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JURUSAN PENDIDIKAN/BIDANG STUDI
MENGANGGUR

LAKI-LAKI PEREMPUAN
(1) (2) (3)

1. Agama dan Ilmu Kehutanan 3,89 5,89
2. Administrasi/Manajemen Bisnis 4,83 7,49
3. Administrasi/Manajemen Keuangan 5,15 7,71
4. Administrasi Pemerintahan 7,36 5,90
5. Administrasi/Manajemen Perkantoran 6,88 6,09
6. Arsitektur dan Perencanaan Kota 2,91 2,94
7. Bahasa dan Sastra 6,49 6,56
8. Ekonomi 6,71 7,79
9. Hukum dan Kehakiman 6,71 9,58
10. Humanisme/Humaniora 6,79 2,44
11. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 5,70 9,19
12. Ilmu Sosial dan Politik (IPS) 3,29 6,07
13. Kedokteran dan Kesehatan 7,82 9,40

14. Kehutanan 6,33 0,35
15. Kesenian dan Seni Rupa 3,64 12,84
16. Komunikasi Masa dan Dokumentasi 13,45 16,37
17. Matematika dan Ilmu Komputer 9,65 12,55
18. Pelayanan Jasa 6,46 7,21
19. Perikanan 6,87 15,82
20. Pertanian 5,96 11,88
21. Pertukangan, Kerajinan dan Industri 10,66 0,00
22. Peternakan 11,79 5,17
23. Psikologi 3,64 7,39
24. Teknik/Teknologi 6,46 12,68
25. Transportasi dan Komunikasi 7,02 4,34
26. Kependidikan dan Keguruan 2,94 3,56
27. Lainnya 8,63 9,57
50. Tidak ada isian 9,79 1,47

TOTAL 6,14 7,30

pada kedua bidang ini mengindikasikan bahwa perempuan banyak diperlukan masyarakat 
sebagai tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.

Kemudian, jika ditinjau dari banyaknya penduduk usia kerja tamatan perguruan tinggi 
yang menganggur, Tabel 4.3 mengungkapkan bahwa perempuan tamatan perguruan tinggi 
cenderung lebih banyak menganggur dibanding laki-laki. Sebagian besar perempuan yang 
menganggur berasal dari tamatan perguruan tinggi jurusan kesenian dan seni rupa, komunikasi 
masa dan dokumentasi, matematika dan ilmu komputer, perikanan, serta teknik/teknologi. 
Terlihat adanya kesenjangan gender yang  cukup tinggi pada jurusan pertukangan, kerajinan 
dan industri. Tamatan perempuan untuk jurusan ini tidak banyak sehingga pada jurusan ini 
perempuan tidak ada yang menganggur. Sementara untuk jurusan yang paling sedikit tingkat 
penganggurannya baik pada laki-laki maupun perempuan adalah jurusan arsitektur dan 
perencanaan dengan persentase menganggur dibawah 3 persen.
Tabel 4.3  Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Tamatan Pendidikan Tinggi yang 

Menganggur Menurut Jurusan/Bidang Studi dan Jenis Kelamin, 2015

Sumber : Sakernas Agustus, 2015
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Secara garis besar dapat dikatakan bahwa kesenjangan gender pada tamatan SMA/
SMK dan jenjang pendidikan tinggi masih terjadi. Perempuan yang tamatan SMA jurusan IPA dan 
pendidikan tinggi jurusan Komunikasi Masa dan Dokumentasi masih perlu mendapat perhatian 
karena cukup banyak yang menganggur. Sementara untuk tamatan pendidikan tinggi jurusan 
kependidikan dan keguruan, perempuan telah banyak mendapatkan pekerjaan. Berdasarkan 
pada fakta tersebut, pemerintah dapat mencanangkan kebijakan terkait pembukaan kesempatan 
kerja berdasarkan tamatan yang banyak menganggur sehingga pekerjaan di Indonesia dapat 
dilakukan oleh individu yang ahli dalam bidang tersebut. Seiring dengan hal tersebut dampak 
yang dapat diperoleh diantaranya produktivitas tenaga kerja akan meningkat, pembangunan 
ekonomi dapat tumbuh, serta Indonesia dapat bersaing di pasar dunia. Selain itu, program 
pemberdayaan perempuan juga perlu digencarkan agar perempuan dapat mengontrol nasibnya 
sendiri. Hingga perempuan akhirnya tidak hanya memiliki kemampuan dan akses yang sama 
terhadap pendidikan atau sumber daya, tetapi juga memiliki hak untuk berpatisipasi pada segala 
bidang tanpa rasa takut paksaan dan kekerasan.

4.5  MENCAIRNYA DISKRIMINASI GENDER DALAM UPAH PEKERJA

Terkait kondisi pasar tenaga kerja, upah merupakan indikator mendasar dalam 
mengukur ketidaksetaraan gender. Ketimpangan upah berbasis gender ini telah lama menjadi 
perhatian dalam dunia perekonomian.  Perbedaan penilaian sosial terhadap tenaga kerja laki-
laki dan perempuan sangat tercermin dari upah yang diperoleh. Kesenjangan upah antar gender 
mencerminkan daya tawar dan pasar tenaga kerja yang berbeda, akses ke pekerjaan layak, 
keterlibatan yang tinggi sebagai pekerja paruh waktu atau pekerjaan sementara yang umumnya 
berpenghasilan rendah, dan bahkan diskriminasi gender secara  langsung. 

Dalam teori Human Capital, pencapaian pendidikan yang berbeda bagi laki-laki dan 
perempuan akan berdampak pada perbedaan upah yang diterima. Kompensasi atau upah 
atas pekerjaan sangat berdasarkan pada kemampuan dan keterampilan para pekerja. Teori 
ini menunjukkan bahwa sedikit dan berbedanya modal manusiawi yang dimiliki perempuan 
dibandingkan laki-laki menyebabkan rendahnya upah perempuan. Hal tersebut berkaitan 
perbedaan tingkat produktivitasnya. Terlebih lagi bagi wanita yang sudah membentuk keluarga, 
mereka akan sulit untuk mengembangkan modal manusiawinya (Reimer & Schroder, 2006).

Padahal kesenjangan upah antar gender dapat menyebabkan berbagai dampak yang 
tidak hanya bagi perempuan itu sendiri tetapi juga bagi anak-anaknya. Dalam sejumlah penelitian 
ditemukan bahwa perempuan mempunyai kecenderungan yang berbeda dalam menghabiskan 
pendapatannya. Mereka akan menyimpan pendapatannya untuk keperluan rumah tangga dan 
mengalokasikan  untuk anak laki-laki atau perempuan secara adil.  Dengan demikian, anak laki-
laki dan perempuan akan memperoleh keuntungan dan kesempatan pendidikan yang sama, 
yang nantinya dapat menghilangkan ketimpangan gender di kemudian hari (Haas, 2006). 

Kesenjangan upah antar gender telah lama menjadi sorotan di Indonesia. Terlebih 
lagi adanya pemikiran stereotip budaya Indonesia tentang perempuan yang lebih cocok untuk 
mengerjakan pekerjaan domestik, seperti mengurus rumah tangga dan merawat anak. Namun 
perlahan sudah banyak perempuan yang mulai mematahkan pemikiran tersebut. Hal ini 
dibuktikan dengan meningkatnya TPAK perempuan dari 48,08 persen tahun 2006 menjadi 48,87 
persen pada tahun 2015 (Badan Pusat Statistik).
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Peran pemerintah dalam meningkatkan peran perempuan dalam kegiatan ekonomi dan 
mengurangi kesenjangan gender cukup signifikan. Berbagai perundang-undangan dan hukum 
dibuat untuk memberikan perlindungan tenaga kerja perempuan, salah satunya berkaitan 
dengan  upah.  Pencegahan  kesenjangan  upah antar gender ini telah diatur dalam Pasal 1 
Undang-Undang No. 80 Tahun 1957 yang menjelaskan istilah pengupahan  yang  sama  bagi  buruh  
laki-laki  dan  wanita  untuk  pekerjaan  yang  sama  nilainya merujuk kepada nilai pengupahan 
yang diadakan tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Penetapan peraturan tersebut 
menunjukkan keseriusan pemerintah untuk menghilangkan diskriminasi upah antar gender. 

Gambar 4.7  Rata-Rata Upah/Gaji Pekerja1) Menurut Jenis Kelamin dan Kesenjangan Upah Antar 
Gender, 2011-2015

Catatan: 1) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan  
pekerja bebas di nonpertanian

Sumber: Sakernas Agustus, 2011-2015

Meski kebijakan anti diskriminasi upah telah ada sejak dasawarsa 50-an, kesenjangan 
upah di Indonesia masih terlihat. Dari tahun ke tahun (2011-2015), upah yang diterima pekerja 
perempuan selalu lebih rendah dibandingkan upah yang diterima laki-laki. Salah satunya 
disebabkan karena wanita dianggap bukan kepala keluarga sehingga diberikan gaji sebagai pekerja 
lajang. Pada tahun 2015, rata-rata upah pekerja perempuan sebesar 1,68 juta rupiah sedangkan 
rata-rata upah pekerja laki-laki sebesar 1,94 juta rupiah.  Namun demikian, kesenjangan upah 
antar gender cenderung menurun dan bahkan menurun tajam pada tahun 2015. Pada tahun 
2014, kesenjangan upah antar gender sebesar 20,23 persen kemudian menurun hingga 13,83 
persen pada tahun 2015. Walau kesenjangan upah antar gender terus menurun, rata-rata 
pekerja perempuan masih mendapatkan upah 13,83 persen lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Adanya kebijakan diskriminasi gender belum cukup untuk menghilangkan kesenjangan 
upah. Investasi dalam human capital bagi perempuan digadang-gadang merupakan faktor yang 
dominan  dalam  kesenjangan  upah  antar  gender.   Pendidikan  perempuan  merupakan  indikator 
yang  dapat  menurunkan  kesenjangan upah.   Selain itu,  pengalaman  masa kerja juga penentu 
penting dalam pemberian upah. Penurunan kesenjangan upah ini juga merupakan salah satu 
keuntungan yang diperoleh dari pengalaman kerja perempuan. Hal tersebut ditunjukkan dengan 
banyaknya perempuan yang tetap bekerja meskipun sudah memiliki bayi atau anak, dimana 
sebelumnya perempuan cenderung meninggalkan pasar tenaga kerja setelah menikah atau 
memiliki anak.
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Menurunnya kesenjangan upah belum berarti pemberian upah antar gender sudah 
setara, karena angka kesenjangan upah antar gender tersebut masih ada. Aspek kehidupan 
perempuan, yaitu siklus fertilitas kuat berpengaruh pada rendahnya investasi human capital 
bagi perempuan. Maksud dari siklus fertilitas disini terkait juga dengan perempuan sebagai 
pekerja domestik. Kodrat perempuan yang mengalami proses kehamilan sampai kelahiran 
terkadang dapat mempersulit perempuan tersebut untuk mengembangkan potensi diri dan 
pendidikannya. Ditambah lagi, mereka harus merawat keluarga dan anak-anaknya.

Gambar 4.8  Hubungan antara Persentase Perempuan Berumur 15 Tahun ke Atas yang Menamatkan 
Pendidikan Diploma/Perguruan Tinggi dan TFR di Indonesia, 2011-2015

Sumber: Sakernas Agustus, 2011-2015 dan Statistik Indonesia
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Dari gambar di atas terlihat bahwa hubungan antara TFR dan persentase perempuan 
berpendidikan diploma/perguruan tinggi berbanding terbalik. Kondisi tersebut menunjukkan 
bahwa meningkatnya pendidikan perempuan diikuti dengan menurunnya fertilitas. Dengan 
demikian, perempuan dapat menginvestasikan dan mengembangkan potensi atau sumber 
daya dalam dirinya ketika kegiatan fertilitasnya menurun. Hal tersebut didukung dengan 
meningkatnya kemudahan perempuan dalam mengakses pendidikan hingga perguruan tinggi. 
Lebih berkembangnya human capital perempuan tersebut menjadi salah satu faktor menurunnya 
kesenjangan upah dalam lima tahun terakhir.

Kesenjangan upah juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lain, seperti kurangnya 
penghargaan bagi pekerjaan perempuan, karakteristik tempat kerja, penempatan perempuan 
pada pekerjaan bernilai rendah, peraturan upah yang cenderung fokus pada sektor yang didominasi 
laki-laki, pandangan perempuan sebagai pembantu ekonomi, dan kemungkinan perempuan 
berada dalam sektor yang tidak teorganisir (International Labour Office, 2015). Tidak hanya itu, 
menurut Haas (2006), pembangunan ekonomi suatu negara memiliki pola seperti huruf U terbalik 
dengan kesenjangan upah antar gender. Pembangunan ekonomi hubungan tersebut dapat 
tergambar dari Produk Domestik Bruto (PDB). PDB per kapita berhubungan positif dengan ukuran 
kesenjangan upah antar gender, dimana peningkatan PDB akan meningkatkan kesenjangan upah 
antar gender. Akan tetapi, di saat PDB per kapita yang tinggi dapat menurunkan kesenjangan upah.

PDB per kapita atas dasar harga konstan di Indonesia terus meningkat, yaitu dari 30,12 
juta rupiah pada tahun 2011 menjadi 33,98 juta rupiah pada tahun 2014 (Badan Pusat Statistik). 
Di sisi lain, kesenjangan upah antar gender terus mengalami penurunan. Dengan demikian, 
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Gambar 4.9  Kesenjangan Upah Antar Gender Menurut Lapangan Pekerjaan, 2011-2015

Sumber: Sakernas Agustus, 2011-2015

pembangunan ekonomi di Indonesia sudah berada dalam posisi yang dapat menurunkan 
kesenjangan upah antar gender. Oleh karena itu, perekonomian di Indonesia harus ditingkatkan 
terus menerus sehingga kesenjangan upah antar gender dapat terus menyempit.

Selain itu, upaya untuk mengurangi kesenjangan upah antar gender dapat dilakukan 
juga dengan memperhatikan kesenjangan upah secara keseluruhan. Tekanan sosial berpengaruh 
kuat terhadap kesetaraan gender. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah yang dapat mengurangi 
dampak negatif dari norma-norma sosial yang membelakangi hak-hak perempuan juga 
berpotensi untuk memberikan kontribusi dalam pengurangan kesenjangan upah antar gender. 
Hal ini dikarenakan ketidaksetaraan antar gender tersebut salah satunya dipengaruhi oleh 
pandangan sosial masyarakat terkait kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Kebijakan-
kebijakan sosial yang mendukung kesetaraan gender di pasar tenaga kerja akan mengurangi 
ketidaksetaraan gender, disamping dari kebijakan pembangunan ekonomi.

4.6  LEBARNYA KESENJANGAN UPAH ANTAR GENDER DI SEKTOR 
PERTANIAN

Penempatan kerja bagi laki-laki dan perempuan berpengaruh kuat pada besar 
atau kecilnya kesenjangan upah antar gender. Masih terdapat beberapa pekerjaan yang 
didominasi oleh pekerja laki-laki dan biasanya dengan penawaran upah yang lebih tinggi. 
Oleh karena itu, kesenjangan upah antar gender dapat dilihat berdasarkan sektor pekerjaan.

Kesenjangan upah antar gender bervariasi antar sektor pekerjaan. Kesenjangan 
upah antar gender lebih lebar pada sektor pertanian. Kesenjangan upah antar gender di 
sektor pertanian sempat menurun tajam dari 44,98 persen pada tahun 2013 menjadi 33,98 
persen pada tahun 2014. Akan tetapi kesenjangan antar gender meningkat dengan signifikan 
pada tahun 2015, yaitu mencapai 43,51 persen. Berbeda dengan kesenjangan upah antar 
gender di sektor non pertanian yang terus menurun hingga 12,74 persen pada tahun 2015.
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Berbedanya upah yang diterima pekerja perempuan di bidang pertanian ini berkaitan 
dengan lapangan usaha pertanian adalah lapangan usaha dengan sistem tradisional dan 
maskulin yang sangat tergantung pada fisik pekerja. Dengan adanya anggapan laki-laki memiliki 
fisik yang lebih kuat dibandingkan perempuan, pekerja laki-laki mendapatkan upah yang lebih 
tinggi pada sektor ini karena adanya harapan produktivitas dan performa pekerja laki-laki lebih 
menguntungkan produksi pertanian. Selain itu, pandangan patriaki bahwa perempuan adalah 
pencari nafkah tambahan dalam keluarga membuat mereka mendapatkan tunjangan yang 
lebih rendah dan kesempatan promosi jabatan yang lebih kecil.

Segregasi pekerjaan berdasarkan gender yang masih sering terjadi di pasar tenaga 
kerja Indonesia juga menyebabkan kesenjangan upah antar gender. Dalam teori institusi dan 
segmentasi pasar, institusi di pasar tenaga kerja akan mendiskriminasikan perempuan dimana 
sebagian besar mereka cenderung ditempatkan bekerja di sektor informal daripada sektor 
formal. Ternyata tingginya kesenjangan upah antar gender di sektor pertanian juga disebabkan 
karena adanya segmentasi tersebut. Pada tahun 2015, pekerja/buruh perempuan yang bekerja 
di pertanian, 70 persen diantaranya berada pada sektor informal, sedangkan laki-laki hanya ada 
sekitar 54 persen (Sakernas Agustus 2015).

