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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pertanian masih menjadi sumber mata pencaharian utama bagi masyarakat 

Indonesia. Pada tahun 2010 diperhitungkan sekitar 0,8 juta tenaga kerja yang 

mampu diserap dari berbagai sektor pertanian. Penyerapan tenaga kerja di sektor 

pertanian masih tetap tinggi yaitu sekitar 41 juta orang atau separuh dari angkatan 

kerja nasional (Faisal, 2012). 

Salah satu isu yang muncul menjelang berakhirnya abad ke-20 adalah 

persoalan gender. Isu tentang gender ini telah menjadi bahasan yang memasuki 

setiap analisis sosial. Gender sebagai suatu konsep hubungan sosial, membedakan 

fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan, yang terjadi melalui proses 

sosialisasi, penguatan dan kontruksi sosial, kultur dan keagamaan, bahkan melalui 

kekuasaan negara (Fakih 1997). Dengan demikian gender sebagai suatu konsep 

merupakan hasil pemikiran atau rekayasa manusia, dibentuk oleh masyarakat 

sehingga gender bersifat dinamis, dapat dibedakan adat istiadat, budaya, agama 

dan sistem nilai dari bangsa, masyarakat dan suku bangsa tertentu (Narwoko, 

2006). 

Secara tradisional, perempuan memegang peran dalam kegiatan domestik 

rumah tangga, dan laki-laki bertugas mencari nafkah. Namun tak jarang 
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perempuan juga terlibat dalam kegiatan mencari nafkah, akibatnya 

perempuan harus memikul beban ganda. Dalam kaitannya dengan beban ganda 

tersebut, Mosser (1999) menyebutkan bahwa perempuan tidak saja berperan 

ganda, tetapi perempuan memiliki triple role : peran produksi, yaitu peran yang 

berhubungan dengan peran tradisional di sektor domestik ; peran produktif yaitu 

peran ekonomis di sektor publik dan peran sosial, yaitu peran dikomunitas 

sosialnya. 

Gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun 

perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya, bahwa 

perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional atau keibuan, sementara 

laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa (Fakih, 2008). Perbedaan 

laki-laki dan perempuan berdasarkan jenis kelamin hanya menunjukkan pada 

perbedaan biologis semata. Perbedaan secara biologis ini tidak dapat memasukkan 

dinamika sosial budaya yang sangat bervariasi antar struktur sosial masyarakat. 

Konsep gender berusaha menjawab hal ini. Gender merupakan pembedaan laki-

laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial yang membentuk identitas 

laki-laki dan perempuan serta pola perilaku dan kegiatan yang menyertainya. 

Fenomena wanita bekerja telah menjadi hal yang menarik untuk dikaji, 

lebih-lebih wanita yang tinggal di pedesaan. Keterlibatan mereka bekerja sebagian 

besar dikarenakan tuntutan ekonomi. Kondisi perekonomian keluarga yang lemah 

dan serba kekurangan memaksa wanita ikut bekerja membantu suaminya dalam 

rangka mendapatkan penghasilan tambahan. Mengingat mayoritas mata 

pencaharian penduduk desa adalah bertani maka kebanyakan wanita yang ikut 
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bekerja membantu suaminya pada akhirnya bekerja pula di bidang pertanian 

(Komariyah, 2003). 

Sebagaimana dikemukakan oleh Moser (dalam Daulay, 2001) bahwa relasi 

gender dalam rumah tangga pada dasarnya menempatkan perempuan untuk 

melaksanakan tiga tanggung jawab, yaitu: 

a. Tanggung Jawab Bidang Reproduksi 

Bidang reproduksi meliputi aktivitas yang ditujukan untuk pengasuhan 

dan pendidikan anak serta tugas-tugas domestik untuk menjamin 

keberlangsungan kegiatan reproduksi dari anggota keluarga. Dengan 

demikian tugas dan tanggungjawab perempuan tidak hanya meliputi 

produksi biologis tetapi juga pelayanan dan keberlangsungan kerja dari 

suami dan anak-anak yang bekerja atau masih bersekolah. 

b. Tanggung Jawab Bidang Produktif 

Bidang produktif meliputi aktivitas yang dilakukan untuk memperoleh 

imbalan dalam bentuk uang atau barang. Biasanya perempuan desa ikut 

serta dalam aktivitas pertanian dalam rangka membantu suami dan 

mengurangi biaya pengeluaran khususnya tenaga kerja. 

c. Tanggung awab Bidang Pengelola Komunikasi 

Kegiatan dalam bidang pengelola komunikasi lebih condong kepada 

aktivitas reproduksi. Kegiatan ini mendukung ketersediaan dan sarana dari 

sumberdaya yang terbatas. 
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Di pedesaan wanita banyak berperan ganda di sektor pertanian dan di 

rumah tangga. Pertanian khususnya yang berusaha tani pada komoditas sayur-

sayuran, banyak sekali membutuhkan tenaga kerja baik tenaga kerja laki-laki 

maupun perempuan. Tenaga kerja tersebut dibutuhkan mulai dari pengolahan 

lahan, penanaman pemeliharaan, pemupukan, pengendalian hama penyakit dan 

juga panen. Keterlibatan wanita dalam usaha tani sayur-sayuran menyebabkan 

wanita bebannya semakin berat. Hal ini karena dipedesaan masih beranggapan 

bahwa yang mengurus segala urusan dapur maupun rumah tangga adalah wanita. 

