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FEMINISASI KEMISKINAN: BEBAN KERJA DAN TANGGUNG JAWAB 

 

I. Alokasi Waktu dan Beban Kerja Perempuan  

Dalam diskusi sesi pertama telah disinggung tentang hubungan antara kerja 

reproduksi dan kerja produksi dalam struktur ekonomi politik, serta pola eksploitasi kerja 

terhadap perempuan. Tulisan White (1984), yang dibahas pada diskusi sesi ketiga, 

menyediakan kerangka metodologis untuk membuktikan perbedaan alokasi waktu dan beban 

kerja di antara anggota keluarga (suami, istri dan anak). Terdapat tiga teknik yang dapat 

diandalkan untuk mengumpulkan data: (1) observasi langsung untuk merekam aktivitas dan 

durasi waktu yang digunakan oleh setiap anggota keluarga; (2) observasi acak secara serentak 

untuk merekam aktivitas banyak rumah tangga; dan (3) catatan aktivitas harian dari informan 

yang cukup berpendidikan (White 1984: 19). Ketiga metode tersebut memiliki kelebihan dan 

kelemahananya masing-masing, sehingga dalam melakukan penelitian terhadap 44 rumah 

tangga petani miskin di Jawa Barat pada 1972-1973 dan 1977-1978, White (1984: 20-22) 

berupaya menggabungkan sekaligus menutupi kelemahan dari setiap metode tersebut dengan 

menggunakan teknik wawancara mendalam tentang aktivitas harian informan selama 24 jam 

sebelum wawancara.  

Penelitian White (1984: 23-25) menemukan bahwa petani perempuan tidak hanya 

melakukan kerja reproduksi tetapi juga mengalokasikan sebagian waktunya untuk terlibat 

aktif dalam kerja produktif; dalam kerja reproduksi, perempuan mengalokasikan sekitar 6 jam 

setiap hari, sementara laki-laki paling banter hanya berkonstribusi sekitar satu jam; 

sedangkan dalam kerja produktif, perempuan mengalokasikan lebih dari separuh waktu kerja 

produktif yang digunakan laki-laki. Hasil penghitungan alokasi kerja tersebut menunjukkan 

bahwa petani perempuan beraktivitas lebih lama ketimbang petani laki-laki. “Tulisan Ben 

White itu revolusioner untuk jamannya. Penelitian pertanian perdesaan selalu melihat 

pembagian kerja stereotyping. Ben White, dengan menghitung alokasi waktu, bisa 

membuktikan tidak begitu. Perempuan bekerja, baik kerja reproduksi dan mencari nafkah,” 

ujar Melani Abdulkadir Sunito yang juga menjadi narasumber pada diskusi sesi ketiga. 

Penelitian Ekowati dkk. (2009: 125-128) terhadap Organisasi Tani Lokal (OTL) di 

Desa Banjaranyar dan Pasawahan Kabupaten Ciamis juga melakukan perhitungan terhadap 

perbedaan alokasi kerja antara suami dan istri, baik di kebun maupun sawah, pada produksi 

ragam jenis tanaman. Penelitian tersebut menemukan bahwa pada produksi tanaman 

komoditas, meski suami mengambil peran utama dalam kerja pengolahan produktif, namun 

istri juga terlibat melakukan kerja-kerja pendukung produktif, seperti menanam padi (tandur), 



memupuk, dan membersihkan rumput (babad). Selain itu, perempuan melakukan kerja 

produksi tanaman tumpangsari untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti kacang 

panjang, talas, kucai dan cengek. Ketimpangan beban kerja pun nampak dalam pembagian 

jam kerja sehari-hari: ketika suami sedang sibuk melakukan pekerjaan di sawah, maka istri 

berperan memasak makanan dan mengirimkannya ke sawah; sebaliknya ketika kerja suami 

sedang longgar, suami cenderung pergi untuk nongkrong di warung bersama teman-

temannya, sedangkan perempuan melanjutkan pekerjaan domestik. 

 Begitu pula penelitian Maimunah (2014) di Desa Makroman Kota Samarinda juga 

menemukan keterlibatan perempuan dalam kerja-kerja produktif di pertanian; laki-laki 

melakukan pekerjaan seperti merintis, mentraktor, menyemprot, dan mencabut bibit, 

sedangkan perempuan melakukan pekerjaan seperti membersihkan rumput, menanam dan 

memanen. "Laki-laki biasanya banyak istirahatnya untuk merokok, tiga sampai empat 

batang, jadi banyak waktu terbuang dibanding perempuan", ujar salah satu informan yang 

dikutip Maimunah (2014: 78).  