Banyaknya perempuan yang berada dalam sektor informal tersebut menimbulkan 
ketimpangan upah karena sektor informal merupakan sektor dengan upah yang lebih rendah 
dan tidak adanya jaminan sosial bagi pekerja. Padahal rendahnya upah dan ketiadaan jaminan 
sosial akan berdampak besar bagi perempuan itu sendiri dan keluarganya, apalagi ketika 
perempuan tersebut adalah orang tua tunggal atau menjadi tulang punggung keluarga. Pekerja 
perempuan hanya mendapatkan jaminan sosial bagi dirinya tetapi tidak ada jaminan sosial yang 
diperuntukkan bagi anak-anaknya.

Kesenjangan upah antar gender juga dapat dianalisis berdasarkan wilayah. Rendahnya 
kesenjangan upah antar gender pada lapangan pekerjaan non pertanian secara nasional tidak 
berlaku untuk masing-masing provinsi. Pada tahun 2015, terdapat 21 provinsi yang kesenjangan 
upah antar gender di sektor non pertaniannya lebih besar dibandingkan kesenjangan upah antar 
gender secara nasional. Kesenjangan upah antar gender terbesar ada di Provinsi Kalimantan 
Timur. Bahkan angka kesenjangan upah antar gender di provinsi tersebut terlampau jauh berbeda 
dengan 33 provinsi lainnya, yaitu mencapai 43 persen. Dengan kata lain, pekerja perempuan di 
Kalimantan Timur hanya menerima upah sebesar 57 persen dari upah pekerja laki-laki.

Salah satu pendukung terjadinya ketimpangan tersebut adalah tingkat pendidikan. 
Pada tahun 2014, angka rata-rata lama bersekolah penduduk perempuan Kalimantan Timur 
sebesar 8,5 tahun sedangkan rata-rata lama sekolah penduduk laki-laki sebesar 9,5 tahun (Indeks 
Pembangunan Gender 2014). Padahal, pendidikan adalah modal penting bagi kaum perempuan 
untuk masuk ke pasar tenaga kerja. Pendidikan yang rendah tentunya akan menyebabkan 
rendahnya penawaran upah yang diterima oleh perempuan itu sendiri selain dari sisi diskriminasi 
gender secara langsung. Oleh sebab itu, kesenjangan upah antar gender tak dapat terhindarkan 
jikalau pendidikan kaum perempuan masih rendah.

Namun demikian, terdapat beberapa provinsi dengan nilai kesenjangan upah gender 
yang sangat kecil bahkan dapat dikatakan tidak terjadi ketimpangan gender dalam upah pekerja 
di provinsi tersebut. Salah satu provinsi tersebut adalah Gorontalo dengan nilai kesenjangan 
upah antar gender di tahun 2015 sebesar -0,66 persen. Hal tersebut mengindikasikan bahwa 
sistem pengupahan  di provinsi tersebut dilakukan dengan berbasis gender. Pembangunan 
tersebut berdampak juga pada kondisi pasar kerja bagi kaum perempuan, dimana pekerja 
perempuan mendapatkan keadilan dalam hal upah.
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Gambar 4.10  Kesenjangan Upah Antar Gender Pada Lapangan Pekerjaan Non Pertanian Menurut 
Provinsi, 2015

Sumber: Sakernas Agustus, 2015

Di sisi lain, terdapat dua provinsi lagi dengan angka kesenjangan upah antar gender 
bernilai negatif. Kedua provinsi tersebut adalah Jawa Barat, dan Sulawesi Utara. Provinsi Jawa 
Barat  adalah provinsi dengan nilai kesenjangan upah antar gender negatif tertinggi, yaitu 
sebesar -17,11 persen.  Nilai negatif tersebut menunjukkan bahwa upah pekerja perempuan 
di Jawa Barat, Sulawesi Utara, dan Gorontalo lebih besar dibandingkan upah pekerja laki-laki.  
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Gambar 4.11 Rata-rata Upah/Gaji/Pendapatan Bersih (rupiah) Pekerja1) Menurut Lapangan Pekerjaan 
dan Jenis Kelamin, 2015
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Sumber: Sakernas Agustus, 2015

A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
B. Pertambangan dan Penggalian J. Informasi dan Komunikasi
C. Industri Pengolahan K. Jasa Keuangan dan Asuransi
D. Pengadaan Listrik dan Gas L. Real Estate
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang M,N. Jasa Perusahaan
F. Konstruksi O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor P. Jasa Pendidikan
H. Transportasi dan Pergudangan Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

R,S,T,U. Jasa lainnya

4.7  JENIS PEKERJAAN SEBAGAI PENENTU KESENJANGAN UPAH ANTAR 
GENDER

Partisipasi perempuan dalam pasar tenaga kerja yang meningkat menunjukkan bahwa 
perempuan mampu bersaing dengan laki-laki di segala bidang pekerjaan. Namun demikian, 
eksistensi budaya segregasi pekerjaan masih ada walaupun perlahan sudah mulai memudar. 
Segregasi pekerjaan tersebut membuat perempuan bekerja pada pekerjaan dengan upah yang 
lebih rendah. Di Amerika, pekerja perempuan sangat jarang ditemukan di lapangan usaha dengan 
upah yang tinggi, seperti pelayanan informasi, pertambangan dan penebangan, dan utilitas. 
Pekerja perempuan Amerika banyak ditemui di lapangan usaha dengan upah yang rendah, 
seperti rekreasi dan perhotelan, perdagangan kecil, dan jasa lainnya (Council Of Economic 
Advisers of The White House, 2015). 

Segregasi pekerjaan jelas memengaruhi kesenjangan upah antar gender secara 
keseluruhan. Kesenjangan upah akibat segregasi pekerjaan ini juga telah dijelaskan oleh Blau 
dan Kahn tahun 2007. Mereka menyimpulkan bahwa segregasi pekerjaan mampu menjelaskan 
kesenjangan upah antar gender sebesar 49 persen. 
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Jika dianalisis untuk setiap lapangan pekerjaan, kesenjangan upah antar gender juga 
dihadapi pada semua lapangan pekerjaan di Indonesia. Pada tahun 2015, kesenjangan terbesar 
ada pada lapangan pekerjaan pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pada lapangan pekerjaan 
tersebut, pekerja perempuan hanya mendapatkan upah 56,49 persen dari upah yang diterima 
oleh pekerja laki-laki. Besarnya kesenjangan upah antar gender pada pertanian disebabkan 
karena jenis pekerjaan pada lapangan pekerjaan tersebut lebih mengandalkan tenaga dan fisik. 
Tenaga dan fisik laki-laki yang lebih kuat dibandingkan perempuan membuat laki-laki memiliki 
nilai ekonomi yang lebih besar dibandingkan perempuan. Oleh karena itu, upah pekerja 
perempuan di pertanian jauh lebih rendah dibandingkan pekerja laki-laki.

Meski demikian, terdapat enam lapangan pekerjaan dengan nilai persentase upah 
perempuan terhadap laki-laki lebih dari seratus persen, yang berarti bahwa pekerja perempuan 
menerima upah lebih besar dibandingkan pekerja laki-laki. Persentase terbesar ditemukan pada 
lapangan pekerjaan kontruksi yaitu pekerja perempuan menerima upah 57,61  persen  lebih 
besar dibandingkan pekerja laki-laki. Penempatan jenis pekerjaan bagi laki-laki dan perempuan 
merupakan faktor yang juga mempengaruhi besarnya kesenjangan upah. 

Tingginya upah yang diterima perempuan pada lapangan pekerjaan konstruksi 
disebabkan jenis pekerjaan yang diduduki lebih tinggi. Jenis pekerjaan yang diduduki 
perempuan pada lapangan pekerjaan konstruksi ini adalah pejabat pelaksana, tenaga usaha 
dan tenaga ybdi (33,25 persen) dan tenaga produksi operasi alat angkutan dan pekerja kasar 
(46,96 persen). Sebaliknya, pekerja laki-laki di sektor konstruksi sebagian besar merupakan 
tenaga produksi operasi alat angkutan dan pekerja kasar, yaitu sebesar 93,47 persen (Sakernas, 
2015). Fakta tersebut menunjukkan bahwa posisi pemimpin di lapangan pekerjaan konstruksi 
banyak diduduki oleh kaum perempuan, sehingga pekerja perempuan pada lapangan pekerjaan 
tersebut memiliki rata-rata upah yang lebih tinggi dibandingkan pekerja laki-laki.

Secara umum, kesenjangan upah antar gender dipengaruhi oleh jenis dan posisi 
pekerjaan yang ditempati oleh pekerja perempuan dan pekerja laki-laki. Beberapa jenis 
dan posisi pekerjaan dengan upah yang tinggi hanya didominasi oleh pekerja laki-laki. Tidak 
hanya secara umum, kesenjangan upah juga dapat dilihat dari masing-masing jenis pekerjaan.

Pada tahun 2015, perempuan mengalami kesenjangan upah di semua jenis pekerjaan. 
Kesenjangan terbesar ada pada tenaga usaha jasa. Tenaga usaha jasa yang dimaksud seperti 
pelayanan pribadi dan perlindungan yang berkaitan dengan perjalanan, kerumahtanggaan, 
katering, perawatan pribadi, atau perlindungan terhadap kebakaran dan tindakan pelanggaran 
hukum. Pada jenis pekerjaan tersebut, pekerja perempuan hanya menerima upah setengahnya 
dari upah pekerja laki-laki. 

Pekerjaan tradisional laki-laki cenderung mendapatkan upah yang lebih besar 
dibandingkan pekerjaan tradisional perempuan, walau keduanya berada pada tingkat pendidikan 
yang sama. Senjangnya upah pekerja perempuan sebagai tenaga usaha jasa dapat dikarenakan 
masih rendahnya penilaian upah untuk jasa yang erat didominasi oleh pekerja perempuan, 
seperti pekerjaan sosial, keperawatan, dan pengajaran. Terlebih lagi pekerja sosial, seperti 
asisten rumah tangga dan perawat anak/orang jompo yang sangat didominasi oleh pekerja 
perempuan cenderung tidak mendapat perlindungan mengenai upah. Dengan demikian, banyak 
perempuan yang bekerja sebagai pekerja sosial tersebut memperoleh upah yang rendah dan 
melebarkan kesenjangan upah antar gender pada jenis pekerjaan tenaga usaha jasa.
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Gambar 4.12  Rata-rata Upah/Gaji/Pendapatan Bersih (rupiah) Pekerja1) Menurut Jenis Pekerjaan Utama dan 
Jenis Kelamin, 2015

1. Tenaga Profesional, Teknisi Dan Tenaga Lain Ybdi 5. Tenaga Usaha Jasa
2. Tenaga Kepemimpinan Dan Ketatalaksanaan 6. Tenaga Usaha Tani, Kebun, Ternak2, Ikan, Hutan Dan Perburuan
3. Pejabat Pelaksana, Tenaga Tata Usaha Dan Tenaga Ybdi 7/8/9. Tenaga Produksi Op Alat Angkutan Dan Pekerja Kasar
4. Tenaga Usaha Penjualan X/00. Lainnya

Catatan: 1)Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja 
bebas di nonpertanian

Sumber: Sakernas Agustus 2015

Di sisi lain, untuk jenis pekerjaan pejabat pelaksana, tenaga tata usaha dan tenaga 
ybdi, kesenjangan upah yang dialami pekerja perempuan sangat kecil atau bahkan dapat 
dikatakan setara dengan upah yang diterima pekerja laki-laki. Pada tahun 2015, pekerja 
perempuan pada jenis pekerjaan tersebut menerima upah sebesar 95,75 persen dari upah pekerja 
laki-laki di jenis yang sama. Pekerjaan yang termasuk ke dalam jenis pekerjaan ini seperti 
teknisi informasi dan komunikasi, pekerjaan administrasi, dan sebagainya. Setaranya upah 
antar gender di jenis pekerjaan ini dapat disebabkan oleh kesempatan pekerjaan dan jabatan 
yang diperoleh bagi laki-laki dan perempuan. Pada jenis pekerjaan yang mulai mengarah pada 
posisi superior tersebut lebih mengandalkan human capital atau pendidikan dari pekerjanya.

4.8  PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP KESENJANGAN UPAH 
ANTAR GENDER

Kesenjangan upah dialami oleh perempuan pada setiap latar belakang, pada setiap usia 
hingga pada semua tingkat pendidikan, meskipun dengan besaran pendapatan dan kesenjangan 
yang bervariasi pada setiap latar belakang perempuan tersebut. Kesenjangan upah pada latar 
belakang pendidikan merupakan suatu hal yang menarik untuk dianalisis. Pendidikan adalah 
alat yang efektif untuk meningkatkan pendapatan tetapi bukan alat yang paling efektif terhadap 
kesenjangan gaji antar gender. Dalam beberapa kasus, kesenjangan upah antar gender lebih besar 
di tingkat pendidikan yang lebih tinggi (The American Association of University Women, 2016).

Human capital yang terbentuk dari pendidikan dan pengalaman kerja dapat memengaruhi 
produktivitas tenaga kerja. Dulu, perempuan sangat tertingal di bidang pendidikan, dimana hanya 
sekitar 4,00 persen perempuan yang mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi (Inkesra 
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Gambar 4.13  Rata-rata Upah/Gaji/Pendapatan Bersih (rupiah) Pekerja1) Menurut Pendidikan Tertinggi 
yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin, 2015

Catatan: 1)Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas 
di nonpertanian

Sumber: Sakernas Agustus, 2015

Tahun 2006). Namun, perlahan perempuan di Indonesia mulai mengejar ketertinggalannya 
dimana tahun 2015 sudah 7,92 persen perempuan dengan pendidikan perguruan tinggi dan 
tidak berbeda jauh dengan persentase laki-laki yang sebesar 7,98 persen (Susenas 2015). 

Dalam waktu terakhir, sebagian besar penurunan upah terjadi karena perempuan 
dapat menghilangkan kesenjangan di bidang pendidikan dan pengalaman kerja. Akan tetapi, 
ketika perempuan di Negara Amerika sudah menjadi pekerja yang terampil dan berpendidikan, 
kesenjangan upah antar gender semakin sulit dijelaskan. Kesenjangan upah antar gender 
cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya pendidikan, dimana kesenjangan upah 
terkecil ada pada mereka yang berpendidikan rendah dan kesenjangan upah terbesar ada pada 
mereka yang berpendidikan tinggi (Council Of Economic Advisers of The White House, 2015).

Untuk Indonesia, kesenjangan upah antar gender ini semakin lebar seiring rendahnya 
pendidikan terakhir yang ditamatkan. Kasus melebarnya kesenjangan upah antar gender 
seiring tingginya pendidikan seperti pada penjelasan sebelumnya terjadi ketika pendidikan 
sangat tinggi (Diploma/Universitas) dan jika dibandingkan dengan pendidikan menengah. 
Pada tahun 2015, upah pekerja perempuan lebih rendah dibandingkan upah pekerja 
laki-laki di setiap jenjang pendidikan terakhir, namun dengan angka rasio yang berbeda. 
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Kesenjangan upah antar gender terbesar ada pada pekerja yang tidak/belum 
pernah bersekolah, sedangkan kesenjangan upah antar gender terkecil ada pada pekerja 
dengan pendidikan SMA/sederajat. Pekerja perempuan dengan pendidikan terakhir SMA/
SMK/Aliyah/sederajat mendapatkan upah 80,94 persen dari pekerja laki-laki dengan 
pendidikan yang sama. Di sisi lain, pekerja perempuan yang tidak/belum pernah bersekolah 
hanya mendapatkan upah setengahnya dari pekerja laki-laki dengan pendidikan yang sama. 

Fakta tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan mampu meningkatkan upah 
bagi perempuan. Tingkat pendidikan ini berperan penting dalam mengurangi kesenjangan upah 
antar gender di Indonesia. Dengan demikian, kesetaraan gender untuk mengakses pendidikan 
harus diperhatikan lagi sehingga perempuan dapat meningkatkan investasi human capital-nya. 
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Catatan: 1)Upah minimum di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur adalah rata-rata dari 
upah minimum Kabupaten/Kota

Sumber: Sakernas Agustus, 2011-2015

1)

Gambar 4.14  Persentase Buruh/Karyawan/Pegawai dengan Upah1) di Bawah UMP Menurut Jenis 
Kelamin, 2011-2015.
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Akan tetapi, kesenjangan upah yang meningkat pada gelar tinggi perlu mendapatkan perhatian 
khusus. Kembali melebarnya kesenjangan upah antar gender pada pendidikan dengan gelar 
tinggi ini dapat disebabkan masih sulitnya perempuan untuk mendapatkan posisi senior ataupun 
pemimpin meskipun sudah bergelar tinggi. Di sisi lain, laki-laki dengan gelar tinggi lebih mudah 
untuk mendapatkan promosi jabatan tersebut. 

4.9  KEADILAN PERLINDUNGAN PEKERJA BERBASIS GENDER MELALUI 
KEBIJAKAN UMP

Kebijakan mengenai upah telah dilakukan pemerintah melalui penetapan upah 
minimum di setiap daerah. Penetapan upah minimum tersebut sebagai salah satu langkah 
menjunjung perlakuan yang adil dalam pemberian imbalan bagi setiap orang yang bekerja. Upah 
minimum ditetapkan pada masing-masing regional, yaitu berdasarkan wilayah provinsi atau 
kabupaten/kota dan upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/
kota. Dengan kata lain, setiap provinsi atau kabupaten/kota memiliki upah minimum yang 
berbeda sesuai dengan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah.

