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Tuntutan Kemiskinan terhadap Peran 

Ekonomi Perempuan

 Permasalahan keluarga yang ada saat ini didominasi oleh adanya

masalah sosial ekonomi (social economics problems) atau

kemiskinan yang mengakibatkan masalah keluarga lainnya seperti

perceraian, konflik antar anggota keluarga, kekerasan dalam

rumahtangga, dan kenakalan remaja.

 Pembangunan ekonomi nasional selama ini masih belum mampu

meningkatkan kesejahteraan rakyat secara luas. Indikator utamanya

adalah tingginya ketimpangan dan kemiskinan.



Lanjutan….

 Angka kemiskinan ini akan lebih besar lagi jika dalam kategori

kemiskinan dimasukkan penyandang masalah kesejahteraan sosial

(PMKS) yang kini jumlahnya mencapai lebih dari 21 juta orang.

 Perempuan mempunyai hak untuk melaksanakan pemenuhan hak

ekonomi sebagai salah satu kebutuhan dasar khususnya guna

meningkatkan taraf kesejahteraan keluarga di samping untuk

menyetarakan posisi dan kondisi perempuan dengan laki-laki.



Isu Gender dalam UKM yang Dilakukan 

Oleh Perempuan

1. Adanya beban kerja yang tinggi dialami perempuan usaha mikro

karena selain melakukan pekerjaan-pekerjaan produktif sebagai

pengusaha mikro-kecil dari pagi hari sampai sore hari, kelompok

perempuan juga masih mendapatkan beban pekerjaan-pekerjaan

reproduktif di dalam rumah.

2. Beberapa macam pengelompokan kerja perempuan, seperti sistem

produksi subsistem, pekerjaan tanpa upah dalam sistem produksi

keluarga, sistem putting-out, pekerja rumahan (home worker),

pekerja dalam usaha rumahan (home-based worker), pembantu

rumahtangga, buruh upahan, dan usaha mandiri (self-employed).

Ke semua jenis pekerjaan tersebut menunjukkan bahwa hanya

itulah ruang yang tersisa bagi perempuan.



Lanjutan…

3. Pada hampir sebagian besar perempuan yang membantu suami pada usaha

mikro kecil menjadi pekerja yang tidak dibayar.

4. Keputusan politik seringkali menafikan peran perempuan dalam ekonomi:

• Politik ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan menghasilkan

pandangan masyarakat bahwa yang masuk dalam kategori usaha adalah

usaha skala besar dan menghasilkan keuntungan yang besar pula.

5. Persoalan riil perempuan di tingkat usaha mikro:

• Usaha atau pekerjaan perempuan dianggap sampingan.

• Pengambilan keputusan usaha dipegang suami/keluarga.

• Ketergantungan asset; aset atas nama suami.

6. Masalah Perempuan di usaha produktif pada umumnya adalah:

• Usaha produktif yang berstereotipe feminin adalah usaha konveksi (koden),

batik, makanan, mainan anak.

• UKM perempuan dianggap tidak membutuhkan keterampilan, modal kecil,

“sampingan”, musiman, sehingga menciptakan image kurang penting.



Kontribusi Perempuan dalam Kegiatan 

Ekonomi

 Peran gender khususnya kontribusi perempuan dalam kegiatan

ekonomi pada sistem keluarga adalah sangat penting mengingat

keluarga adalah sebagai unit sosial-ekonomi terkecil dalam

masyarakat yang merupakan landasan dasar dari semua institusi.

 Secara umum sudah terjadi kemitraan peran laki-laki dan perempuan

dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Kemitraan gender ini

tercermin dalam akses dan kontrol terhadap sumberdaya keluarga.

 Masih ditemui adanya kendala terhadap peran perempuan dalam

berkontribusi pada kegiatan ekonomi dan sosial budaya.



Lanjutan…

 Berkaitan dengan budaya masyarakat tradisional yang patriarki.

Budaya tersebut menganggap bahwa laki-laki sebagai a

main/primary breadwinner dan perempuan sebagai a secondary

breadwinner.

