bennholdt-Thomsen 1982). Kerja domestik tersebut merupakan surplus value 

yang disalurkan dari ruang domestik ke arena produksi kapitalis (Molyneux 1979). 

Karenanya, terdapat banyak kerja perempuan di sektor domestik dan pelayanan 

yang direduksi oleh kajian agraria dominan, seperti menyiapkan makanan, mengambil air 

dan kayu bakar, merawat anak dan anggota keluarga yang sakit. Pengabaian terhadap kerja 

domestik ini, baik dalam kajian ekonomi-politik maupun ekonomi-liberal, dilatari oleh 

adanya pembatasan perhatian hanya pada nilai kerja dalam lingkup produksi komoditas, 

sehingga bentuk kerja yang tidak bernilai komoditas luput dikaji (O’Laughlin 2008). Padahal, 

keberlangsungan pencaharian tidak hanya bergantung pada upah kerja, tetapi  juga pada 

kerja tak berbayar yang menyokong dan mereproduksi ketenagakerjaan. 
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Keragaman Relasi Perempuan 

Meski demikian, perempuan bukanlah kelompok seragam, tetapi memiliki 

keragaman corak relasi dan bentuk eksklusi berdasarkan kondisinya masing-masing. 

Misalnya, liberasi pasar dapat menguntungkan perempuan perkotaan atau pinggir kota 

(Lastarria-Cornhiel 1997, Mackenzie 1990), namun cenderung merugikan mayoritas 

perempuan petani miskin atau buruh tani. Bahkan, terdapat sekelompok advokat gender 

yang mendukung liberasi pasar dan sertifikasi lahan untuk membuka kesempatan 

perempuan untuk membeli lahan dengan namanya sendiri dan diwariskan pada 

keturunannya (Tsikata 2003). 

Di India, ketika laki-laki cenderung melepaskan diri untuk terlibat dalam 

ketenagakerjaan, perempuan terpaksa mengambil pekerjaan sambilan untuk memenuhi 

kebutuhan rumah tangga (da Corta and Venkateshwarlu 1999). Berbeda dengan petani 

perempuan di Malaysia yang justru mampu mengorganisasi kerja secara kolektif dan 

menentang pola kerja yang ditetapkan tuan tanah, ketimbang suaminya yang cenderung 

terjun dalam ikatan kerja dalam pola patronasi dengan tuan tanah yang memiliki kendali 

ekonomi dan politik (Hart 1991). 

 

 


