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FEMINISASI KEMISKINAN, ALOKASI WAKTU, DAN STRATEGI RUMAH 

TANGGA MELANJUTKAN HIDUP 

Oleh: Raithah & Didik 

 

Pada tahun 1970-an Ben White, “melihat bagaimana ke depannya suatu rumah tangga 

dan alokasi waktu istri, anak-anak, dan suami?”. Pada tahun 1960 – 1970, Ben White 

menemukan tidak hanya kepala keluarga yang bekerja, tetapi juga anak-anak sekitar umur 4-5 

tahun. Kemudian perempuan dan lelaki membuat keputusan dalam rumah tangga. Selama ini 

terjadi anggapan dan norma umum, bahwa kepala rumah tangga mereka mengontrol keputusan 

terkait produksi. Sementara ibu rumah tangga mengatur keuangan. Ternyata norma umum ini 

tidak berlaku di rumah tangga spesifik, ada kepala rumah tangga yang mengontrol seluruh 

aktivitas. Selain itu, perekrutan upah tenaga kerja perempuan mengalami perubahan terutama 

pada awal revolusi hijau. 

Namun fenomena tersebut bukan sebab satu-satunya. Apa penyebab lain yang membuat 

perubahan perekrutan tenaga kerja dan pembayaran upah? Sehingga terjadi perubahan terus-

menerus yamg tidak bermurah hati. Di tahun 1960-an, perekrutan tenaga kerja sangat minim 

karena ceblokan –tenaga kerja semakin terbatas-. Ditambah model bawon dimana sistem bagi 

hasil makin kecil 1:7. Sebagai contoh, apabila pada saat panen mendapatkan 6 karung, pekerja 

hanya mendapatkan 2 dan pemilik mendapatkan 4. Bagian pekerja semakin kecil sehingga hal ini 

menarik untuk diperbandingkan dengan kondisi hari ini. 

Feminisasi rumah tangga tidak sekedar pada alam bidang pertanian, terdapat pandangan 

lain mengenai feminis. Pertama, ada beberapa yang berbeda dengan Schooter. Di antaranya tiga 

kasus, dimana kasus tersebut menuainya isu global dan dokumen kebijakan yang diterapkan oleh 

feminisasi kemiskinan. Sebenarnya melakukan pengentasan kemiskinan perempuan sudah ada di 

agenda MDGS dan Bank Dunia. Kepala keluarga perempuan sangat minim pendapatannya. 

Meski pendapatan kecil, sirkulasi pendapatan belum tentu paling miskin. Pasalnya ada jaringan 

kepala keluarga perempuan yang memutuskan untuk berpisah dengan suaminya karena tidak bisa 

diandalkan. Kepala perempuan ini lebih bisa mengandalkan anak lelakinya. Perempuan kepala 

rumah tangga juga cenderung mengirim anak-anaknya untuk bekerja, sehingga ada beberapa 

aliran dana yang tidak tunggal.  

Kemiskinan tidak bisa dihitung secara statis, ada kecenderungan bahwa perempuan 

generasi yang lebih muda mengirimkan duitnya. Mengutip Sassen tentang migrasi internasional, 

keberlangsungan rumah tangga itu justru berasal dari buruh internasional. Maka mengurai relasi, 

tanggung jawab dan seperti apa kerja-kerja yang bisa membuat peran perempuan ini meningkat. 

Lalu ditinjau dari aspek pasar, Sassen mengkritisi kebijakan pembangunan tentang feminisasi 

perempuan yang dianggap solusi kesetaraan akses pendidikan dan kesehatan. Sedangkan oleh 

pengampu kebijakan justru cenderung menggunakan diskursus neoliberal, dimana cara 

penerapan top-down, partisipasi itu hanya instrumen terhadap rancangan pembangunan oleh 

pemerintah daerah dan keleluasaan pemilik modal tetap bermain. 
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Di sini tidak ada agenda feminisme yang oleh bank dunia dan lembaga internasional 

berupaya memperlakukan perempuan sebagai agen perubahan, sebaliknya hanya menjadi 

instrumen pembangunan dan perkembangan pasar. Ini menyebabkan terjadinya eksploitasi di 

tempat kerja berbayar murah. Ada norma tradisional, tidak hanya feminisasi kemiskinan tetapi 

juga tanggung jawab. Sebab menurut Sylvia Chant “kemiskinan berwajah perempuan”, yakni 

perempuan begitu peduli keberlangsungan rumah tangga di rumah.  