Selama tahun 2011-2015, persentase buruh/karyawan/pegawai perempuan yang 
menerima upah dibawah Upah Minimum Provinsi (UMP) selalu lebih tinggi dibandingkan 
persentase buruh/karyawan/pegawai laki-laki. Meskipun persentase untuk laki-laki dan 
perempuan terus mengalami peningkatan, perbedaan persentase antar jenis kelamin terus 
mengecil. Pada tahun 2011, persentase buruh/karyawan/pegawai perempuan yang menerima 
upah dibawah UMP sebesar 46,56 persen sedangkan persentase untuk laki-laki sebesar 31,36 
persen. Kemudian di tahun 2015, perbedaan persentase mengecil yaitu buruh/karyawan/
pegawai perempuan yang menerima upah dibawah UMP sebesar 62,13 persen sedangkan untuk 
laki-laki, persentasenya sebesar 57,08 persen.
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Menyempitnya perbedaan persentase tersebut menunjukkan bahwa perlakuan 
pemberian upah bagi pekerja laki-laki dan pekerja perempuan sama saja. Berbeda pada tahun-
tahun sebelumnya bahwa kecenderungan pekerja perempuan menerima upah dibawah UMP 
lebih besar dibandingkan pekerja laki-laki. Meski ketimpangan perlahan mulai menghilang, 
banyaknya pekerja baik perempuan maupun laki-laki harus mendapatkan perhatian yang 
lebih. Perolehan upah yang lebih rendah dari peraturan upah minimum yang berlaku dapat 
menurunkan kesejahteraan pekerja. Hal tersebut dikarenakan kemungkinan pekerja tidak dapat 
memenuhi kebutuhan dasarnya semakin besar. 

Besarnya persentase pekerja yang menerima upah di bawah UMP ini menunjukkan 
bahwa kebijakan upah minimum belum mampu melindungi seluruh pekerja. Pada usaha-usaha 
menengah dan besar, upah minimum ini sebagian besar hanya berlaku pada pekerja tetap. Di 
sisi lain, terdapat beberapa pekerja tidak tetap, pekerja lepas harian, atau pekerja borongan 
yang tidak terlindungi kebijakan upah minimum (Pratomo & Saputra, 2011). Tidak hanya itu, 
kebijakan upah minimum juga harus mampu menyentuh pekerja yang berada pada usaha mikro 
dan kecil. Sebagaimana yang diketahui, sebagian besar perusahaan/usaha merupakan Usaha 
Mikro (UM) dan Usaha Kecil (UK), dengan persentase masing-masing 83,43 persen dan 15,84 
persen, sedangkan jumlah Usaha  Menengah  dan  Besar  (UMB)  hanya  166,4  ribu  atau  tidak  
lebih  dari  satu persen terhadap seluruh perusahaan/usaha (Sensus Ekonomi 2006).

Selain itu, besarnya pekerja informal dibandingkan pekerja formal di Indonesia yang 
mencapai 57,75 persen di tahun 2015 menyebabkan pula besarnya persentase pekerja dengan 
upah di bawah UMP. Hal ini dikarenakan kebijakan upah minimum cenderung ditujukan bagi 
pekerja sektor formal. Dengan demikian, pekerja sektor informal beresiko tidak mendapatkan 
aspek perlindungan ketenagakerjaan secara hukum, seperti upah minimum tersebut. Kemudian 
ditambah dengan adanya pergeseran pekerja sektor formal ke pekerja sektor informal akibat 
adanya penetapan kenaikan upah minimum, seperti yang dijelaskan dalam teori dual sektor.

Kemudian, jika dilihat di masing-masing provinsi, persentase buruh/karyawan/pegawai 
yang menerima upah dibawah Upah Minimum Provinsi (UMP) memiliki besaran yang bervariasi 
pada setiap jenis kelamin dan provinsi. Tingkatan provinsi berdasarkan persentase tersebut 
untuk masing-masing jenis kelamin pun berbeda. Pada tahun 2015, terdapat 14 provinsi yang 
persentase buruh/karyawan/pegawai perempuan yang menerima upah dibawah UMP lebih 
besar dibanding nasional. Persentase terbesar ada di Provinsi Jawa Tengah, dimana 76,47 persen 
buruh/karyawan/pegawai perempuan di provinsi tersebut menerima upah di bawah UMP. Akan 
tetapi, persentase terbesar untuk laki-laki ditemukan di Provinsi Jawa Barat, yaitu sebesar 75,95 
persen buruh/karyawan/pegawai perempuan di provinsi tersebut menerima upah di bawah UMP.

Di sisi lain, terdapat provinsi yang upaya menerapkan kebijakan UMP dengan basis 
keadilan gender terlihat secara nyata, yaitu DI Yogyakarta dan Sulawesi Utara. Pada tahun 2015, 
di DI Yogyakarta, persentase buruh/karyawan/pegawai yang menerima upah dibawah UMP ada 
sebesar 49,01 persen untuk perempuan dan 49,92 persen untuk laki-laki. Kemudian, di Sulawesi 
Utara, persentase buruh/karyawan/pegawai yang menerima upah dibawah UMP ada sebesar 
50,37 persen untuk perempuan dan 51,87 persen untuk laki-laki. Perbedaan kedua persentase 
di masing-masing provinsi tersebut cukup kecil, yaitu sekitar satu persen.

Selain itu, Kepulauan Riau adalah provinsi dengan persentase pegawai yang menerima 
upah dibawah UMP paling kecil dibandingkan provinsi-provinsi lainnya. Bahkan persentase 
tersebut terkecil baik di laki-laki maupun perempuan. Pada tahun 2015, persentase buruh/
karyawan/pegawai Provinsi Kepulauan Riau yang menerima upah dibawah UMP ada sebesar 
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26,98 persen untuk perempuan dan 17,50 persen untuk laki-laki. Fakta tersebut memperlihatkan 
bahwa pemerintah Kepulauan Riau cukup serius dalam memperhatikan instrumen bagi para 
pekerjanya. Namun demikian, perbedaan persentase yang cukup signifikan antara pekerja laki-
laki dan pekerja perempuan harus mendapatkan perhatian lebih lanjut, karena hal tersebut 
menunjukkan masih adanya bias gender dalam pengupahan di Kepulauan Riau.

Gambar 4.15 Persentase Buruh/Karyawan/Pegawai dengan Upah di Bawah UMP Menurut Provinsi dan 
Jenis Kelamin, 2015

Sumber: Statistik Indonesia dan Sakernas Agustus, 2015
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Gambar 4.16  Rata-rata Jam Kerja Penduduk yang Bekerja Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin 
(dalam seminggu), 2011-2015

Catatan: Pencacahan Sakernas 2013 yang berlangsung pada bulan Ramadhan/puasa telah 
memengaruhi jam kerja 

Sumber: Sakernas Agustus, 2011-2015
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4.10 JAM KERJA PEREMPUAN LEBIH RENDAH DIBANDINGKAN LAKI-LAKI

Selain upah, kesejahteraan pekerja juga dapat dilihat dari jam kerjanya. Kombinasi 
antara keduanya, yaitu upah dan jam kerja sangat mencerminkan pengakuan ekonomi dari 
produktivitas pekerja tersebut. Pemberian upah yang kecil di saat jam kerja yang banyak 
menunjukkan bahwa hasil pekerjaan tersebut tidak dipandang terlalu ekonomis, namun kondisi 
tersebut tentunya dapat menurunkan kesejahteraan pekerja.

Selama tahun 2011-2015, jam kerja laki-laki selalu lebih tinggi dibandingkan jam kerja 
perempuan, baik untuk pekerja dibayar maupun pekerja tidak dibayar. Dari tahun ke tahun, 
perbandingan jam kerja perempuan terhadap laki-laki tidak ada perubahan yang begitu berarti. 
Ketika tahun 2011, perbandingan jam kerja perempuan terhadap laki-laki untuk pekerja dibayar 
adalah 89,88 persen, untuk pekerja tidak dibayar adalah 88,06 persen, dan untuk keseluruhan 
adalah 87,18 persen. Pada tahun 2015, perbandingan jam kerja perempuan terhadap laki-laki 
untuk pekerja dibayar adalah 90,39 persen, untuk pekerja tidak dibayar adalah 89,60 persen, 
dan untuk keseluruhan adalah 88,14 persen. Namun dari persentase tersebut, terlihat adanya 
sedikit peningkatan perbandingan jam kerja perempuan yang menunjukkan bahwa partisipasi 
aktif perempuan di pasar tenaga kerja sedikit demi sedikit meningkat.

Lebih rendahnya jam kerja perempuan tersebut dapat berkaitan dengan fungsi 
perempuan sebagai pengurus anak dan keluarga. Perempuan akan cenderung lebih memilih 
pekerjaan dengan jam kerja yang lebih minimal agar dapat tetap mengurus keperluan rumah 
tangganya, namun tetap mempertimbangkan perolehan upah pekerjaan tersebut. Lebih kecilnya 
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jam kerja tersebut juga tentunya sangat berpengaruh terhadap kesenjangan upah antar gender. 
Jam kerja yang lebih sedikit menjadi faktor internal rendahnya upah yang diperoleh. Dengan 
demikian, peningkatan jam kerja dapat menyempitkan kesenjangan upah. Upaya peningkatan 
jam kerja bagi perempuan dapat dilakukan dengan menyediakan fasilitas child care dan jasa 
perawat anak lainnya yang lebih terjangkau.

4.11 PERAN PEMANGKU KEBIJAKAN MENGHILANGKAN 
KETIDAKSETARAAN GENDER DALAM PASAR TENAGA KERJA

Isu gender dalam kondisi pasar tenaga kerja tidak pernah lepas dari perhatian. 
Diskriminasi antara laki-laki dan perempuan dalam dunia kerja masih terlihat dalam beberapa 
aspek. Semangat wanita untuk masuk ke dalam pasar tenaga kerja tidak akan mampu 
mengangkat kesejahteraan mereka jika kebanyakan dari mereka adalah pekerja informal dan 
pekerja rentan. Namun, kenyataan tersebut yang harus diterima pekerja perempuan. Pekerja 
perempuan cenderung menjadi pekerja informal dan pekerja rentan yang identik dengan upah 
rendah dan tidak mendapatkan perlindungan sosial.

Diskriminasi perempuan tersebut banyak terjadi sehingga memicu adanya 
ketidaksetaraan gender dalam pasar tenaga kerja. Kecenderungan perempuan menerima upah 
yang rendah akan melahirkan kesenjangan upah antar gender. Kesenjangan upah antar gender 
tersebut terjadi lantaran posisi pekerja perempuan yang rendah atau pandangan nilai ekonomis 
yang rendah terhadap pekerja perempuan. Perbedaan upah terjadi karena wanita cenderung 
berada pada sektor jasa seperti kedokteran, kesehatan, dan pendidikan. Segregasi pekerjaan 
antara laki-laki dan perempuan tersebutlah yang menyebabkan kesenjangan upah antar gender.

Kesenjangan upah antar gender terlebar terlihat pada sektor pertanian. Lagi-lagi, 
kondisi tersebut disebabkan pandangan yang mengakar di budaya Indonesia, yaitu kaum 
perempuan hanya sebagai pembantu ekonomi keluarga sedangkan peran utamanya adalah 
pekerja domestik. Upah yang rendah tersebut juga ada hubungan dengan jam kerja perempuan. 
Kaum perempuan yang dipandang harus merawat keluarga dan anak-anaknya akan cenderung 
mendapatkan jam kerja yang lebih sedikit. Dari situlah, produktivitasnya pun rendah sehingga 
upah yang diterimapun lebih rendah daripada laki-laki. Padahal tak sedikit pekerja perempuan 
yang sebagai orangtua tunggal dan harus memenuhi kebutuhan keluarganya.

Oleh karena itu, para pemangku kebijakan seperti pemerintah dan para pengusaha 
harus berkoordinasi untuk menghilangkan isu ketidaksetaraan gender dalam pasar tenaga 
kerja. Kesetaraan gender di lingkungan pekerjaan diwujudkan dalam empat hal, yakni akses, 
partisipasi, kontrol, dan manfaat (Septiani, 2015). Keempat faktor tersebut harus terpenuhi 
untuk mencapai kesetaraan gender yang ideal.

Pemerintah dapat terus menyusun strategi untuk meminimalisir atau bahkan 
sampai menghilangkan praktik diskriminasi gender di dunia kerja dengan membuat kebijakan 
dan perundang-undangan yang melindungi perempuan. Selain itu, pemerintah juga terus 
mendukung berbagai konvensi internasional yang menghapuskan bias gender dalam pasar 
tenaga kerja. Kemudian, bagi para pengusaha harus memberikan kesempatan yang sama 
bagi kaum perempuan, untuk mendapatkan pekerjaan, jabatan, promosi, dan pelatihan. 
Kaum perempuan dengan modal manusiawi dan tingkat pendidikan yang sama berhak untuk 
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mendapatkan promosi jabatan yang sama dengan laki-laki. Kaum perempuan mampu memiliki 
produkti vitas yang sama, juga berhak untuk mendapatkan upah yang sama dengan laki-laki.

Rumusan kebijakan tersebut diharapkan akan menghilangkan bias gender dalam pasar 
tenaga kerja. Kebijakan yang melindungi pekerja perempuan tersebut perlu didukung oleh 
berbagai pihak terkait agar terimplementasi secara efekti f. Dengan demikian, kesejahteraan 
pekerja akan diterima  baik oleh laki-laki maupun perempuan tanpa adanya diskriminasi. 
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BAB V

KEWIRAUSAHAAN : PEREMPUAN DALAM 

DUNIA USAHA

5.1  POTENSI PEREMPUAN SEBAGAI ASET PENTING DALAM 
PEMBANGUNAN

Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2015 sekitar 255,5 juta orang (Proyeksi 
Penduduk Hasil SP2010), hampir setengahnya atau tepatnya 49,75 persen merupakan penduduk 
perempuan. Dengan jumlah tersebut potensi peran perempuan dalam pembangunan sangat 
besar dan bisa menjadi kontributor yang signifikan dalam pembangunan ekonomi. Perempuan 
dapat berperan dalam pembangunan ekonomi melalui partisipasi aktif dalam dunia usaha. 

Gambar 5.1  Persentase Penduduk Menurut Jenis Kelamin, 2015

Sumber: Proyeksi Penduduk Hasil SP2010

Partisipasi perempuan dalam pembangunan ekonomi tidak hanya untuk meningkatkan 
kesejahteraan rumah tangga dan menurunkan tingkat kemiskinan tetapi juga merupakan 
pondasi yang kokoh di sektor lain. Oleh karena itu, perempuan yang berkecimpung dalam 
kegiatan ekonomi memiliki kontribusi yang unik baik bagi pembangunan ekonomi dan 
sosial. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa perempuan menghabiskan 90 persen dari 
pendapatan mereka pada kesehatan dan pendidikan keluarga serta komunitasnya. Dengan 
berkontribusi pada keuangan rumah tangga dan pembangunan masyarakat, perempuan 
mampu menghasilkan lebih dari sekedar biaya hidup; tetapi juga mendapatkan posisi terhormat 
di masyarakat. Tidak kalah pentingnya dalam rumah tangga, mereka juga akan mampu 
mengendalikan isu-isu seperti keluarga berencana dan mencegah pernikahan anak usia dini. 
Dengan potensi yang dimiliki perempuan tersebut jika mereka diberdayakan secara ekonomi 
dan intelektualitas, maka hal ini akan sangat efektif bagi pembangunan masyarakat dan bangsa 
(http://dberita.com/1170/mengapa-wirausaha-wanita-menjadi-kunci-pembangunan-global). 
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5.2  PERAN PEREMPUAN DI DUNIA USAHA SEMAKIN NYATA

Di zaman sekarang ini peranan perempuan di dunia usaha semakin nyata terlihat 
dari seiring bertambahnya jumlah pelaku usaha dari kalangan perempuan. Dahulu seorang 
perempuan diidentikkan sebagai seorang yang hanya bisa berdiam diri di dalam rumah dan 
mengurusi pekerjaan rumah tangga, merawat keluarga dan pekerjaan domestik lain, namun 
sejalan dengan membaiknya kesetaraan gender kesempatan bagi para perempuan untuk 
dapat berperan dalam perekonomian dengan bekerja di luar rumah sesuai dengan keahlian 
dan kemampuan yang mereka miliki terbuka luas. Mereka pun semakin mampu memberikan 
kontribusi yang penting dalam dunia usaha sebagai wirausaha perempuan. 

Seorang perempuan bisa menjadi wirausaha atau pengusaha karena beberapa faktor 
yang mendorongnya untuk lebih memberikan manfaat yang lebih bagi keluarga dan masyarakat. 
Menurut Prof. Dr. H. Buchari Alma dalam bukunya yang berjudul Kewirausahaan menyebutkan 
bahwa faktor yang menunjang perempuan menjadi wirausaha antara lain naluri seorang 
perempuan yang bekerja mempunyai sifat lebih cermat, pandai mengantisipasi masa depan, 
mampu menjaga keharmonisan serta hubungan kerja sama yang baik di dalam rumah tangga 
sehingga dapat diterapkan ke dalam dunia usaha. Selain itu, peran seorang ibu dalam mendidik 
anggota keluarga dapat dikembangkan lebih lanjut dalam pengelolaan manajemen perusahaan. 
Perempuan juga dapat lebih memahami lingkungan akan kebutuhan hidup seperti jahit-menjahit, 
menyulam, membuat kue, aneka masakan, kosmetika, sehingga akan lebih mendorong lahirnya 
perempuan untuk menjadi pengusaha yang mengembangkan komoditi tersebut. Faktor penting 
lain adalah pendidikan. Semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan seorang perempuan, 
semakin membuka peluang perempuan dalam kewirausahaan.