 

II. Feminisasi Agraria: Kemiskinan dan Tanggung Jawab 

Seiring terjadinya industrialisasi dan urbanisasi di pelbagai penjuru dunia yang 

banyak mengubah kondisi agraria sebagaimana dijelaskan dalam diskusi sesi kedua, pola 

ketenagakerjaan pun turut berubah: banyak penduduk bermigrasi untuk menemukan 

pekerjaan lain ke luar kota, baik sebagai buruh di industri pertanian besar maupun pekerjaan 

di luar sektor pertanian; laki-laki lebih dulu melakukan migrasi ke lokasi yang lebih jauh 

dalam jangka waktu yang lebih lama ketimbang migrasi yang dilakukan perempuan (De 

Schutter 2013: 1-2). Selain gagalnya panen atau rendahnya pendapatan dari sektor pertanian 

yang bahkan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari (Maimunah 2014:4; White 2014:23), 

perkembangan teknologi komunikasi juga berkonstribusi pada tersebarnya informasi tentang 

pekerjaan-pekerjaan alternatif di daerah perkotaan yang cenderung diminati kalangan pemuda 

(Preston 1987: 51). 

Kecenderungan laki-laki untuk meninggalkan sektor pertanian mengakibatkan lebih 

banyaknya perempuan yang tetap bergelut di sektor pertanian, terutama di Asia Selatan dan 

Tenggara. Data International Labour Organisation (2012, dalam De Schutter 2013: 4) 

menunjukkan bahwa di Asia Tenggara laki-laki yang bekerja di sektor pertanian sekitar 42,5 

persen pada 2011 (yang mengalami penurunan dari 48.6 persen pada 2000), sedangkan 

perempuan yang bekerja di sektor pertanian sekitar 43.9 persen (yang mengalami penurunan 

dari 51.2 persen pada 2000); di Asia Selatan, laki-laki yang bekerja di sektor pertanian sekitar 



44.4 persen pada 2011 (yang mengalami penurunan dari 53.4 persen pada 2000), sedangkan 

perempuan yang bekerja di sektor pertanian sekitar 68.8 persen (yang mengalami penurunan 

dari 74.9 persen pada 2000).  

Berbeda dengan laki-laki yang seolah tidak memiliki beban saat bermigrasi, 

perempuan memiliki beragam tantangan yang menghambatnya untuk bermigrasi meski 

berada dalam kesulitan perekonomian. Faktor-faktor penghambat migrasi perempuan di 

antaranya adalah adanya norma-norma sosial yang menghalangi perempuan untuk bepergian 

jauh; perempuan memiliki pendidikan yang relatif lebih rendah ketimbang laki-laki untuk 

menemukan pekerjaan di luar sektor pertanian; perempuan yang ditinggalkan oleh suaminya 

menangani pengelolaan lahan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya sehari-hari 

(subsistence), sekaligus menanggung kerja-kerja reproduktif bagi anak-anak dan lansia yang 

masih tinggal bersamanya (De Schutter 2013: 2).  

Ketika perempuan tidak mengalami hambatan-hambatan tersebut, terutama yang tidak 

memiliki tanggungan pengasuhan anak, maka perempuan juga memiliki kecenderungan yang 

sama dengan laki-laki untuk melakukan migrasi jauh dalam jangka waktu lama (Preston 

1987: 54). Data yang dihimpun oleh United Nations Research Institute for Social 

Development (UNRISD) memperkirakan bahwa pada 2002 sekitar 1,3 Juta pekerja migran 

perempuan bekerja tujuh negara yang paling banyak mengimpor pekerja migran, yaitu 

Singapura, Malaysia, Tailand, Taiwan, Hongkong, Republik Korea, dan Jepang. Para pekerja 

migran perempuan tersebut sering mengirimkan upah ke kampung halamannya untuk 

memenuhi kebutuhan keluarganya (De Schutter 2013: 5). Penelitian Chant (2007) di tiga 

Negara, Ghambia, Pilipina dan Kostarika, menemukan bahwa sebagian besar perempuan 

lebih peduli dan mencurahkan tenaganya untuk keberlanjutan penghidupan keluarganya 

ketimbang yang dilakukan laki-laki, sehinga mengakibatkan peningkatan beban kerja yang 

semakin tidak setara antara perempuan dan laki-laki. Oleh karena itulah feminisasi 

kemiskinan dapat dimaknai sebagai feminisasi tanggung jawab. “Ada feminisasi pertanian, 

feminisasi kemiskinan, feminisasi survival, dan feminisasi tanggungjawab. Istilah-istilah ini 

kata sifat dan kata kerja karena menunjukkan proses. Selalu konteks dan sejarah. Sejarah 

pemikiran dan konteks wilayah, tidak cukup sekedar statistik yang hanya sampai pada cara 

pandang generic,” jelas Melani Abdulkadir Sunito sebagai narasumber diskusi sesi ketiga.  
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