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Perempuan dan Ekonomi Perawatan 

Dua dasawarsa terakhir kita menyaksikan tingginya permintaan 
terhadap tenaga kerja di sektor perawatan. Perempuan-perempuan dari 
desa dan daerah terpencil bermigrasi menuju kota-kota besar di dalam 
dan di luar negeri. Mereka menjadi pekerja rumah tangga, mengasuh anak-
anak, merawat orang-orang lansia, memasak makanan dan membersihkan 
rumah. Mereka melakukan pekerjaan yang selama ini dikenal sebagai kerja 
perawatan tak berbayar. 

Dalam konteks ekonomi pasar, kerja perawatan/pengasuhan yang 
umumnya dilakukan perempuan dipandang bukan merupakan kerja 
produktif yang berkontribusi terhadap ekonomi. Itu sebabnya kerja 
perawatan diserahkan kepada rumah tangga untuk pengaturannya. 
Akibatnya, kerja perawatan dalam rumah tangga individu biasanya tidak 
dibayar, tidak diakui dan mendapat sedikit dukungan. Konsekuensi lainnya 
ketika kerja perawatan diberikan dalam kontrak, ia tidak hanya dibayar 
rendah, tetapi juga tidak diatur, tidak aman dan penuh eksploitasi.  

Kenyataannya kerja perawatan tak berbayar merupakan faktor yang 
sangat penting dalam menyokong ekonomi berbayar. Ia menyuplai 
kebutuhan sehari-hari pekerja dan menyubsidi reproduksi pekerja untuk 
akumulasi modal. 

Meski banyak dibicarakan hingga kini belum ada definisi baku tentang 
ekonomi perawatan. Secara umum ekonomi perawatan mengacu pada 
sektor kegiatan ekonomi, baik yang dibayar maupun yang tak dibayar, terkait 
dengan penyediaan perawatan sosial dan material. Ia mencakup perawatan 
untuk anak-anak, orang tua, dan orang cacat, perawatan kesehatan, 
pendidikan, juga rekreasi dan layanan pribadi lainnya, yang semuanya 
berkontribusi untuk memelihara dan mendukung populasi sekarang dan 
masa depan. 

Perawatan menjadi perhatian utama feminis karena pengaturannya 
sangat berbasis gender dan berimplikasi pada hal-hal yang dapat dilakukan 
laki-laki dan perempuan. Norma-norma sosial yang mengaitkan perempuan 
dengan kepedulian pada sesama memiliki konsekuensi ekonomi yang 
signifikan yang berkontribusi terhadap ketidaksetaraan gender baik dalam 
rumah tangga maupun dalam pasar tenaga kerja (Badgett & Folbre 1999). 
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Pemisahan perempuan ke dalam kerja-kerja perawatan misalnya, turut 
menjelaskan bertahannya pembedaan upah berdasarkan gender. 

Untuk itu ada kebutuhan atas kontrak sosial baru guna mendefinisikan 
ulang hubungan gender. Selain itu mengacu pada Lynch (2009) penting 
juga mempertimbangkan peran negara. Negara perlu mengambil tanggung 
jawab untuk memastikan bahwa kerja perawatan tidak mengarah pada 
kemiskinan dan eksklusi sosial. Ia harus dikeluarkan dari ranah privat dan 
dibingkai sebagai tanggung jawab bersama. Di bawah kontrak sosial 
yang dinegosiasikan ini setiap individu yang terlibat kerja perawatan akan 
memiliki berbagai hak ekonomi sosial yang dipenuhi oleh negara, bukan 
oleh anggota keluarga. (Anita Dhewy) 