Minniti, et al., (2005, dalam Jati 2009), menemukan bahwa partisipasi perempuan 
sebagai wirausaha meningkat cukup tajam selama satu dekade terakhir dan ternyata makin 
signifikan baik di negara maju maupun negara sedang berkembang. Di Indonesia sendiri 
berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional selama tahun 2011-2015 persentase perempuan 
yang menjadi pengusaha (berstatus berusaha baik berusaha sendiri maupun dibantu orang lain) 
menunjukkan kecenderungan adanya ketidakstabilan setiap tahun, dan angkanya masih dibawah 
pengusaha laki-laki. Selain itu, dilihat dari sisi kesenjangan juga terlihat adanya penurunan, 
dimana pada tahun 2011 kesenjangan gender mencapai 15 persen, tetapi pada tahun 2015 
turun menjadi sekitar 10 persen.

Gambar 5.2  Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas  yang Bekerja sebagai Pengusaha 
Menurut Jenis Kelamin, 2011-2015

Sumber: Sakernas Agustus, 2011-2015
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Meskipun demikian, jika dilihat berdasarkan rasio pengusaha berdasarkan jenis 
kelamin, memang  tidak dapat dipungkiri  bahwa sebagian  besar  pengusaha masih  didominasi  
oleh  kaum laki-laki. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 5.3, selama tahun 2011-2015 
pengusaha laki-laki selalu mendominasi di kisaran 70 persen. Namun, demikian persentase 
pengusaha perempuan mengalami kenaikan secara perlahan setiap tahunnya. Dengan kata lain, 
tingkat kesenjangan gender dalam hal kewirausahaan terindikasikan membaik.

Gambar 5.3  Rasio  Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja sebagai Pengusaha Menurut Jenis 
Kelamin, 2011-2015

Sumber: Sakernas Agustus, 2011-2015

Sementara itu, bila dilihat dari status berusaha, terlihat bahwa pekerja mandiri 
(berusaha sendiri tanpa dibantu orang lain) angkanya tidak berbeda jauh antara laki-laki dan 
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lain yang merupakan ukuran pengusaha yang lebih tepat, terlihat adanya ketimpangan gender 
yang cukup tinggi. Selama periode 2011-2015, tingkat kesenjangan gender tidak mengalami 
perubahan yang signifikan baik pada kelompok pengusaha dengan dibantu pekerja tidak tetap/
tidak dibayar maupun pada kelompok pengusaha yang dibantu pekerja tetap/dibayar.
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Gambar 5.4  Persentase  Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Berstatus Berusaha Sendiri, 
Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Tidak Dibayar dan Berusaha Dibantu Buruh Tetap/
Dibayar Menurut Jenis Kelamin, 2011-2015

Sumber: Sakernas Agustus, 2011-2015
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Gambar 5.5  Persentase Usaha IMK Menurut Jenis Kelamin Pengusaha, 2015
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Sumber: Survei Industri Mikro Kecil 2015

5.3  PROFIL PENGUSAHA PEREMPUAN DI INDUSTRI MIKRO KECIL (IMK)

Salah satu bidang UMKM yang banyak diminati oleh para pelaku usaha perempuan 
adalah bidang industri mikro kecil (IMK). BPS mendefinisikan Industri mikro dan kecil sebagai 
perusahaan/usaha dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 1-4 orang (mikro) dan 5-19 orang 
(kecil). Biasanya usaha IMK banyak menyerap tenaga kerja tanpa harus mensyaratkan jenjang 
pendidikan formal yang tinggi, sehingga penyerapan tenaga kerja di sektor IMK ini cukup besar 
dibandingkan sektor lainnya. 

Salah satu sistem ekonomi yang sedang berkembang dan sedang dibangun dalam 
kegiatan perekonomian yaitu perekonomian berlandaskan sistem ekonomi kerakyatan. Sistem 
ekonomi kerakyatan ini memiliki komponen utama sumber daya manusia baik sebagai konsumen, 
sebagai tenaga kerja, maupun sebagai pengusaha. Sistem ekonomi ini juga merupakan tatanan 
ekonomi yang dapat memberikan kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya kepada 
masyarakat untuk mencapai tingkat kesejahteraan secara merata dan berkeadilan. Secara 
konkret, upaya peningkatan ekonomi masyarakat harus dilakukan dalam berbagai program, 
diantaranya pembangunan Industri Mikro dan Kecil (IMK).

IMK mempunyai peran yang sangat vital dalam pembangunan ekonomi. Hal ini 
disebabkan intensitas tenaga kerja yang relatif lebih tinggi dan jumlah investasi yang relatif 
kecil dibanding industri besar. Selain itu, usaha IMK juga lebih fleksibel dan mudah beradaptasi 
terhadap perubahan pasar. IMK tidak terlalu terpengaruh oleh tekanan eksternal, karena dapat 
tanggap menangkap peluang untuk subsitusi impor dan meningkatkan persediaan (supply) 
domestik. Pengembangan IMK dapat memberikan kontribusi pada diversifikasi industri dan 
percepatan perubahan struktur sebagai pra kondisi pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang 
stabil dan berkesinambungan.

Peran perempuan sebagai pelaku usaha di Industri Mikro dan Kecil (IMK) dalam 
perekonomian Indonesia cukup signifikan. Data hasil Survei IMK 2015 menunjukkan bahwa secara 
total sekitar 42 persen usaha IMK dikelola oleh perempuan, sedangkan sisanya 58 persen dikelola 
oleh laki-laki. Secara rinci pelaku usaha perempuan di IMK lebih terlihat pada industri berskala 
mikro yaitu industri yang mempunyai tenaga kerja 1-4 orang. Pada industri berskala mikro sebanyak 
44,12 persen pelaku usahanya merupakan perempuan. Sementara itu pada usaha industri 
berskala kecil hanya terdapat sekitar 16,37 persen usaha yang dikelola pengusaha perempuan. 
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Gambar 5.6  Persentase Usaha IMK yang Dikelola oleh Pengusaha Perempuan Menurut Provinsi, 2015

Sumber: Survei Industri Mikro Kecil 2015

Berdasarkan provinsi, persentase usaha IMK yang dikelola oleh pengusaha perempuan 
di 14 provinsi lebih tinggi daripada yang dikelola pengusaha laki-laki. Persentase usaha IMK 
yang dikelola oleh pengusaha perempuan tertinggi berturut-turut berada di Provinsi Kepulauan 
Riau (80,12 persen), Maluku Utara (74,57 persen), dan Aceh (65,54 persen). Sementara itu, 
persentase usaha IMK yang dikelola oleh pengusaha perempuan terendah berada di Provinsi 
DKI Jakarta (22,04 persen),  Jawa Barat (24,19 persen), dan Lampung (24,81 persen). Dari data 
juga dapat ditunjukkan bahwa usaha IMK yang dikelola oleh pengusaha perempuan di seluruh 
provinsi di Pulau Jawa persentasenya lebih rendah dari pengusaha laki-laki.

Berdasarkan jenis industri, lebih dari setengah usaha IMK yang dikelola oleh pengusaha 
perempuan menjalankan kegiatan usahanya di bidang industri pengolahan makanan yaitu 
sekitar 52,87 persen. Persentase ini lebih besar dibandingkan dengan usaha industri makanan 
yang dikelola oleh pengusaha laki-laki yang hanya sekitar 35,36 persen. Tampak juga bahwa 
bidang yang dapat dikatakan cukup diminati oleh pengusaha perempuan adalah kerajinan 
anyaman (20,01 persen), pembuatan pakaian jadi (13,97 persen), sementara pengusaha laki-
laki berminat di bidang kerajinan anyaman (18,17 persen), dan industri lainnya (26,00 persen). 
Hal ini bisa dipahami mengingat usaha industri pengolahan makanan jadi, pembuatan pakaian 
jadi, serta kerajinan anyaman dapat dilakukan oleh perempuan di rumah sambil menangani 
pekerjaan rumah tangganya.
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Tabel 5.1  Persentase  Usaha IMK Menurut Status Badan Usaha dan Jenis Kelamin Pengusaha, 2015

STATUS BADAN 
USAHA

JENIS IMK
TOTAL IMK

INDUSTRI MIKRO INDUSTRI KECIL

LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

PT 0,64 0,34 0,88 0,26 0,66 0,34

CV 0,50 0,43 2,46 2,16 0,72 0,48

Koperasi 0,22 0,15 0,30 0,71 0,23 0,17

Ijin Pemda 1,24 0,34 3,98 3,68 1,55 0,44

Perorangan 96,34 98,32 90,40 90,76 95,68 98,10

Lainnya 1,06 0,42 1,98 2,43 1,16 0,48

Sumber: Survei Industri Mikro Kecil 2015

1. Makanan 4. Karet, Barang dari Karet dan Plastik

2. Pakaian jadi 5. Lainnya

3. Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak 
Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari 
Bambu, Rotan dan Sejenisnya

Gambar 5.7  Persentase Usaha Industri Mikro dan Kecil (IMK) Menurut Jenis Kelamin Pengusaha dan 
Jenis Industri, 2015

Sumber: Survei Industri Mikro Kecil 2015
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Berdasarkan status badan usaha/perizinan, sebagian besar usaha IMK didominasi 
oleh usaha yang belum memiliki status badan hukum maupun belum mendapat perizinan 
dari pemerintah daerah. Dengan kata lain sebagian besar merupakan usaha dengan status 
perorangan. Tercatat sekitar 98,10 persen dari usaha IMK yang dikelola oleh pengusaha 
perempuan berstatus badan usaha perorangan. Persentase ini lebih tinggi daripada usaha yang 
dikelola oleh pengusaha laki-laki yaitu hanya sekitar 95,68 persen. Sementara itu, usaha IMK  
yang sudah mendapatkan status badan hukum dan perijinan pemda lebih tinggi berada pada 
usaha IMK yang dikelola oleh pengusaha laki-laki dibandingkan pengusaha perempuan. 
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Gambar 5.8  Persentase Usaha IMK Menurut Kelompok Umur Pengusaha dan Jenis Kelamin 
Pengusaha, 2015

Sumber: Survei Industri Mikro Kecil 2015

1. Makanan 4. Karet, Barang dari Karet dan Plastik

2. Pakaian jadi 5. Lainnya

3. Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak 
Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari 
Bambu, Rotan dan Sejenisnya

Berdasarkan kelompok umur, sebagian besar usaha yang dikelola oleh pengusaha baik 
perempuan maupun laki-laki merupakan para pengusaha yang berada pada kelompok umur 25-44 
dan 45-64 tahun. Persentase usaha yang dikelola oleh pengusaha perempuan lebih tinggi daripada 
pengusaha laki-laki pada kelompok umur 25-44 tahun dan berlaku sebaliknya pada kelompok 
umur 45-64 tahun. Persentase usaha yang dikelola oleh pengusaha perempuan tertinggi berada 
pada kelompok umur 45-64 tahun sebesar 48,44 persen lebih rendah dibanding laki-laki yaitu 
sebesar 51,80 persen. Pada kelompok umur 25-44 tahun persentase usaha yang dikelola oleh 
pengusaha laki-laki (39,92 persen), lebih rendah dibanding pengusaha perempuan (42,11 persen).

Tingkat pendidikan memegang peranan penting dalam mengelola usaha. Semakin tinggi 
tingkat pendidikan pengusaha umumnya semakin baik kemampuannya dalam menjalankan dan 
mengembangkan usahanya. Selain itu, tingkat pendidikan yang tinggi juga dapat memengaruhi 
kemudahan pengusaha dalam mengakses kredit usaha. 
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Gambar 5.9  Persentase Usaha IMK Menurut Ijazah Tertinggi Pengusaha dan Jenis Kelamin Pengusaha, 2015

Sumber: Survei Industri Mikro Kecil 2015
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Gambar 5.10  Persentase Usaha IMK Menurut Sumber Modal Utama dan Jenis Kelamin Pengusaha, 2015
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Sumber: Survei Industri Mikro Kecil 2015

Dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar pengusaha IMK masih 
berpendidikan rendah baik untuk pengusaha laki-laki maupun perempuan. Lebih dari separuh 
pengusaha IMK berpendidikan SD ke bawah, sementara kurang dari empat persen menamatkan 
perguruan tinggi. Secara umum, tingkat pendidikan pengusaha laki-laki lebih baik dibandingkan 
pengusaha perempuan, kecuali pada kelompok usaha kecil dimana persentase pengusaha yang 
menamatkan jenjang SMA dan perguruan tinggi lebih tinggi pengusaha perempuan dibandingkan 
pengusaha laki-laki.

Dilihat berdasarkan sumber modal utama usaha IMK, sebagian besar usaha IMK memiliki 
sumber modal utama dari milik sendiri. Persentase usaha IMK yang dikelola oleh pengusaha 
perempuan yang sumber modal utamanya milik sendiri tercatat sekitar 91,67 persen, sedangkan 
pada usaha yang dikelola oleh pengusaha laki-laki sekitar 90,39 persen. Hal ini cukup dimengerti 
karena usaha IMK yang memang masih berskala kecil dan belum membutuhkan banyak modal 
sehingga sumber modal utamanya dapat diperoleh dari mereka sendiri. Memang tidak menutup 
kemungkinan terdapat beberapa usaha IMK yang masih membutuhkan modal utama dari pihak 
lain untuk mengembangkan usahanya. Pada usaha IMK yang dikelola perempuan hanya sekitar 
8,33 persen yang mempunyai modal dari pihak lain sedangkan yang dikelola pengusaha laki-
laki sekitar 9,61 persen. Perbedaan terkait modal dari pihak lain lebih kentara pada usaha 
kecil dimana usaha kecil yang dikelola pengusaha laki-laki mendapat modal dari pihak lain ada 
sebanyak 16,22 persen dibandingkan yang dikelola pengusaha perempuan yang tecatat sebesar 
13,13 persen.

Salah satu sumber pinjaman dari pihak lain yang sering digunakan oleh para pengusaha 
yaitu pinjaman dari bank. Namun, untuk mengakses pinjaman dari bank para pelaku usaha 
khususnya IMK terbentur dengan persyaratan administrasi dan persyaratan lainnya yang dirasa 
memberatkan dan sulit dipenuhi para pelaku usaha. Oleh karena itu hanya sebagian kecil para 
pelaku usaha yang mampu mendapatkan fasilitas pinjaman dari bank seperti ditunjukkan pada 
rendahnya persentase usaha IMK yang sumber modalnya dari pihak lain. Selain itu, jumlah 
pinjaman yang diterima juga relatif terbatas karena ketiadaan jaminan yang dimiliki. Kita tahu 
bahwa para pelaku usaha yang berskala mikro kecil tidak banyak yang mempunyai jaminan aset 
atau harta untuk dijadikan sebagai agunan dari pinjaman bank yang mereka peroleh.
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Gambar 5.11  Persentase Usaha IMK Menurut Besaran Pinjaman Bank dan Jenis Kelamin 
Pengusaha, 2015
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Sumber: Survei Industri Mikro Kecil 2015

Pada tahun 2015 persentase usaha IMK yang memanfaatkan pinjaman dari bank masih 
terbilang relatif rendah. Usaha IMK yang meminjam modal dari bank hanya 3,56 persen pada 
usaha IMK yang dikelola oleh pengusaha perempuan dan sekitar 11,18 persen pada usaha IMK 
yang dikelola oleh pengusaha laki-laki. Besaran pinjaman dari bank yang mereka peroleh pun 
relatif kecil karena skala usaha yang mereka jalani juga masih kecil dan dianggap belum cukup 
untuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan modal dalam jumlah besar. Disamping itu, 
seperti dijelaskan di atas karena sebagian besar para pelaku usaha tidak mempunyai jaminan 
atau agunan. Dari seluruh total pada usaha IMK yang dikelola oleh pengusaha perempuan yang 
mengakses pinjaman bank tercatat hanya sebanyak  2,43 persen yang meminjam uang di bank 
kurang dari 20 juta dan 1,13 persen yang nilai pinjamannya lebih dari 20 juta. Sedangkan dari 
seluruh total pada usaha IMK yang dikelola oleh pengusaha laki-laki tercatat hanya sebanyak  
5,16 persen yang meminjam uang di bank kurang dari 20 juta dan 6,02 persen yang bisa 
meminjam lebih dari 20 juta. Hal ini mengindikasikan bahwa pengusaha perempuan relatif sulit 
dalam mengakses pinjaman dari bank dibandingkan pengusaha laki-laki. 