Oliver De Schooter (2013), dalam “feminisasi agrarian”, naskah tersebut terdapat 

kecenderungan tentang pertanian yang dilakukan perempuan sedangkan laki-laki meninggalkan 

pertanian. Kemudian Schooter membicarakan penyebab mengapa hal tersebut terjadi. Fenomena 

peningkatan peran perempuan dalam pertanian. Ada hasil temuan di Amerika Latin -Asia dan 

Afrika- masyarakatnya bekerja pada sektor pertanian, apabila dihitung secara angka, di Asia 

terdapat sekitar 40-50%. Sektor itu lebih banyak dilakukan oleh perempuan. Feminisasi ini 

digunakan untuk melihat situasi dimana perempuan menjadi produsen makanan sendiri. Meski 

lebih besar dari pada jadi produsen makanan. 

Dalam pertanian ini perempuan menghadapi banyak rintangan karena produktivitas lebih 

rendah. Ada produksi berbasis rumahan yang bisa mewakili kontribusi keamanan pangan. 

Kemudian, bagaimana situasi perempuan yang mewakili manifestasi feminisasi pertanian. 

Pertanyaan pertama, apa feminisasi pertanian?; Kedua, perempuan sebagai produsen makanan 

sendiri?; Ketiga, pembagian kerja perempuan di pertanian bervariasi, penanaman perempuan dan 

pembajakan lelaki. Pembagian usia, perempuan paruh baya menanam dan perempuan remaja 

pergi ke kota. Ada anggapan pekerjaan di pertanian itu sangat feminin. Ketika ada lelaki 

memiliki pekerjaan di kota atau bekerja di sektor lain, maka anggota perempuan di desa yang 

mengolah pertanian. 

Selain itu perempuan yang bekerja di perkebunan besar terletak jauh dari rumah, 

sehingga ada pergeseran pertanian skala rumah tangga ke kapitalisasi lebih luas. Ini menciptakan 

produsen makanan independen. Hambatannya adalah akses terhadap tanah, kemudian akses 

terhadap input pertanian, teknologi dan jasa, sampai keuangan hingga pasar. Tanah itu bagi 

perempuan sangatlah bernilai dan penting, sebab dari sana ia bisa mencukupi kebutuhan nutrisi 

keluarganya sendiri. Berkebun atau bercocok tanam dapat menjadi alternatif ketika ada 

guncangan ekonomi melanda keluarganya. Sayangnya perempuan lebih sedikit memiliki tanah 

dibandingkan lelaki, konsumen lebih percaya kepada produsen lelaki dibanding perempuan. Hal 

ini mengakibatkan perempuan mengalami kesulitan akses terhadap  pasar. 

Kedua, perempuan sebagai buruh tani. Di seluruh dunia ada 450 juta orang dan 20-30% 

ialah perempuan. Perempuan sebagai buruh tani memiliki hambatan sendiri, ketika lelaki bekerja 

di perkebunan, ladang, dan sawah perempuan harus membawa anaknya. Sehingga secara tidak 

langsung melihat ibunya bekerja, si anak akan ikut membantu. Selain itu, kebanyakan 

perusahaan dan pemilik perkebunan dianggap tidak mau mempekerjakan perempuan hamil. 

Sehingga menyebabkan subordinasi terhadap pengupahan. 
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Ketiga adalah tantangan feminisime. Hambatan sebagai produsen pangan mandiri skala 

kecil dan buruh tani itu sangat berbeda. Skema ini, yang diberikan oleh pembuat kebijakan. 

Namun ada kekurangan ketika bicara skema sertifikasi. Pertama, kekurangan keberdayaan politik 

perempuan. Kedua, membawa perempuan ke dalam proyek akumulasi kapital untuk 

memproduksi lebih di mana perempuan memiliki kerja ganda yang berbeda. Apabila perempuan 

bertani membawa serta anak-anak mereka, sementara lelaki tidak. 

  


