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FEMINISASI KEMISKINAN, ALOKASI WAKTU & 
 STRATEGI RUMAH TANGGA MELANJUTKAN HIDUP 

 
(Bogor, 3 September 2016) Terjadinya kemiskinan di desa-desa selama ini, berdasarkan 

perspektif feminisme tidak terlepas dari ruang lingkup perempuan yang tereksklusi dalam akses, 
termaksud pertanian atau bekerja namun tidak terhitung secara ekonomi. Pendekatan tersebut 
dapat ditelaah menggunakan pengukuran “alokasi waktu”, disambung dengan bagaimana 
“strategi rumah tangga melanjutkan hidup”. Sajogyo Institute meneropong lebih jauh fenomena 
itu melalui diskusi yang diadakan pada tanggal 27 Agustus 2016, di Kantor Sajogyo Institute, Jalan 
Malabar No. 22, Bogor. 

Tema ini menjadi penting untuk dibahas karena peserta disajikan satu varian alat 
penelitian lain beserta kemanjuran penggunaannya. Seperti dikatakan oleh Syiqqil Arafat selaku 
moderator acara, terdapat beberapa naskah yang akan dibahas pada diskusi kali ini. Masing-
masing naskah, diantaranya akan membedah alokasi waktu kerja rumah tangga petani di tahun 
1970. Kemudian feminisasi agraria yang menjawab kecenderungan pertanian dilakoni perempuan, 
sementara laki-laki meninggalkannya. Serta persoalan kemiskinan dari wajah perempuan. 

Kasmiati, salah satu fasilitator kelompok belajar mengawali review atas karya Benjamin 
White. Penelitian yang dilakukan pada tahun 1970-an ini memakai kata kunci: rumah tangga 
petani, pengambilan keputusan, dan metodologi pertanian. Seluruhnya tidak terlepas dari akar 
riset. Benjamin memilahnya menjadi dua jenis metode, yaitu “direct observation” dan “random 
instant observation”. Hal itu menjawab alokasi waktu kerja antara perempuan dan laki-laki di 
sektor pertanian, sampai dengan membedah bagaimana pengambilan keputusan di dalam 
keluarga. 

Naskah berikutnya dari Oliver De Schutter yang dibahas oleh Nila Dini, pengelola Kelompok 
belajar. Tulisan ini membahas feminisasi pertanian dimana perempuan menjadi produsen 
makanannya sendiri, dan mengurai hambatan-hambatan yang dialaminya. Ada temuan, 
khususnya di Asia yang 40-50% sektor pertanian dilakukan oleh perempuan. Keberadaan tanah 
bagi perempuan sangat penting karena kebutuhan nutrisi ditentukan dari sana. Hanya saja 
kapitalisasi kapital dan regulasi pemerintah telah menghambat kerja-kerja perempuan. 

Terakhir Melani Abdulkadir Sunito, pengajar di Fakultas Ekologi Manusia IPB sebagai 
pembahas diskusi coba memaparkan pembacaannya pada beberapa naskah tersedia. Ia 
mengutarakan bahwa penelitian paling baru selalu berdiri dari naskah-naskah Benjamin. W, David 
Preston, Sylvia Chant. Oleh karenanya, suatu pemikiran akan selalu menantang pemikiran 
sebelumnya sehingga memunculkan perkembangan berbeda di setiap tahunnya. Seperti tulisan 
Benjamin yang hanya revolusioner pada zamannya. Ia mampu mengungkap permasalahan 
perempuan di penelitian pada tahun 1970, tetapi belum tentu relevan dengan kondisi sekarang. 
Namun tetap penting dipelajari untuk melihat bagaimana perkembangan pengetahuan terus 
berlangsung. Maka setiap kali membaca naskah sangat perlu dikontekstualkan.    

Selanjutnya Ia membahas subtansi naskah dari Chant dan Schutter yang mengurai tema 
feminisasi kemiskinan dan feminisasi pertanian. Serta Preston yang menganalisa “Multiple 
Employment”, nafkah ganda yang ditanggung perempuan dalam jangka waktu yang sangat lama. 
Maka melihat perubahan pertanian menilik pula sejarah pemikiran dan konteks wilayah. “Jika 
tidak begitu, kita hanya akan sampai pada cara pandang yang generik”, tutup Melani. 

Diskusi ini dilakukan secara tematik pada minggu kedua dan keempat di setiap bulan. Sesi 
diskusi keempat akan dilaksanakan dengan tema, “Gender dan Hak Atas Tanah”. Informasi lebih 
lanjut mengenai diskusi Kelompok Belajar Agraria dan Perempuan Sajogyo Institute dapat 
menghubungi Nila Dini, melalui Email: kelompokbelajar.sains@gmail.com atau HP: 
085719610656. 