Berdasarkan jenis  pinjaman bank, pinjaman dari bank dapat dikelompokkan ke 
dalam jenis pinjaman  bersubsidi dan bukan bersubsidi. Jenis pinjaman bersubsidi diantaranya 
Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE), dan Pinjaman Bergulir 
PNPM Mandiri. Dari gambar 5.12 terlihat bahwa persentase usaha IMK yang meminjam uang 
di bank lebih banyak pada pinjaman dengan jenis bukan subsidi. Secara umum hanya sekitar 
1,68 persen usaha IMK yang dikelola oleh pengusaha perempuan pada IMK yang menggunakan 
jenis pinjaman bersubsidi atau sedikit lebih kecil dari pinjaman bukan bersubsidi (1,88 persen).  
Begitu halnya dengan usaha IMK yang dikelola oleh pengusaha laki-laki, walaupun persentase 
yang memanfaatkan pinjaman bank lebih banyak daripada usaha yang dikelola oleh pengusaha 
perempuan, namun jenis pinjaman bersubsidi lebih rendah dari jenis pinjaman bukan bersubsidi 
yaitu 4,58 persen berbanding 6,60 persen.
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Gambar 5.12  Persentase Usaha IMK Menurut Jenis Pinjaman Bank dan Jenis Kelamin Pengusaha, 2015

Sumber: Survei Industri Mikro Kecil 2015
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Gambar 5.13  Persentase Usaha IMK Menurut Kemitraan dan Jenis Kelamin Pengusaha, 2015

Sumber: Survei Industri Mikro Kecil 2015

Beralih terkait kemitraan usaha, kemitraan merupakan salah satu aspek dalam 
pertumbuhan iklim usaha untuk pengembangan usaha khususnya bagi usaha yang berskala kecil 
dan menengah melalui pemberdayaan dalam rangka memperoleh peningkatan pendapatan dan 
kemampuan usaha serta peningkatan daya  saing  usaha. Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 
1995 tentang Usaha Kecil Pasal 26, Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan 
usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan usaha oleh 
usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling 
memperkuat, dan saling menguntungkan. Kemitraan dilaksanakan yang disertai pembinaan dan 
pengembangan dapat dilakukan pada salah satu atau lebih bidang produksi dan pengolahan, 
pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi. 
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Dari data survei IMK yang dilakukan oleh BPS, kemitraan yang dijalin dapat berupa 
kemitraan dengan BUMN/BUMD, perusahaan swasta, perbankan, yayasan/LSM, dan lain 
sebagainya. Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar  pelaku usaha IMK tidak menjalin 
kemitraan dengan usaha lain. Tercatat hanya sekitar 10,21 persen usaha IMK yang dikelola 
oleh pengusaha laki-laki dan 9,45 persen usaha IMK yang dikelola oleh pengusaha perempuan 
yang menjalin kemitraan. Jika dibandingkan antara industri mikro dan industri kecil, kemitraan 
usaha pada IMK lebih banyak dijalin oleh para pengusaha industri kecil dibandingkan oleh para 
pengusaha industri mikro. Tercatat persentase usaha industri kecil yang menjalin kemitraan 
dengan usaha lain yaitu sekitar 20,36 persen usaha yang dikelola oleh pengusaha laki-laki dan 
20,67 persen usaha yang dikelola oleh pengusaha perempuan. Sementara itu, kemitraan usaha 
pada usaha industri yang berskala mikro hanya dijalin oleh disekitar 9,11 persen usaha yang 
dikelola pengusaha perempuan dan 8,94 persen usaha yang dikelola pengusaha laki-laki.

Beralih pada kendala utama yang dihadapi oleh para pengusaha UMKM. Menurut 
Dwiwinarno (2008 dalam Haryadi, 2010), ada beberapa faktor penghambat berkembangnya 
UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) antara lain kurangnya modal dan kemampuan 
manajerial yang rendah. Meskipun permintaan atas usaha mereka meningkat karena terkendala 
dana maka sering kali tidak untuk memenuhi permintaan tersebut. Hal ini disebabkan karena 
keterbatasan kemampuan untuk mendapatkan informasi tentang tata cara mendapatkan dana 
dan keterbatasan kemampuan dalam membuat usulan untuk mendapatkan dana. Kebanyakan 
usaha skala kecil dalam menjalankan usaha tanpa adanya perencanaan, pengendalian maupun 
juga evaluasi kegiatan usaha. Selain modal, menurut Andang (2007), permasalahan lain yang 
sering dihadapi oleh UMKM adalah bentuk badan hukum yang umumnya non formal, sumber 
daya manusia (SDM) baik dari sisi keahlian maupun pengetahuannya, pengembangan produk 
dan akses pemasaran, serta manajemen perusahaan. 

Menurut I Gusti (2011), tantangan yang dihadapi UMKM dan Koperasi, antara 
lain pemanfaatan teknologi yang relatif masih rendah, sumber daya manusia (SDM) kurang 
profesional, manajemen, permodalan,  organisasi dan kelembagaan. Selanjutnya hasil studi 
Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, menunjukkan bahwa usaha 
mikro memiliki permasalahan yang dapat diidentifikasikan sebagai berikut (Joko dan Sri, 2006): 
sistem pembukuan yang relatif sederhana dan cenderung mengikuti kaidah administrasi 
standar, sehingga datanya tidak up to date. Hal tersebut mengakibatkan sulitnya menilai kinerja 
usaha mikro, margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat ketat, modal 
terbatas, pengalaman manajerial perusahaan terbatas, skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga 
sulit mengharapkan penekanan biaya untuk mencapai efisiensi yang tinggi, kemampuan 
pemasaran, negosiasi dan diversifikasi pasar yang terbatas, kemampuan untuk memperoleh 
sumber dana dari pasar modal yang rendah, karena keterbatasan sistem administrasi.  

Sejalan dengan beberapa penelitian di atas, hasil survei IMK 2015 juga menunjukkan 
bahwa sebagian besar pengusaha IMK mengalami kendala pada permodalan. Tidak hanya untuk 
modal awal saja tetapi ada beberapa usaha yang membutuhkan tambahan modal untuk jangka 
panjang sebagai investasi demi pertumbuhan output jangka panjang. Secara umum sekitar 38,84 
persen usaha IMK mempunyai kendala dalam hal kekurangan modal untuk membiayai kegiatan 
usahanya.  Berdasarkan jenis kelamin pengusaha terlihat bahwa baik usaha yang dikelola oleh 
pengusaha laki-laki maupun pengusaha perempuan, permasalahan permodalan merupakan 
kendala utama bagi aktivitas usaha mereka. Namun persentase usaha yang dikelola pengusaha 
perempuan yang mengalami kendala permodalan lebih besar daripada usaha yang dikelola 
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Gambar 5.14  Persentase Usaha IMK Menurut Kendala Utama dan Jenis Kelamin Pengusaha, 2015

Sumber: Survei Industri Mikro Kecil 2015

pengusaha laki-laki yaitu 41,23 persen berbanding 37,27 persen. Selama ini perkembangan 
permodalan para pengusaha khususnya pada usaha yang masih dalam skala mikro dan kecil, 
dinilai relatif masih lambat. 

Menurut Priminingtyas (2010) yang meneliti mengenai akses usaha kecil menengah 
(UKM) dalam mendapatkan kredit usaha dari lembaga perbankan di Kota Malang menyebutkan 
para pengusaha UMKM seringkali mengalami kesulitan dalam mengakses kredit untuk modal 
usaha khususnya dari lembaga perbankan. Hal ini tidak lain karena pihak perbankan mempunyai 
anggapan bahwa usaha-usaha yang masih berskala mikro dan kecil  dinilai tidak layak untuk 
mendapatkan kredit, karena usaha seperti ini sulit berkembang dan adanya kekhawatiran dari 
pihak perbankan akan terjadinya kredit macet. Oleh karena itu, para pengusaha usaha mikro 
kecil masih membutuhkan bantuan permodalan baik dari pemerintah maupun dari pengusaha 
yang mempunyai skala usaha besar. 

Kendala utama berikutnya yang masih dialami oleh para pengusaha mikro dan kecil 
yaitu mengenai masalah pemasaran produk-produk yang telah mereka hasilkan. Terbatasnya 
akses pasar yang dialami pengusaha akan menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapat 
dipasarkan secara kompetitif baik di pasar lokal dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, 
semakin banyaknya persaingan dengan produk-produk serupa yang dihasilkan oleh usaha-usaha 
berskala besar dari dalam negeri dan produk impor turut menambah tertekannya pemasaran 
produk usaha mikro dan kecil. Selama tahun 2015, terdapat sekitar 25,00 persen usaha yang 
dikelola pengusaha IMK mengalami kendala utama dalam hal pemasaran. Sementara itu, bila 
dilihat berdasarkan pengusaha laki-laki dan pengusaha perempuan, kendala utama pemasaran 
lebih tinggi dialami oleh pengusaha laki-laki. Tercatat sekitar 25,81 persen usaha yang dikelola 
pengusaha laki-laki mengalami kendala pemasaran sedangkan pada usaha yang dikelola 
pengusaha perempuan hanya sebesar 23,77 persen. Dengan demikian kendala pemasaran cukup 
serius harus dapat diatasi sehingga pengusaha IMK mampu dapat memasarkan hasil produksinya. 
Salah satu caranya yaitu dengan adanya pelatihan atau training mengenai pemasaran produk.

Kendala lainnya yang tidak kalah pentingnya yaitu mengenai kendala ketersediaan 
bahan baku. Bahan baku merupakan hal yang penting dalam setiap proses produksi. Biasanya 
kendala bahan baku yang dialami pengusaha yaitu mengenai jumlah ketersediaan bahan baku 
yang terbatas, keberadaan sumber bahan baku jauh dari tempat produksi sehingga biaya 
transportasi meningkat serta harga bahan baku yang tinggi turut menyebabkan biaya produksi 
menjadi membengkak. Kendala kesulitan bahan baku menjadi kendala utama ketiga yang 
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dialami para pengusaha IMK di Indonesia. Kendala kesulitan bahan baku dialami oleh sekitar 
22,29 persen usaha IMK. Terlihat juga bahwa kendala kesulitan bahan baku pada usaha yang 
dikelola pengusaha laki-laki relatif lebih tinggi dibanding pengusaha perempuan yaitu 22,69 
persen berbanding 21,68 persen. Sementara itu, sebanyak 13,87 persen usaha IMK mengalami 
berbagai macam kendala lainnya seperti BBM/energi, transportasi, keterampilan pekerja, 
kemampuan membayar upah buruh, keterbatasan SDM, teknologi, dan manajemen. Sebanyak  
14,32 persen usaha yang dikelola pengusaha laki-laki dan 13,32 persen usaha yang dikelola 
pengusaha perempuan mengalami kendala ini. 

Seperti yang telah dijelaskan di atas, salah satu permasalahan yang seringkali dihadapi 
oleh pengusaha IMK yaitu permasalahan sumber daya manusia terkait dengan keterampilan, 
keahlian, dan pengetahuan para pengusaha dan para pekerjanya. Selain itu, pada awal-awal 
pembahasan telah dijelaskan bahwa sebagian besar pengusaha memiliki tingkat pendidikan 
yang rendah yaitu tingkat pendidikan tertingginya hanya sampai SD atau tidak tamat SD.  Dengan 
tingkat pendidikan rendah, pengetahuan yang masih sedikit serta tidak mempunyai skill yang 
cukup baik akan menyebabkan kegiatan usaha yang dijalankan kurang dapat berkembang. Oleh 
karena itu diperlukan pendidikan dan keterampilan dalam mengelola suatu usaha supaya bisa 
berkembang dengan baik. 

Terbatasnya sumber daya manusia yang mempunyai keahlian keterampilan dan 
kecakapan untuk mengelola usaha dengan baik memang merupakan salah satu kendala 
tersendiri bagi pengusaha IMK. Kendala sumber daya manusia yang dimaksud dapat berupa 
kendala dalam hal aspek-aspek enterpreunership, manajemen, teknik produksi, pengembangan 
produk, engineering design, quality control, organisasi bisnis, akuntansi, data processing, teknik 
pemasaran, dan penelitian pasar. Kemampuan seperti inilah yang perlu untuk ditingkatkan 
oleh para pengusaha dan para pekerjanya. Kemampuan seperti ini dapat diperoleh dengan 
mengadakan adanya pelatihan atau training sendiri atau dengan mengikuti pelatihan-pelatihan 
yang diselenggarakan oleh pihak lain. 

Gambar 5.15  Persentase Usaha IMK yang pernah Memperoleh Pelatihan/Penyuluhan Menurut Jenis 
Kelamin Pengusaha dan Jenis Pelatihan, 2015
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Tabel 5.2  Persentase Usaha IMK Menurut Lokasi Pemasaran Produk dan Jenis Kelamin Pengusaha, 2015

LOKASI PEMASARAN 

JENIS IMK
TOTAL IMK

INDUSTRI MIKRO INDUSTRI KECIL

LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Dalam Kab/Kota 94,06 95,69 84,68 92,66 93,02 95,60

Luar Kab/Kota Satu Propinsi 19,38 11,74 47,02 39,85 22,45 12,59

Luar Provinsi 5,20 2,14 18,39 15,52 6,66 2,54

Luar Negeri 0,21 0,14 1,39 2,62 0,34 0,21

Sumber: Survei Industri Mikro Kecil 2015

Pelatihan atau training memang sangat bermanfaat untuk peningkatan kapasitas 
kemampuan pengusaha dan para pekerja. Namun demikian, masih sedikit pengusaha yang 
pernah atau sedang mengikuti pelatihan seperti ini. Pada tahun 2015 sekitar 95,86 persen 
usaha IMK yang dikelola pengusaha laki-laki dan 95,56 persen usaha yang dikelola pengusaha 
perempuan belum pernah mengikuti kegiatan bimbingan/pelatihan/penyuluhan. Sebagian 
besar usaha yang tidak pernah mengikuti kegiatan bimbingan/pelatihan/penyuluhan berasal 
dari usaha industri berskala mikro yaitu mencapai 96,45 persen usaha yang dikelola pengusaha 
laki-laki dan 96,01 persen usaha yang dikelola pengusaha perempuan.

Keterlibatan atau keiikutsertaan para pengusaha IMK dalam bimbingan/pelatihan/
penyuluhan dinilai masih sangat rendah yaitu hanya mencapai 4,81 persen usaha untuk 
pengusaha laki-laki dan 5,03 persen untuk pengusaha perempuan. Terlihat bahwa pengusaha 
perempuan relatif lebih aktif mengikuti kegiatan bimbingan/pelatihan/penyuluhan seperti ini 
untuk mengembangkan usahanya meskipun tidak ada perbedaan yang sangat nyata. Kegiatan 
bimbingan/pelatihan/penyuluhan yang banyak diikuti yaitu mengenai keterampilan/teknik 
produksi. Bimbingan/pelatihan/penyuluhan mengenai keterampilan/teknik produksi ini diikuti 
oleh sekitar 3,69 persen pengusaha perempuan atau lebih tinggi dari pengusaha laki-laki 
(3,29 persen). Sebaliknya yang dimana pengusaha laki-laki lebih tinggi dibanding pengusaha 
perempuan terlihat pada jenis pelatihan/bimbingan yang lain seperti pemasaran dan manajerial.

Jika IMK dikelompokkan menjadi industri mikro dan industri kecil, terlihat gap 
yang tinggi pada semua jenis pelatihan/bimbingan dimana kondisi pengusaha perempuan 
cenderung jauh lebih baik dibanding pengusaha laki-laki. Hal ini khususnya terlihat pada 
jenis industri kecil. pada kelompok industri kecil, persentase pengusaha perempuan yang 
pernah mengikuti pelatihan keterampilan teknik produksi mencapai 13,47 persen. Angka 
ini jauh dibandingkan angka untuk pengusaha laki-laki yang hanya mencapai 6,38 persen.

Pemasaran merupakan aspek penting pada setiap kegiatan usaha terutama 
pada usaha IMK. Pemasaran juga menjadi salah satu bagian dari kendala utama yang 
dihadapi oleh para pelaku usaha IMK. Selama ini produk-produk yang dihasilkan oleh 
usaha IMK sebagian besar hanya untuk memenuhi kebutuhan lokal saja. Oleh karena itu, 
pasar utama dari hasil produk usaha IMK yaitu pasar lokal yang dekat dengan tempat 
produksi IMK tersebut. Dengan adanya pelatihan dan bimbingan pemasaran yang 
ditunjang dengan pelatihan di bidang proses/teknik produksi untuk menghasilkan produk 
berkualitas diharapkan produk yang dihasilkan mampu menembus sampai ke luar negeri.
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Tabel 5.2 menunjukkan bahwa hampir seluruh usaha IMK memasarkan produk 
yang mereka hasilkan masih di pasar lokal dalam kabupaten/kota yang sama atau luar 
kabupaten/kota dalam provinsi yang sama dan belum banyak yang menembus ke lain 
provinsi atau luar negeri. Dilihat berdasarkan jenis kelamin pengusaha, usaha IMK yang 
dikelola pengusaha laki-laki memiliki akses pemasaran yang lebih baik dibandingkan yang 
dikelola pengusaha perempuan. Hal ini ditunjukkan oleh lebih tingginya persentase IMK 
yang dikelola pengusaha laki-laki yang memasarkan produknya ke luar kabupaten/kota atau 
keluar provinsi bahkan luar negeri. Relatif kecilnya persentase usaha IMK yang melakukan 
kegiatan ekspor harus mendapat perhatian pemerintah agar produk-produk usaha IMK dapat 
berdaya saing dengan produk luar negeri di pasar internasional. Mungkin perlu bantuan dari 
pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk membantu dalam hal pemasaran ke luar negeri. 

Demi berkembangnya usaha perlu dilakukan berbagai hal diantaranya penciptaan iklim 
usaha yang kondusif. Pemerintah perlu mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif antara lain 
dengan mengusahakan ketentraman dan keamanan berusaha serta penyederhanaan prosedur 
perizinan usaha, keringanan pajak dan sebagainya. Selain itu, bantuan permodalan perlu diberikan 
kepada seluruh usaha demi kemajuan usaha. Pemerintah dapat memperluas kredit khusus atau 
menambah pinjaman yang bersifat subsidi dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan bagi 
usaha mikro dan kecil, untuk membantu peningkatan permodalannya, baik itu melalui sektor 
jasa keuangan formal maupun informal, skema penjaminan, leasing dan dana modal ventura. 

Sebagian besar usaha mikro kecil merupakan jenis usaha yang masih bersifat 
tradisional dan termasuk ke dalam golongan usaha ekonomi yang lemah dan rentan. Oleh 
karena itu, pemerintah perlu melakukan perlindungan usaha terhadap jenis usaha-usaha 
tersebut agar dapat bertahan dalam menjalankan usahanya. Hal penting lainnya dalam usaha 
pengembangan usaha mikro kecil yaitu pemerintah perlu meningkatkan pelatihan bagi usaha 
mikro kecil. Pelatihan yang diselenggarakan antara lain dalam aspek kewirausahaan, manajemen, 
administrasi, teknik produksi, pemasaran dan pengetahuan serta keterampilan lainnya. 