Jadi wanita harus mengerjakan urusan rumah tangga, mulai urusan membersihkan 

rumah, memasak, mencuci piring, mencuci baju, sampai pada mengasuh anak. 

Disamping mengerjakan pekerjaan rumah tangga wanita masih dituntut 

mengerjakan pekerjaan usahatani sayur-sayuran. Keterlibatan wanita dalam 

usahatani sayur-sayuran biasanya pada waktu penanaman, pemeliharaan, panen 

dan pasca panen (dalam jurnal Ningsih, 2002).  

Dasar pemikiran bahwa persamaan hak antara laki-laki dan perempuan 

merupakan hak asasi manusia dan merupakan prasyarat bagi terciptanya keadilan 

sosial, dengan adanya hal tersebut maka perlu dilakukan penelitian mengenai 

“Analisis Gender Pada Keluarga Petani Hortikultura (Sayuran) di Desa 

Sumberejo Kecamatan Batu Kota Batu”. Penelitian ini mencoba memberikan 

gambaran bagaimana perbedaan gender terefleksikan dalam pembagian kerja dan 

curahan waktu (akses) dan pengambilan keputusan (kontrol) yang terjadi dalam 

elemen keluarga. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diambil rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana aktivitas produktif keluarga petani pada usahatani hortikultura 

dan bagaimana aktivitas domestik atau reproduktif? 

2. Bagaimana akses dan kontrol keluarga petani terhadap sumberdaya yang 

ada pada kegiatan usahatani hortikultura? 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk: 

1. Mengetahui bagaimana aktivitas produktif keluarga petani pada usahatani 

hortikultura dan bagaimana aktivitas domestik atau reproduktif. 

2. Mengetahui bagaimana akses dan kontrol keluarga petani terhadap 

sumberdaya yang ada pada kegiatan usahatani hortikultura. 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh : 

a. Intansi Pemerintah : sebagai bahan masukan dalam menyusun 

kebijakan dan strategi untuk keluarga petani. 
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b. Organisasi luar pemerintah : sebagai bahan acuan dalam rangka ikut 

membantu program pemberdayaan perempuan, khususnya pada 

keluarga petani di Kota Batu. 

c. Pembaca : bagi peneliti selanjutnya dapat berguna sebagai bahan 

referensi.  

1.4 Batasan Istilah dan Pengukuran Variabel 

1.4.1 Batasan Istilah 

1. Peran adalah bagian yang dimainkan seseorang pada setiap keadaan dan 

cara bertingkah laku untuk menyelaraskan diri dengan keadaan. 

2. Tenaga kerja wanita merupakan perempuan yang melakukan pekerjaan 

guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri 

maupun masyarakat. 

3. Usahatani adalah organisasi dari alam, modal dan tenaga kerja yang 

ditujukan pada produksi pada produksi di lahan pertanian dan 

ketidaksamaan organisasi itu sendiri oleh seseorang atau sekumpulan 

orang. 

4. Hortikultura (horticulture) berasal dari bahasa latin hortus (tanaman 

kebun) dan cultura/colere (budidaya), dan dapat diartikan sebagai 

budidaya tanaman kebun.  

5. Gender merupakan pembedaan laki-laki dan perempuan sebagai hasil 

konstruksi sosial yang membentuk identitas laki-laki dan perempuan serta 

pola perilaku dan kegiatan yang menyertainya. 
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6. Aktivitas merupakan salah satu bagian untuk mengetahui sejauh mana 

pembagian kerja yang terjadi pada rumah tangga petani. 

7. Akses merupakan salah satu bagian untuk mengetahui sejauh mana 

peranan perempuan untuk mendapatkan kredit dari koperasi maupun 

perbankan, dan untuk memperoleh informasi-informasi pertanian. 

8. Kontrol merupakan salah satu bagian untuk mengetahui sejauh mana 

keikutsertaan perempuan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan 

keuangan. 

9. Ketimpangan gender (permasalahan atau isu gender) dapat diartikan 

sebagai suatu kesenjangan antara kondisi normative atau kondisi gender 

sebagaimana adanya. 

1.4.2 Pengukuran Variabel  

1. Aktivitas merupakan salah satu bagian untuk mengetahui sejauh mana 

pembagian kerja yang terjadi pada rumah tangga petani yang diukur dari 

aktivitas apa saja yang dilakukan pada usahatani hortikultura yang 

meliputi pengolahan tanah, pemupukan, penanaman bibit, pemeliharaan, 

penyiraman, penyiangan, pengendalian hama dan penyakit dan 

pemanenan. 

2. Akses merupakan salah satu bagian untuk mengetahui sejauh mana 

peranan perempuan dalam usahatani hortikultura yang diukur dengan 

bagaimana cara perempuan untuk mendapatkan kredit dari koperasi 

maupun perbankan dan untuk memperoleh informasi-informasi pertanian. 
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3. Kontrol merupakan salah satu bagian dalam usahatani hortikultura yang 

diukur dari sejauh mana keikutsertaan perempuan dalam pengambilan 

keputusan dan pengelolaan keuangan. 

 