 Perkuatan ketahanan keluarga berperspektif gender didasari pada

kesetaraan dan keadilan dalam akses, partisipasi, kontrol dan

manfaat terhadap penggunaan sumberdaya dan memperoleh

informasi untuk mencapai kesejahteraan keluarga.



Hasil-hasil Penelitian tentang Kontribusi 

Ekonomi Perempuan

Judul Penelitian Hasil Kontribusi

Tenaga Kerja Wanita Pada Industri Sandang 

Di Propinsi Bali.5.3

Sumbangan secara keseluruhan terhadap 

pendapatan rumahtangga masing-masing 

adalah 29,55% bordir, konveksi rata-rata 

35,70%, dan tenun rata-rata 34,85%

Peranan Ibu Rumahtangga dalam usaha 

warung makan dan Sumbangannya 

terhadap konsumsi pangan keluarga di 

lingkar kampus IPB Branangsiang dan 

Dramaga, Bogor.5.4

Usaha warung makan memberikan kontribusi 

yang besar (66,2%) terhadap pendapatan 

keluarga.

Kontribusi Perempuan terhadap 

Pendapatan Keluarga dan Dampaknya 

terhadap Kepuasan Keluarga (Kasus 

Peremouan Pedagang Pasar Tradisional di 

Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten 

Pidie, Nanggroe Aceh Darussalam).5.5

Rata-rata kontribusi pendapatan istri terhadap 

pendapatan total sebesar 61,2 persen, 

sedangkan rata-rata kontribusi pendapatan 

suami adalah 38,8 persen. 



Manfaat Perempuan Bekerja dan Ilustrasi Pengambilan Keputusan 

Seorang Perempuan Bekerja atau tidak Berdasarkan Pertimbangan 

Untung dan Ruginya.

Manfaat
Perempuan

Bekerja bagi
Keluarganya

Bermanfaat nyata
sehari-hari dalam

kontribusi
ekonomi

Menjadi contoh 
bagi anak-

anaknya agar 
menghargai jerih 

payah 
orangtuanya

Bermanfaat bagi 
kepercayaan diri 

perempuan, 
merasa berguna, 
semangat, tertan-
tang untuk maju

Secara makro 
meningkatkan 
HDI, GDI dan 
GEM, Bangsa 

dan Negara 
semakin kuat

Secara regional 
memajukan 

perekonomian 
masyarakat dan 
semakin dinamis

Keluarga
sejahtera dan
penggunaan
sumberdaya

manusia optimal



Kasus 1:  Peran Perempuan Sebagai 

Buruh Pabrik Garmen

 Kontribusi perempuan terhadap pendapatan keluarga

menunjukkan bahwa sepertiga (33,3%) contoh memiliki

persentase kontribusi pendapatan terhadap keluarga berada pada

rentang 41 hingga 50 persen dengan rata-rata kontribusi yang

diberikan contoh terhadap pendapatan keluarga sebesar 53,5

persen.

 Dewasa ini seorang istri dituntut untuk bekerja demi mencukupi

kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karena itu, terjadi pergeseran

peran, suami tidak lagi berperan sebagai pencari nafkah utama

melainkan digantikan oleh istri yang bekerja sebagai buruh

(primary breadwinner).



Strategi Perempuan Bekerja

 Perempuan yang berada pada tahapan siklus kehidupan keluarga

awal (early family life cycle), akan menghadapi tuntutan keluarga

yang lebih besar daripada tuntutan karier, sehingga kemungkinan

harus mengalokasikan waktu dan energi lebih besar kepada

keluarga daripada pekerjaan, terutama apabila anaknya sakit.

 Perempuan yang berada pada tahapan family life cycle pertengahan,

akan mempunyai banyak waktu dan energi untuk berkonsentrasi

lebih besar pada karir mengingat tuntutan keluarga yang lebih kecil

daripada tuntutan karir.



Kasus 1: Strategi Penyeimbangan Keluarga

dengan Anak Pertama Usia Balita

Kasus 1 dan 2 MATERI BAB 5.doc


Kasus 2: Strategi Penyeimbangan Keluarga

dengan Anak Pertama Usia Sekolah

Kasus 1 dan 2 MATERI BAB 5.doc
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