Keberadaan kemitraan usaha juga perlu dikembangkan agar dapat saling 
membantu antara usaha mikro kecil, atau antara usaha mikro kecil dengan pengusaha 
besar di dalam negeri maupun di luar negeri. Selain itu, dengan adanya jalinan kemitraan 
dapat menghindarkan terjadinya monopoli dalam usaha dan dapat memperluas pangsa 
pasar serta pengelolaan bisnis yang lebih efisien. Agar lebih mempercepat proses kemitraan 
antara usaha mikro kecil dengan usaha besar, diperlukan media khusus dalam upaya 
mempromosikan produk-produk yang dihasilkan. Selain menjalin kemitraan  dengan usaha 
lain, ada juga beberapa usaha yang tergabung   ke dalam   kelompok-kelompok asosiasi 
sesuai dengan bidang usahanya. Keberadaan asosiasi perlu diperkuat untuk meningkatkan 
perannya dalam pengembangan jaringan informasi usaha yang sangat dibutuhkan untuk 
pengembangan usaha bagi anggotanya misalnya dalam wadah diskusi atau talkshow.

5.4   INDUSTRI RUMAHAN (IR)

Kemen PPPA di tahun 2016 mencoba untuk memetakan Industri Rumahan (IR). IR 
adalah suatu industri skala mikro dan umumnya memanfaatkan atau menghasilkan produk 
berupa barang jadi yang memberikan nilai tambah dan dikerjakan di rumah, secara khusus 
atau pun sebagai kerja paruh waktu. Dengan kata lain, IR merupakan suatu sistem produksi, 
yang berarti ada produk yang dihasilkan melalui proses nilai tambah dari bahan baku tertentu, 
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yang dilakukan di tempat rumah perorangan dan bukan di suatu pabrik. IR dapat dibagi dalam 
3 kategori yaitu: (1) IR Tingkat Pemula, (2) IR Tingkat Berkembang, dan (3) IR Tingkat Maju. Tiap 
kategori mempunyai kebutuhan dukungan yang berbeda dan bentuk-bentuk pendampingan 
yang berbeda. Diharapkan dari program ini ada peningkatan kualitas IR dari kategori pemula 
menjadi berkembang, kemudian menjadi maju dan akhirnya pindah menjadi usaha kecil. Di sisi 
lain, yang juga penti ng adalah bahwa IR sebagai Usaha Mikro dan Usaha Kecil berperan nyata 
dalam pengentasan kemiskinan.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP dan PA) melihat 
bahwa IR ini merupakan potensi besar yang ada di masyarakat yang jika dikelola dengan baik, 
akan memberi nilai tambah yang sangat signifi kan untuk peningkatan kemampuan dan ketahanan 
ekonomi masyarakat. KPP dan PA sangat berkepenti ngan, karena banyak pelaku usaha IR adalah 
perempuan dan mereka harus diti ngkatkan kemampuannya agar nilai tambah dari pekerjaan 
mereka meningkat dan dapat memberikan lebih banyak peluang untuk memajukan dirinya. 
Upaya untuk meningkatkan IR ini juga dipicu oleh kebutuhan lapangan kerja dan penghasilan 
yang akan mengurangi resiko perempuan untuk masuk pada pekerjaan-pekerjaan yang 
berbahaya, seperti  pekerja migran tanpa persiapan yang cukup.
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BAB VI

REKONSILIASI ANTARA BEKERJA DAN TANGGUNG 
JAWAB KELUARGA

6.1  KESEIMBANGAN ANTARA PEKERJAAN DAN KELUARGA

Seiring dengan perkembangan zaman, fenomena perempuan bekerja merupakan hal 
yang lumrah terjadi. Perempuan bukan hanya mereka yang melakukan aktivitas di dalam rumah, 
namun juga melakukan kegiatan di luar rumah untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan. 
Beberapa perempuan bahkan mampu menduduki posisi penting dalam beberapa jabatan 
menggeser posisi laki-laki di dunia kerja. Pekerjaan-pekerjaan yang dahulu dominan dilakukan 
laki-laki, sekarang ini banyak juga dilakukan perempuan.

Keterlibatan perempuan dalam dunia kerja terdapat nilai plus dan minus. Nilai plus 
yang dapat diambil, perempuan dapat membantu pasangan dalam memenuhi kebutuhan 
ekonomi keluarga. Di sisi lain perempuan dapat  mengaktualisasikan kemampuan diri sendiri 
sehingga dapat meningkatkan harga diri. Sementara itu, nilai minus yang mungkin terjadi adalah 
perempuan akan menghadapi persoalan kehidupan dalam pekerjaan serta keluarga, seperti 
konflik antara peran pekerjaan dan keluarga serta waktu yang berkurang untuk suami dan anak. 
Beberapa perempuan bahkan mengabaikan kepentingan diri sendiri karena lebih mengutamakan 
kepentingan pekerjaan dan keluarga. Terlebih lagi, keyakinan dan budaya masyarakat masih 
menginginkan perempuan berperan ganda sebagai pekerja dan ibu rumah tangga. Konflik yang 
dialami wanita pekerja tersebut akan berdampak pada kepuasan sebagai individu, kepuasan 
perkawinan, kepuasan pekerjaan yang rendah, dan terjadinya gangguan psikosomatik, serta 
kepuasan hidup yang rendah. Gangguan psikosomatik adalah salah satu gangguan jiwa yang 
paling umum ditemukan dalam praktik umum, istilah ini terutama digunakan untuk penyakit 
fisik yang disebabkan atau diperburuk oleh faktor kejiwaan atau psikologis.

Melihat dari sisi positif dan negatif tersebut, dapat dipahami bahwa sebagian besar 
perempuan yang bekerja sulit mencapai keseimbangan kerja dan keluarga, karena ketika berada 
dalam lingkungan kerja maupun keluarga, ada satu sisi yang diuntungkan, tetapi di sisi lain ada sesuatu 
yang harus dikorbankan. Hasil penelitian Keene dan Quadagno (2004) mendukung hal tersebut, 
bahwa 60 persen orang dewasa yang bekerja menunjukkan sulit untuk mencapai keseimbangan, 
terutama pasangan suami istri yang keduanya bekerja dengan anak di bawah 18 tahun.  

Salah satu upaya meminimalkan terjadinya konflik antara pekerjaan dan keluarga 
adalah dengan menyeimbangkan antara aktivitas pekerjaan dan aktivitas dalam keluarga. 
Bagaimanapun dengan bekerja akan selalu ada konflik, tetapi setidaknya tetap mengupayakan 
adanya kepuasan dalam lingkungan kerja dan keluarga dengan konflik yang minimal, sehingga 
tecapai keseimbangan antara kerja dan keluarga. Keseimbangan pekerjaan dan keluarga akan 
terjadi ketika seseorang mampu berbagi peran dan merasakan adanya kepuasan dalam peran-
perannya tersebut, meskipun tetap ada konflik yang tidak bisa terhindarkan.

Ketika perempuan bekerja dapat mencapai keseimbangan antara pekerjaan dan 
tanggung jawab keluarga, hal ini akan menguntungkan banyak pihak. Keuntungan yang dirasakan 
karyawan adalah kesejahteraan meningkat, kesehatan membaik, dan mampu berfungsi dengan 
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baik dalam lingkungan bermasyarakat. Kemudian dari sisi organisasi, akan terlihat adanya 
komitmen kerja, produktivitas kerja, dan kepuasan kerja. Sementara itu dari sisi keluarga akan 
tercapai adanya kepuasan keluarga, kepuasan perkawinan, performansi keluarga, keberfungsian 
keluarga, kesejahteraan keluarga, dan kepuasan terhadap kesejahteraan anak.

Dalam prakteknya tidak mudah untuk menyeimbangkan antara beban pekerjaan 
yang dihadapi sehari-hari di tempat kerja dengan tanggung jawab untuk mengurusi keluarga 
di rumah. Perempuan yang bekerja lebih banyak mengalami konflik dibandingkan laki-laki yang 
bekerja. Hal ini disebabkan perbedaan peran antara suami dan istri di dalam keluarga khususnya 
di negara berkembang di mana fasilitas pengasuhan anak (child care center) masih sangat 
terbatas. Laki-laki lebih fleksibel perannya di dalam keluarga sementara perempuan cenderung 
lebih banyak melakukan kegiatan bersifat rutinitas atau kewajiban. Oleh karena itu perempuan 
bekerja masih dihadapkan pada rutinitas pekerjaan rumah tangga setelah seharian melakukan 
aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya di kantor.

Beban ganda perempuan merupakan masalah yang sering dihadapi perempuan 
bekerja. Perempuan seringkali harus memilih antara tidak menikah dan sukses berkarier, atau 
menikah dan menjadi ibu rumah tangga yang baik. Dibutuhkan pemikiran yang matang seorang 
perempuan berstatus menikah untuk melangkah ke dunia kerja, mengingat konsekuensi peran 
ganda yang akan dihadapi. Menurut data Sakernas 2015, hampir setengah perempuan berstatus 
kawin yang berani menanggung resiko menghadapi peran ganda sebagai pekerja dan tanggung 
jawab sebagai istri serta ibu dari anak-anaknya. Selebihnya memilih untuk fokus pada tugas pokok 
sebagai ibu rumah tangga dengan semua tanggung jawabnya. Berbagai faktor yang mendorong 
perempuan berstatus kawin untuk bekerja, di antaranya karena pendidikan tinggi, kemampuan 
untuk maju dan berkembang karena ingin meningkatkan eksistensi diri, serta alasan paling 
mendasar khususnya pada keluarga miskin adalah untuk mendapatkan penghasilan tambahan 
dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

Wanita dengan status cerai memberikan dampak yang lebih besar karena tidak adanya 
pasangan. Wanita yang berstatus single parent sebagian akan menjadi kepala rumah tangga 
dalam keluarga. Disamping tuntutan keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga, wanita 
dengan status single parent akan lebih sulit dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Sulitnya 
wanita single parent dalam memenuhi kebutuhan keluarga disebabkan oleh faktor ekonomi. 
Sebagai orang tua tunggal mereka menanggung beban lebih berat karena ditanggung sendirian. 
Satu sisi mereka harus mencukupi kebutuhan hidup keluarga, di lain pihak harus memberi 
perhatian dan pendidikan bagi anak-anaknya. 

Belum Kawin Kawin Cerai Hidup Cerai mati

34,94
49,26

67,33

39,99

Gambar 6.1 Persentase Perempuan yang Bekerja Menurut Status Perkawinan, 2015

Sumber: Sakernas Agustus, 2015
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Dilihat dari penyebab perceraian, perempuan berstatus cerai hidup lebih dominan yang 
bekerja dibandingkan dengan perempuan berstatus cerai mati (Gambar 6.1). Hal ini berkaitan 
dengan umur, dimana perempuan yang berstatus cerai hidup biasanya masih dalam batas usia 
produktif. Pada umumnya seseorang yang berada pada umur produktif dapat memperoleh 
pendapatan yang lebih jika dibandingkan seseorang yang termasuk umur non produktif. Alasan 
lainnya adalah jumlah tanggungan keluarga, yang merupakan beban yang mengharuskan 
seorang ibu yang menjadi single parent sekaligus kepala keluarga untuk berkontribusi lebih 
dari pendapatannya. Pada usia produktif ini memungkinkan perempuan single parent untuk 
mendapatkan pekerjaan dengan pendapatan yang lebih baik dibandingkan usia non produktif.

Beberapa penelitian  telah  dilakukan  untuk  mengetahui  variabel-variabel yang 
mempengaruhi jam kerja dari perempuan yang bekerja.  Menurut penelitian yang dilakukan 
oleh Sihol Situngkir dkk  (2007),  varibel  pendapatan  dan variabel  jumlah  tanggungan  keluarga 
berpengaruh  positif  terhadap jumlah jam kerja seorang perempuan pekerja. Perolehan 
penghasilan merupakan  alasan  utama  seseorang  untuk  bekerja.  Oleh  karena  itu,  jika  
penghasilan pekerja meningkat maka jumlah jam kerja untuk  bekerja  juga akan meningkat. 
Tanggungan  keluarga  merupakan salah satu alasan utama bagi para ibu rumah tangga  turut  serta  
dalam  membantu  suami  sehingga memutuskan diri bekerja untuk memperoleh penghasilan. 
Besarnya jumlah tanggungan keluarga merupakan faktor yang mempengaruhi kemauan untuk 
melakukan pekerjaan, sehingga meningkatkan jumlah jam kerja.

Jika melihat data Sakernas, jam kerja perempuan yang sudah menikah lebih pendek 
dibandingkan jumlah jam kerja perempuan yang berstatus single parent atau belum menikah, 
meskipun hanya terpaut 3 hingga 4 jam (Gambar 6.2). Hal ini dapat dipahami, karena perempuan 
yang berstatus menikah dalam memperoleh penghasilan bersifat membantu penghasilan suami, 
sehingga tanggungan keluarga yang dimiliki tidak menjadi beban sendiri melainkan ditanggung 
bersama dengan suami. Perempuan kawin juga harus dapat membagi waktu untuk keluarga, 
sehingga berusaha bekerja dengan efisien dalam waktu terbatas.

Gambar 6.2 Rata-Rata Jam Kerja Perempuan Selama 1 Minggu Menurut Status Perkawinan, 2011-2015
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Ketika status cerai dan belum kawin diuraikan (Gambar 6.3), ternyata lama bekerja 
perempuan berstatus cerai hidup dan belum kawin hampir sama. Dalam perkembangannya 
selama tahun 2011 sampai dengan 2015 jumlah jam kerja mereka tidak banyak perbedaan. 
Namun demikian, alasan lamanya jam kerja antara perempuan berstatus cerai hidup dan belum 
kawin tentunya berbeda. Perempuan dengan status cerai hidup atau single parent menanggung 
beban tanggungan keluarga sendiri tanpa bantuan suami, sementara untuk mencukupi kebutuhan 
keluarganya membutuhkan penghasilan yang tidak sedikit. Dengan asumsi yang sama bahwa 
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perempuan berstatus cerai hidup biasanya masih berusia produktif, maka masih memungkinkan 
untuk bekerja lebih lama untuk mendapatkan penghasilan lebih besar. Lain halnya dengan 
perempuan yang belum kawin. Terlepas dari memiliki beban tanggungan keluarga atau tidak, 
perempuan belum kawin lebih fleksibel dalam pengaturan waktu bekerja karena tidak terikat oleh 
tanggung jawab lainnya, yaitu dalam hal tanggung jawab perhatian terhadap keluarga di rumah.  
Artinya, perempuan belum kawin belum terbebani tanggung jawab sebagai istri atau tanggung 
jawab sebagai seorang ibu sebagaimana perempuan berstatus kawin atau berstatus cerai hidup.

Gambar 6.3 Rata-Rata Jam Kerja Perempuan Selama 1 Minggu Menurut Status Perkawinan, 2011-2015

Catatan:  Pencacahan Sakernas 2013 yang berlangsung pada bulan Ramadhan/puasa 
telah memengaruhi jam kerja 

Sumber: Sakernas Agustus, 2011-2015

6.2  ANTARA TANGGUNG JAWAB PEREMPUAN BEKERJA DAN 
MENGASUH ANAK BALITA

Pada dasarnya tidak ada kewajiban bagi perempuan untuk bekerja di luar rumah, 
karena tanggung jawab mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga menjadi tanggung 
jawab laki-laki (suami). Namun karena bermacam alasan mengharuskan perempuan bekerja di 
luar rumah. Ketika seorang perempuan memutuskan untuk bekerja, bila belum memiliki anak, 
maka yang menjadi fokus rutinitasnya adalah mengurus suami dan pekerjaan. Namun, pekerjaan 
wanita akan bertambah jika perempuan tersebut memiliki anak.

Seorang ibu yang bekerja dengan memiliki anak pastinya akan mengalami pergulatan 
batin, apalagi ketika anaknya masih berumur di bawah 2 tahun. Pemberian ASI sebagai kebutuhan 
dan hak anak di bawah umur 2 tahun akan menjadi pemikiran tersendiri bagi si ibu. Menyusui 
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merupakan kewajiban setiap ibu, termasuk ibu bekerja. Dari seluruh ibu memiliki anak usia di 
bawah 2 tahun yang sedang menyusui ada sekitar 31 persen terjun ke dunia kerja (Data Susenas, 
2015). Hal ini berarti mayoritas ibu-ibu yang sedang menyusui anak masih berat meninggalkan 
anaknya untuk keluar rumah untuk bekerja. Masih ada kekhawatiran dengan bekerja dapat 
menghambat keberlangsungan pemberian ASI hingga umur 2 tahun, mengingat pemberian ASI 
sangat bermanfaat bagi bayi. 

Gambar 6.4 Persentase Perempuan Memiliki Anak Kurang dari 2 Tahun yang Sedang Memberi ASI 
Menurut Status Bekerja, 2015

Sumber: Susenas KOR 2015

Jika ditinjau lebih dalam, pemberian ASI atau menyusui dapat memberikan keuntungan 
baik bagi bayi yang disusui, ibu yang menyusui, maupun tempat kerja sang ibu menyusui. Bayi 
menjadi sehat, jarang terkena penyakit karena ASI mengandung antibodi yang dapat membangun 
sistem kekebalan tubuh. Bagi si ibu, menyusui juga memberikan beberapa keuntungan, yaitu 
dapat mencegah pendarahan setelah persalinan, mempercepat mengecilnya rahim, menunda 
masa subur, mengurangi anemia, mencegah kanker ovarium dan kanker payudara, serta sebagai 
metode keluarga berencana. Dari sisi psikologi, dengan memberikan ASI kedekatan ibu dengan 
bayi tetap dipertahankan, bahkan pada saat berjauhan, serta menghemat pengeluaran ibu 
karena tidak perlu membeli susu formula. Bagi tempat bekerja si ibu, angka absensi ibu pada 
tempat kerja/perusahaan lebih rendah karena anak lebih jarang sakit. Kurangnya dukungan 
tempat kerja seperti pendeknya waktu cuti kerja, pendeknya waktu istirahat saat bekerja 
(tidak cukup waktu untuk memerah ASI), tidak adanya ruangan untuk memerah ASI, ditambah 
pertentangan keinginan ibu antara mempertahankan prestasi kerja dan produksi ASI akan 
menghambat keberhasilan menyusui pada ibu bekerja.

Begitu pentingnya manfaat ASI bagi bayi, maka World Health Organization (WHO), 
American Academy of Pediatrics (AAP), American Academy of Family Physicians (AAFP) dan 
Ikatan dokter Anak Indonesia (IDAI) merekomendasikan pemberian ASI sejak kelahiran selama 
6 bulan yang dikenal dengan istilah ASI eksklusif dan pemberian ASI dapat dilanjutkan sampai 
2 tahun. Namun Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia No. 13 pasal 82 Tahun 2003 
memberikan cuti melahirkan hanya selama 3 bulan. Kondisi ini sering menjadi kendala bagi ibu 
untuk memberikan ASI eksklusif kepada bayinya, sehingga pemberian ASI eksklusif mungkin 
bisa tidak tercapai. Akan lebih baik jika negara melindungi hak ibu untuk menyusui. Komnas 
perempuan memberlakukan bagi tenaga kerjanya untuk mendapatkan cuti menyusui selama 3 
bulan, sehingga total cuti melahirkan ditambah menyusui menjadi 6 bulan.

Disamping masalah pemberian ASI, siapa yang melakukan pengasuhan dan perawatan 
anak selama ditinggal bekerja juga menjadi pertimbangan yang betul-betul matang sehingga tidak 
akan menyusahkan orang tua atau keluarganya di kemudian hari. Solusi yang sering dilakukan 
para ibu pekerja dari dua permasalahan di atas adalah mencari pengasuh dan memberikan ASI 
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yang telah diperah, bahkan ada yang rela memberikan susu formula. Namun demikian, untuk 
mendapatkan pengasuh anak yang baik dan kompeten tidaklah mudah, dibutuhkan keahlian 
dan kesabaran yang teruji sehingga bayi/anak yang diasuh aman.

Data Susenas 2015 menunjukkan bahwa jumlah perempuan pekerja pemilik anak usia 
di bawah 2 tahun yang sedang menyusui anaknya mencapai sekitar 73 persen. Untuk menyikapi 
banyaknya jumlah ibu-ibu pekerja yang menyusui, idealnya di tempat bekerja tersedia sarana 
ruang laktasi untuk pemberian ASI dan tempat penitipan anak bagi ibu-ibu yang memiliki anak 
balita, sehingga ibu-ibu merasa nyaman bekerja. Namun belum semua instansi atau perusahaan 
memikirkan kebutuhan pekerja perempuan ini. Seharusnya instansi atau perusahaan memikirkan 
kenyamanan pekerjanya untuk melaksanakan kewajiban sekaligus mendapatkan hak. Kebutuhan 
pekerja bukan hanya dinilai dari uang, tetapi termasuk yang membuatnya bersemangat dalam 
bekerja. Jika kebutuhan itu sudah terpenuhi, para pekerja akan bekerja lebih baik tanpa rasa 
khawatir terhadap kesehatan dan keamanan anak/bayinya. Dengan demikian karier dan keluarga 
bukan lagi menjadi pilihan yang harus memusingkan kaum pekerja perempuan. Keduanya bisa 
sejalan seiring munculnya kesadaran pengusaha dan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan 
mereka termasuk untuk tetap bisa bekerja dengan tenang meski sambil menjalankan kewajiban 
sebagai seorang ibu.

Gambar 6.5   Persentase Perempuan  Bekerja yang Memiliki Anak Kurang dari 2 Tahun Menurut Status 
Pemberian ASI, 2015

Sumber: Susenas KOR 2015

Penyediaan sarana kerja yang responsif gender dan peduli anak di tempat kerja ini 
sudah sangat urgen diwujudkan, sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan yang menyatakan 
bahwa semua instansi baik milik pemerintah maupun swasta wajib menyediakan ruang 
laktasi, ruang penitipan anak (day care centre) dan fasilitas pelayanan kesehatan bagi pekerja 
perempuan. Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 5 tahun 2015 tersebut 
berlaku untuk instansi atau perusahaan yang mempekerjakan kaum perempuan sejak Juni 2015.

Penyediaan sarana kerja yang responsif gender dan memperhatikan kepentingan 
terbaik serta proses tumbuh kembang anak akan menjadi stimulus dalam meningkatkan 
produktivitas perempuan dan laki-laki. Baik di lingkungan instansi pemerintah maupun swasta 
tanpa membedakan pembagian waktu/jam kerja mengingat keduanya adalah sumber daya yang 
potensial dan handal. Pengasuhan dan perlindungan anak di lingkungan kerja dan keluarga tidak 

Sedang Memberi ASI Tidak Sedang Memberi ASI

73,30

26,70



95statistik gender tematik - Potret ketimpangan gender dalam ekonomi

6REKONSILIASI ANTARA BEKERJA DAN TANGGUNG JAWAB KELUARGA

hanya menjadi tugas dan tanggung jawab perempuan, namun juga menjadi tugas dan tanggung 
jawab setiap orang yang berada disekitar lingkungannya.

Anak merupakan potensi sumber daya insan pembangunan yang wajib dilindungi hak-
haknya dan dijamin tumbuh kembangnya. Perhatian ibu yang bekerja akan lebih dicurahkan pada 
saat anak-anak berusia balita khususnya usia 3 sampai 4 tahun, karena masa ini adalah masa emas 
perkembangan mereka. Sangat disayangkan jika masa-masa emas terlewati begitu saja oleh ibu-
ibu pekerja dan sangat rugi jika anak-anak sampai tidak mengenal ibunya. Wajar saja seorang 
ibu berharap untuk bisa menghabiskan banyak waktu bersama mereka dalam periode usia ini.

Kepemilikan anak balita dan jumlah anak balita yang dimiliki sangat berpengaruh 
pada keputusan seorang perempuan untuk tetap eksis di dunia kerja atau sementara tidak 
bekerja. Semakin banyak anak balita yang dimiliki semakin berat untuk memutuskan bekerja. 
Berdasarkan data Susenas 2015, ada sekitar 43 persen perempuan yang memutuskan tetap 
bekerja ketika memiliki satu anak balita. Diasumsikan anak balita dan ibu tinggal dalam satu 
rumah tangga. Keputusan bekerja ini tentunya sudah mempertimbangkan berbagai hal seperti 
siapa yang mengasuh anak, masalah pemberian ASI, dan tuntutan yang mendorong perempuan 
harus bekerja. Namun ketika anak balita yang dimiliki sudah mencapai 4 anak atau lebih, hanya 
sekitar 36 persen perempuan memutuskan tetap melanjutkan aktivitas bekerja. Sisanya lebih 
memilih fokus merawat anak dan tanggung jawab keluarga lainnya.
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Gambar 6.6  Persentase Perempuan yang Bekerja Menurut Jumlah Anak Balita yang Dimiliki

Sumber: Susenas KOR 2015

Seorang ibu yang sering menghabiskan waktu bekerja di luar rumah harus memiliki 
strategi agar tetap dekat dengan anak-anak yang menjadi tanggung jawab utamanya. Ibu 
yang bekerja harus pandai membagi waktu antara karir dan rumah tangga. Misalnya sepulang 
bekerja, ibu sebaiknya langsung memberi waktu untuk anak. Jangan menundanya karena anak 
sedang dalam kondisi terbaik setelah menunggu ibu pulang bekerja. Paling tidak berikan waktu 
15 menit untuk melayani kebutuhan anak, apakah mereka ingin bermain bersama atau sekadar 
ingin berbagi cerita tentang aktivitasnya. Selelah apa pun ibu, jangan menolak anak di saat-saat 
seperti ini. Ketika anak sudah merasa didengarkan dan diperhatikan, ibu bisa minta waktu pada 
anak untuk mandi dan beristirahat sebentar untuk kemudian menemani mereka lagi.
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Mengenalkan anak pada pekerjaan ibu juga dapat dilakukan untuk memberi anak 
pemahaman. Sesekali anak dapat diajak ke tempat kerja, tentu dengan seizin atasan. Dengan 
demikian anak akan paham bahwa ibunya keluar rumah untuk bekerja, sambil menjelaskan 
bahwa ibu mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Memberi pemahaman 
anak tentang pekerjaan ibu, sebenarnya juga mengajarkan anak tentang nilai sebuah usaha. Anak 
akan melihat bahwa untuk mendapatkan uang, misalnya, diperlukan kerja keras sebagaimana 
yang dilakukan ibunya.

Disamping itu dukungan dan kontribusi suami juga mutlak diperlukan. Penerapan pola 
asuh anak juga didasarkan atas kesepakatan antara suami dan istri, karena pendidikan anak 
adalah tanggung jawab bersama. Ketika istri bekerja yang sudah pasti melalui restu suami, maka 
suami juga harus turut berperan. Misalnya, ketika terjadi kekosongan pengasuh, suami sebaiknya 
turun tangan membantu istri, misalnya menjaga anak, ikut membantu pekerjaan rumah tangga, 
atau yang lainnya. Ketika anak-anak melihat kerja sama antara ayah dan ibunya, sesungguhnya 
ini merupakan pelajaran  berharga untuk masa depan mereka juga.

Sedang/Pernah Mengikuti Pendidikan Pra
Sekolah

Tidak/Belum Pernah Mengikuti Pendidikan
Pra Sekolah
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Gambar 6.7  Persentase Perempuan Bekerja Menurut Status Partisipasi Pendidikan Pra Sekolah Balita 
yang Dimiliki, 2015

Sumber: Susenas KOR 2015

Salah satu keputusan pola asuh untuk tumbuh kembang anak pada rentang usia 3-4 
tahun adalah memasukan anak pada pendidikan pra sekolah. Masa pendidikan prasekolah 
merupakan kesiapan memasuki pendidikan formal di sekolah dasar.  Idealnya perkembangan 
anak usia pra sekolah ada dalam pantauan ibu, karena apabila dalam perkembangan ini anak 
tidak terpantau dengan baik akan berdampak pada keterlambatan perkembangan kognitifnya. 
Memasukan anak ke pendidikan prasekolah menjadi salah satu solusi bagi ibu-ibu yang sibuk 
bekerja karena tidak sempat memberi pendidikan anak di rumah. Dengan demikian, meskipun 
ibu sibuk bekerja, anak-anak mendapatkan pendidikan yang sangat penting bagi perkembangan 
kognitif anak.

Pendidikan pra sekolah menurut konsep susenas mencakup TK/BA/RA, kelompok 
bermain, taman penitipan anak, PAUD terintegrasi BKB/Posyandu, dan lembaga lainnya. 
Berdasarkan Susenas 2015, ibu-ibu bekerja yang memasukan anak (sedang/pernah) ke 
pendidikan pra sekolah ada sekitar 52 persen. Hal ini menunjukkan sudah ada sebagian ibu-ibu 
pekerja yang memiliki kepedulian akan pentingnya pendidikan anak di usia dini.
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6.3  PERAN PEREMPUAN DALAM MEMBANTU EKONOMI KELUARGA

Sudah disebutkan sebelumnya bahwa peran ganda para perempuan pekerja adalah 
sebagai ibu rumah tangga (melahirkan, mengasuh anak, dan mengurus pekerjaan rumah  tangga) 
sekaligus sebagai pekerja. Di satu sisi, wanita pekerja harus menjalankan perannya sebagai  ibu  
rumah  tangga,  tetapi  di  sisi  lain,  juga  dituntut  untuk  terlibat  bekerja  untuk  dapat membantu 
perekenomian keluarga.  Oleh  karena  itu,  peran perempuan sangat  diperlukan  sebagai  salah 
satu kontributor dalam ekonomi rumah tangga.
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Gambar 6.8  Persentase Perempuan Bekerja Berstatus Kawin Menurut Status Pekerjaan, 2011-2015

Sumber: Sakernas, Agustus 2011-2015

Partisipasi  perempuan  yang  bekerja  salah satunya dilatarbelakangi  karena  sosial  
ekonomi  yang  rendah. Bagi perempuan yang berstatus kawin, tuntutan bekerja hanya sebatas 
membantu  pendapatan  suami  yang belum mampu  mencukupi seluruh kebutuhan keluarga. 
Ada beberapa di antara mereka, tujuan bekerja bukan untuk mendapatkan upah/gaji/barang, 
melainkan hanya sekadar membantu suami atau orang lain dalam kegiatan usahanya. Di dalam 
kegiatan survei di BPS, pekerja seperti ini biasa disebut sebagai pekerja keluarga/tidak dibayar. 
Menurut data Sakernas, ada sekitar 34 persen perempuan berstatus kawin yang bekerja sebagai 
pekerja keluarga/tidak dibayar pada tahun 2015. Dalam perkembangannya sejak tahun 2011, 
perempuan berstatus kawin yang bekerja sebagai pekerja keluarga/tidak dibayar mengalami 
penurunan, beralih sebagai pekerja dibayar atau sebagai pengusaha. Hal ini mengindikasikan 
semakin banyak perempuan bersuami yang ingin berkontribusi secara finansial dalam perannya 
membantu perekonomian keluarga, bukan hanya membantu secara fisik dan pikiran usaha 
pasangan tanpa balas jasa berupa uang atau barang.

Sementara itu perempuan yang berstatus sebagai single parent atau single mother 
dalam memenuhi kebutuhan keluarga seluruhnya ditanggung sendiri tanpa mengandalkan 
bantuan dari suami. Keberadaan perempuan single mother sebagai kepala rumah tangga 
dikarenakan ketidakhadiran peran ayah sebagai kepala rumah tangga. Kondisi ini dapat terjadi 
akibat ditinggal cerai oleh suami (cerai hidup) atau ditinggal suami karena meninggal (cerai 
mati). Perempuan dengan status cerai mati memberikan dampak yang jauh lebih besar karena 
tidak adanya pasangan akibat kematian pasangan, sedangkan bagi perempuan yang cerai hidup 
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akan merasakan efek traumatik sebelum dan sesudah perceraian sehingga timbul rasa sakit dan 
tekanan emosional (Kartika, 2012).

Wanita berstatus single parent yang menjadi kepala rumah tangga akan lebih mengalami 
kesulitan dalam memenuhi kebutuhan keluarga karena faktor ekonomi. Sebagai orang tua 
tunggal sekaligus kepala rumah tangga, mereka akan menanggung beban lebih berat. Di satu 
sisi harus mencukupi kebutuhan hidup keluarga, di lain pihak harus memberi perhatian dan 
pendidikan bagi anaknya. Tugas-tugas yang dulu dikerjakan berdua dengan suaminya, sekarang 
harus dilakukan sendiri.

Pendapatan wanita single parent dalam memenuhi kebutuhan keluarga terbatas akan 
umur. Umur merupakan salah satu faktor yang berpengaruh besar terhadap cara berpikir dan 
bertindak seseorang, khususnya dalam mengambil keputusan. Pada umumnya seseorang yang 
berada pada umur produktif dapat memperoleh pendapatan yang lebih jika dibandingkan 
dengan umur non produktif.

Selanjutnya jumlah tanggungan keluarga yang merupakan beban rasio, juga 
mengharuskan seorang ibu single parent yang menjadi kepala rumah tangga untuk berkontribusi 
lebih dari pendapatannya. Sihol Situngkir dkk juga berpendapat bahwa besarnya  jumlah  
tanggungan  keluarga merupakan faktor yang memengaruhi kemauan untuk melakukan 
pekerjaan. Semakin banyak responden mempunyai anak dan tanggungan, maka waktu yang 
disediakan  seorang ibu untuk bekerja semakin  efektif.  Efektivitas waktu  ini berguna untuk 
meningkatkan penghasilan responden sendiri .

Gambar 6.9 memperlihatkan bahwa ketika tidak memiliki tanggungan, dalam hal ini 
anak yang berusia 5 sampai dengan 18 tahun, maka hanya sekitar 54 persen single mother 
yang menjadi kepala rumah tangga memutuskan bekerja. Pada saat seorang single mother 
memiliki satu anak usia 5-18 tahun, ada sekitar 82 persen yang bekerja. Seiring meningkatnya 
jumlah anak usia 5-18 tahun yang dimiliki, semakin meningkat juga single mother kepala rumah 
tangga yang bekerja. Artinya, semakin banyak jumlah tanggungan yang dimiliki maka semakin 
besar kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, sehingga semakin banyak wanita single mother 
yang memutuskan untuk bekerja. Anak/tanggungan diambil yang berusia 5-18 tahun, karena 
diasumsikan anak pada rentang usia tersebut masih sangat membutuhkan biaya cukup tinggi 
terutama biaya pendidikan.

Gambar 6.9  Persentase Kepala Rumah Tangga Perempuan Berstatus Cerai Hidup/Cerai Mati yang 
Bekerja Menurut Jumlah Anak Usia 5-18 Tahun, 2015
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6REKONSILIASI ANTARA BEKERJA DAN TANGGUNG JAWAB KELUARGA

Ada beberapa permasalahan yang akan dihadapi keti ka seorang single mother 
meneruskan menjalankan kehidupannya bersama anak-anaknya. Beberapa permasalahan 
tersebut di antaranya seperti  masalah psikologis, interaksi sosial, dan ekonomi. Dari sisi psikologis, 
masalah yang dirasakan single mother adalah tanggung jawab terhadap keluarga yang harus 
ditanganinya seorang diri, sehingga harus dapat membuat keputusan-keputusan penti ng dan 
membimbing serta membina anak seorang diri. Dari segi interaksi sosial, single mother kurang 
berkomunikasi dengan masyarakat di sekitarnya, sehingga mengakibatkan hubungan antara dia 
dengan masyarakat sekitar kurang akrab dan kurang mengenali satu sama lain. Kesibukan dari 
masing-masing individu membuat kedekatan emosional antar sesama sangat minim sehingga 
perasaan solidaritas di antara mereka melemah. Dari segi ekonomi, single mother harus bisa 
memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk keberlangsungan keluarga beserta anak-anaknya.

Dari beberapa aspek permasalahan yang dialami wanita single mother di atas, faktor 
ekonomi merupakan faktor utama yang menjadi permasalahan di dalam keluarga single mother. 
Permasalahan ekonomi tersebut adalah pekerjaan dan pendapatan yang dimiliki, sehingga 
single mother harus dapat bekerja dan memiliki penghasilan agar dapat memenuhi berbagai 
kebutuhan hidup keluarga beserta anak-anaknya. Tidak mudah bagi single mother untuk 
mendapatkan pekerjaan karena berbagai alasan, di antaranya karena sedikitnya lapangan kerja, 
persyaratan umur, waktu, dan persyaratan kerja lain seperti  pendidikan ti nggi dan fi sik. Pilihan 
lain bagi single mother untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga adalah berwirausaha. 
Peluang yang ada pun cukup besar jika ada keinginan dan moti vasi yang kuat. Terlebih lagi 
jika single mother dapat menggunakan kesempatan yang ia miliki dengan baik dan banyaknya 
relasi dengan laki-laki dalam bidang wirausaha agar ti dak mengalami diskriminasi gender dalam 
berwirausaha.
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BAB VII

PENUTUP

7.1.  KESIMPULAN

Keadilan ekonomi bagi perempuan telah menjadi bagian program unggulan pemerintah 
untuk menghilangkan ketimpangan gender. Perempuan mempunyai kesempatan yang sama 
dengan laki-laki untuk berpartisipasi dan berkontribusi di bidang ekonomi. Namun tidak mudah 
bagi perempuan untuk terjun dalam kegiatan ekonomi. Budaya dan pola pikir yang telah mengakar 
di kehidupan bermasyarakat terkait kedudukan perempuan membuat kaum perempuan harus 
menghadapi berbagai macam kendala untuk berkarya. Kendala terkait diskriminasi tersebut 
harus dihadapi perempuan di setiap saat, mulai dari perannya dalam ekonomi keluarga hingga 
perannya dalam pasar tenaga kerja dan dunia usaha.

Dari sisi akses perempuan terhadap sumber daya, diskriminasi antar gender 
dapat terlihat dari akses pendidikan sebagai prasyarat dalam mengakses sumber daya 
ekonomi, akses teknologi informasi, dan akses terhadap pelatihan. Dalam akses pendidikan, 
meskipun perempuan masih tertinggal, kaum perempuan terus berupaya untuk mengejar 
ketertinggalannya. Kemudian, perempuan yang dapat mengakses teknologi informasi lebih 
rendah daripada laki-laki dan mereka cenderung menggunakannya untuk kegiatan yang tidak 
bersifat produktif. Investasi modal manusia juga dapat diperolah dari pelatihan kerja, tetapi 
ternyata kecenderungan perempuan mendapat pelatihan kerja selalu lebih rendah daripada 
laki-laki. Bahkan, untuk masalah permodalan, kepala rumah tangga perempuan belum optimal 
untuk mengakses kredit usaha.

Lalu diskriminasi antar gender lebih terlihat jelas pada akses perempuan ke dalam pasar 
tenaga kerja. Perbedaan TPAK antara laki-laki dan perempuan cukup jauh bahkan tidak pernah 
mengerucut. Keadaan tersebut menunjukkan banyaknya penghambat bagi kaum perempuan 
untuk masuk ke pasar kerja. Kesempatan kerja kaum perempuanpun tidak seluas kesempatan 
kerja kaum laki-laki. Banyak kualifikasi dan prasyarat tertentu seperti fisik dan status berkeluarga 
yang tidak mudah untuk dipenuhi. Tidak hanya itu, posisi pekerja perempuan yang banyak 
pada sektor pertanian dan perdagangan sangat rentan sebagai pekerja keluarga atau pekerja 
tidak dibayar. Perempuan masih dianggap dengan fisik yang lemah dan tanpa keahlian. Dengan 
demikian, banyak perempuan yang bekerja dalam bidang pelayanan atau komunikasi.

Selain itu, budaya patriaki yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin dan 
pemikiran stereotip bahwa perempuan sebagai sumber sekunder ekonomi keluarga membuat 
perempuan tidak banyak mencurahkan dirinya dalam kegiatan ekonomi. Pekerja perempuan 
lebih cenderung menjadi pekerja tidak penuh dibandingkan laki-laki. Dari situ terlihat bahwa 
jam kerja perempuan lebih sedikit, karena pemikiran perempuan sebagai pekerja domestik yaitu 
mengurus rumah tangga harus terlaksana.

Kondisi perempuan dalam pasar tenaga kerja menunjukkan masih eksisnya diskriminasi 
antar gender. Pekerja perempuan lebih cenderung menjadi pekerja informal dan pekerja rentan. 
Padahal pekerja informal dan rentan identik dengan upah rendah dan tidak mendapatkan 
perlindungan sosial. Upah rendah yang diterima perempuan tersebut yang melahirkan 
kesenjangan upah antar gender. Kesenjangan upah antar gender sangat lebar pada sektor 
pertanian. Hal yang menyebabkan kesenjangan upah antar gender adalah segregasi pekerjaan 
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atau posisi pekerjaan. Selain itu, pekerja perempuan dianggap sebagai pekerja lajang, sehingga 
banyak kaum perempuan yang menjadi tulang punggung tetapi tidak mendapatkan tunjangan 
untuk keluarganya.

Potensi kaum perempuan dalam membangun perekonomian bangsa dapat melalui 
partisipasi aktif mereka dalam dunia usaha. Meski sebagian besar pengusaha masih didominasi 
oleh kaum laki-laki, tingkat kesenjangan gender dalam hal kewirausahaan terindikasikan 
membaik. Untuk usaha industri mikro kecil, pelaku usaha perempuan di IMK lebih terlihat pada 
industri berskala mikro. Kemudian, lebih dari setengah usaha IMK yang dikelola oleh pengusaha 
perempuan menjalankan kegiatan usahanya di bidang industri pengolahan makanan. Angka 
tersebut lebih banyak dibandingkan pengusaha laki-laki mikro kecil di bidang yang sama. 
Meskipun demikian secara umum kondisi IMK masih belum menggembirakan baik untuk kondisi 
usaha IMK yang dikelola oleh pengusaha laki-laki maupun yang dikelola pengusaha perempuan. 

Masalah permodalan masih menjadi isu dalam ketimpangan gender bagi pengusaha. 
Pengusaha perempuan yang memanfaatkan pinjaman dari bank masih sangat kecil dibandingkan 
pengusaha laki-laki. Hal tersebut menandakan bahwa pengusaha perempuan lebih sulit dalam 
mengakses pinjaman dari bank. Kemitraan yang dapat menjadi sumber bantuan permodalan 
juga tak mampu pengusaha perempuan menjalin kemitraan. Sebagian besar pengusaha IMK 
tidak ada kemitraan. Padahal mereka mengakui bahwa permodalan adalah kendala utama yang 
mereka hadapi.

Antara berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan mengurus keluarga/rumah tangga 
merupakan suatu dilema bagi kaum perempuan. Ketika perempuan bekerja dapat mencapai 
keseimbangan antara pekerjaan dan tanggung jawab keluarga, hal ini akan menguntungkan 
banyak pihak. Hal tersebut yang menyebabkan banyak perempuan berstatus kawin dan cerai 
hidup memutuskan untuk bekerja. Meski demikian, mereka yang sudah berstatus kawin 
memiliki jam kerja yang lebih rendah dibandingkan perempuan yang belum kawin. Dengan 
demikian, mereka tetap dapat merawat keluarganya. Perawatan keluarga tersebut terlihat dari 
komitmen pekerja perempuan untuk tetap memberi ASI bagi anaknya. Dengan menjadi pekerja, 
kaum perempuan atau ibu akan menitipkan anak balitanya di pendidikan pra sekolah. Keputusan 
perempuan untuk bekerja juga dapat menambah pemenuhan kebutuhan perekonomian 
keluarganya. Semakin banyaknya jumlah tanggungan mereka, kecenderungan mereka untuk 
bekerja semakin besar. 

Meskipun telah banyak kebijakan dan peraturan, diskriminasi antar gender masih 
terjadi di pasar tenaga kerja. Hal tersebut dikarenakan implementasinya yang belum optimal. 
Penghapusan diskriminasi gender dalam ekonomi tidak hanya dengan peran pemerintah tetapi 
juga membutuhkan peran pihak terkait seperti pengusaha, lingkungan kerja, keluarga, dan 
masyarakat. Kebijakan mengenai diskriminasi antar gender dapat dimulai dari aturan tentang 
cuti bersalin, pengasuhan anak, pengaturan jam kerja, dan kebijakan lain perlu diperhatikan guna 
meningkatkan kualifikasi dan akses perempuan. Perempuan juga berhak untuk mendapatkan 
pekerjaan, jabatan, promosi, dan pelatihan. 

Untuk masalah kewirausahaan, akses pelatihan dan permodalan yang kurang bagi 
perempuan ini memerlukan peraturan atau kebijakan yang memberikan perhatian khusus bagi 
pengusaha perempuan. Sifat atau kodrat perempuan yang biasanya lebih bersifat pasif memerlukan 
perhatian lebih dari pemangku kebijakan dalam pengembangan usahanya. Dengan demikian, 
produktivitas dan kinerja pekerja atau pengusaha perempuan akan meningkat dan mencapai 
kesetaraan gender, yang pada akhirnya memberikan kesejahteraan bagi kaum perempuan.
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7.2.  REKOMENDASI KEBIJAKAN

Untuk mengurangi kesenjangan gender dalam ekonomi, 
beberapa kebijakan yang terintegrasi yang perlu dilaksanakan mencakup:

1. Perbaikan ti ngkat pendidikan perempuan untuk mencapai kesetaraan dengan 
laki-laki perlu terus diupayakan agar peluang perempuan dalam mengakses 
pasar tenaga kerja dan kegiatan ekonomi secara umum semakin terbuka lebar.

2. Sejumlah kebijakan dan peraturan terkait ketenagakerjaan yang mendorong 
tercapainya kesetaraan gender dalam berbagai aspek dan secara khusus 
kebijakan pengupahan (kebijakan penentuan upah minimum) perlu dipasti kan 
bahwa peraturan diimplementasikan di ti ngkat operasional di lapangan 
khususnya oleh para pengusaha. Terkait dengan prakti k-prakti k diskriminasi 
terhadap perempuan di dunia usaha yang mungkin terjadi dan keti dakpatuhan 
dunia usaha dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah yang 
seharusnya dijalankan, sistem pelaporan kepada pihak berwenang perlu 
dibangun untuk memudahkan dalam menindaklanjuti  laporan yang masuk. 

3. Perbaikan akses terhadap infrastruktur juga menjadi bagian penti ng dalam 
penurunan keti mpangan gender karena akses terhadap infrastruktur 
dapat mendorong perbaikan diberbagai aspek baik pendidikan, kesehatan 
maupun kegiatan ekonomi. Secara ti dak langsung perbaikan infrastruktur 
juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta dapat mengubah 
alokasi waktu perempuan untuk berbagai kegiatan yang produkti f.
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KONSEP DAN DEFINISI

1. Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas.

2. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, atau punya 
pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

3. Bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang masih sekolah, 
mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

4. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud 
memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 
1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu.

5. Penganggur terbuka, terdiri dari:
a. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan.
b. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha.
c. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak 

mungkin mendapatkan pekerjaan.
d. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

6. TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) adalah persentase jumlah angkatan kerja 
terhadap penduduk usia kerja

7. TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap 
jumlah angkatan kerja.

8. TKK (Tingkat Kesempatan Kerja) adalah ersentase penduduk berumur 15 tahun ke atas 
yang bekerja terhadap angkatan kerja.

9. Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas 
di nonpertanian.

10. Status pekerjaan adalah jenis kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu 
unit usaha/kegiatan yang terbagi menjadi 7 kategori yaitu:

a. Berusaha sendiri adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung risiko secara 
ekonomis, yaitu dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan 
dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun 
pekerja tak dibayar, termasuk yang sifat pekerjaannya memerlukan teknologi atau 
keahlian khusus.

b. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar adalah bekerja atau berusaha 
atas risiko sendiri, dan menggunakan buruh/pekerja tak dibayar dan atau buruh/
pekerja tidak tetap.

c. Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar adalah berusaha atas risiko sendiri dan 
mempekerjakan palingbsedikit satu orang buruh/pekerja tetap yang dibayar.

d. Buruh/Karyawan/Pegawai adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau 
instansi/kantor/perusahaan secara tetap dengan menerima upah/gaji baik berupa 
uang maupun barang. Buruh yang tidak mempunyai majikan tetap, tidak digolongkan 
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sebagai buruh/karyawan, tetapi sebagai pekerja bebas. Seseorang dianggap memiliki 
majikan tetap jika memiliki 1 (satu) majikan (orang/rumah tangga) yang sama dalam 
sebulan terakhir, khusus pada sektor bangunan batasannya tiga bulan. Apabila 
majikannya instansi/lembaga, boleh lebih dari satu.

e. Pekerja bebas di pertanian adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/
institusi yang tidak tetap (lebih dari 1 majikan dalam sebulan terakhir) di usaha 
pertanian baik berupa usaha rumah tangga maupun bukan usaha rumah tangga atas 
dasar balas jasa dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun 
barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan. Usaha 
pertanian meliputi: pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, 
perikanan dan perburuan, termasuk juga jasa pertanian. Majikan adalah orang atau 
pihak yang memberikan pekerjaan dengan pembayaran yang disepakati.

f. Pekerja bebas di nonpertanian adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/
majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari 1 majikan dalam sebulan terakhir), di 
usaha nonpertanian dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun 
barang dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan. Usaha 
nonpertanian meliputi: usaha di sektor pertambangan, industri, listrik, gas dan air, 
sektor konstruksi/bangunan, sektor perdagangan, sektor angkutan, pergudangan 
dan komunikasi, sektor keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan 
jasa perusahaan, sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan

g. Pekerja keluarga/tak dibayar adalah seseorang yang bekerja membantu orang lain 
yang berusaha dengan tidak mendapat upah/gaji, baik berupa uang maupun barang. 
Pekerja tak dibayar tersebut dapat terdiri dari:

a) Anggota rumah tangga dari orang yang dibantunya, seperti istri/anak yang 
membantu suaminya/ayahnya bekerja di sawah dan tidak dibayar.

b) Bukan anggota rumah tangga tetapi keluarga dari orang yang dibantunya, seperti 
famili yang membantu melayani penjualan di warung dan tidak dibayar.

c) Bukan anggota rumah tangga dan bukan keluarga dari orang yang dibantunya, 
seperti orang yang membantu menganyam topi pada industri rumah tangga 
tetangganya dan tidak dibayar.

11. Upah/Gaji Bersih adalah upah/gaji bersih yang biasanya diterima selama sebulan 
oleh buruh/karyawan/pegawai baik berupa uang atau barang yang dibayarkan oleh 
perusahaan/kantor/majikan.

12. TFR (Total Fertility Rate)/Angka Kelahiran Total adalah rata-rata anak yang dilahirkan 
seorang wanita selama masa usia suburnya.
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STATUS 
PEKERJAAN

JENIS PEKERJAAN UTAMA

TENAGA 
PROFESIONAL

TENAGA 
KEPEMIMPINAN

PEJABAT 
PELAKSANA 

DAN TATA 
USAHA

TENAGA 
PENJUALAN

TENAGA 
USAHA JASA

TENAGA 
USAHA 

PERTANIAN

TENAGA 
PRODUKSI

TENAGA 
OPERASIONAL

PEKERJA 
KASAR LAINNYA

Berusaha Sendiri F F F INF INF INF INF INF INF INF

Berusaha Dibantu 
Buruh tidak Tetap/
Buruh tak Dibayar

F F F F F INF F F F INF

Berusaha Dibantu 
Buruh Tetap/Buruh 
Dibayar

F F F F F F F F F F

Buruh/Karyawan/
Pegawai

F F F F F F F F F F

Pekerja Bebas di 
Pertanian

F F F INF INF INF INF INF INF INF

Pekerja Bebas di 
Nonpertanian

F F F INF INF INF INF INF INF INF

Pekerja Keluarga/
tak Dibayar

INF INF INF INF INF INF INF INF INF INF

Keterangan: F = Formal INF = Informal

13. Pekerja sektor formal/informal, ditentukan berdasarkan status dalam pekerjaan utama 
dan jenis pekerjaan/jabatan.
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