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ABSTRAK

Analisis Kinerja Ekonomi Perempuan Afrika Selatan Tahun 2015

Oleh

Wilma Dewasuti

Permasalahan penurunan pertumbuhan ekonomi Afrika Selatan pada
tahun 2015 mengakibatkan masalah ketenagakerjaan. Permasalahan
tersebut menjadikan ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki
dalam sektor pekerjaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
menganalisis kinerja ekonomi perempuan menggunakan perhitungan
ekonomi makro, penelitian ini menganalisis hambatan yang diterima
perempuan dalam mecapai kinerja ekonomi. Penelitian ini
menggunakan tipe kualitatif, penelitian dijelaskan secara deskriptif dan
paparan terkait dengan studi kasus yang dibahas. Penelitian ini
menggunakan teori feminisme yang merujuk kepada feminisme liberal
dan feminisme sosialis, dalam menganalisis masalah perempuan
seperti kesempatan, peluang kerja, distribusi pekerjaan, dan
pendapatan. Penelitian juga menggunakan teori Okun, yaitu
pengukuran tingkat pengangguran dalam ekonomi makro untuk
menganalis kinerja ekonomi perempuan. Hasil penelitian ini
menemukan bahwa kinerja ekonomi di Afrika Selatan pada tahun 2015
secara gender mengalami ketidaksetaraan. Penelitian ini memaparkan
perhitungan tingkat pengangguran pada perempuan lebih tinggi
dibandingkan dari laki-laki, dan tingkat partisipasi angkatan kerja
perempuan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Analisis juga
terkait dengan ketidaksetaraan yang diterima perempuan dalam kinerja
ekonomi yaitu perbedaan upah, pembagian waktu kerja, dan kategori
pekerjaan.

Kata Kunci: Ketidaksetaraan, Perempuan, Laki-laki,
Ketenagakerjaan, Ekonomi, Kinerja



ABSTRACT

Economic Analysis of South African Women's Performance (2015)

By

Wilma Dewasuti

The problem of decreasing economic growth in South Africa in 2015
has a source of labor problems. These problems make inequality
between women and men in the employment sector. The purpose of
this study is to analyze the economic performance of women using
macroeconomic calculations, this study analyzes the obstacles that
women receive in achieving economic performance. This study uses a
qualitative type, the research is explained descriptively and the
exposure is related to the case studies discussed. This study uses the
theory of feminism which refers to liberal feminism and socialist
feminism, in analyzing women's problems such as opportunities,
employment opportunities, job distribution, and income. The study also
uses the Okun theory, namely the measurement of unemployment in
macroeconomics to analyze women's economic performance. This
study found that economic performance in South Africa in 2015
experienced gender inequality. The results of this study describe the
calculation of unemployment rates for women is higher than that of
men, and female labor force participation rates are lower than men.
The analysis is also related to the inequalities that women receive in
economic performance, differences in wages, division of labor time,
and occupational categories.

Keywords: Inequality, Women, Men, Employement, Economic,
Performance
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan perekonomian yang terjadi di Afrika Selatan pada tahun 2015

pertumbuhan perekonomian Afrika Selatan mengalami penurunan yang

signifikan, dilihat dari dua tahun terakhir sebelum tahun 2015 negara tersebut

mengalami keadaan ekonomi yang terbilang rendah dalam pertumbuhan

ekonominya. Perekonomian Afrika Selatan tumbuh sebesar 2,2% di tahun 2013,

sedangkan di tahun 2014 pertumbuhan ekonomi sebesar 1,5% ,dan di tahun 2015

hanya tumbuh sebesar 1,3%.

Gambar . 1.1  Grafik pertumbuhan ekonomi
Sumber data: Gross Domestic Product, 4th quarter 2015.

4%

2,5%

3,5%
3%

4,5%

5%
5,5%

5%

3%

-1%

3% 3,2%

2,2%
2,2%

1,5%1,3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

Series1



2

Penurunan pertumbuhan ekonomi tersebut didukung oleh permasalahan

global yang terjadi di Afrika Selatan, investasi asing langsung global melambat

sebesar 16% menjadi $ 1,23 triliun pada tahun 2014, arus investasi asing langsung

masuk ke Afrika Selatan turun 31,2% menjadi $ 5,8 miliar pada 2014, turun dari $

8,3 miliar pada 2013 (Brand South Africa,2015). Hal tersebut memengaruhi

modal pembangunan infrastuktur Afrika Selatan, dimana selama ini Afrika

Selatan mengandalkan aliran modal  dari negara luar yang melakukan investasi.

Pada tahun 2015, permasalahan ketegakerjaan lebih diperhatikan oleh

pemerintah. Terlebih karena Afrika Selatan berkeinginan untuk mengembalikan

kondisi ekonominya melalui peran domestik, Afrika Selatan mengurangi

permasalahan peminjaman atau melakukan investasi-investasi diluar dari

negaranya pasalnya, pemerintah memiliki permasalahan jika bantuan atau

kegiatan ekonomi tersebut hanya akan membuat keadaan perekonomian Afrika

Selatan semakin buruk (South Africa Government, 2016).

Adanya keinginan Afrika Selatan dalam memperbaiki sistem ekonominya,

pemerintah melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat di negara tersebut

untuk terlibat aktif terhadap ekonomi. Pemerintah memberikan regulasi megenai

sumberdaya manusia untuk dapat dipergunakan demi mengembalikan stabilitas

pertumbuhan ekonomi, dengan melibatkan perempuan untuk turut aktif falam

perekonomian.

Dari permasalahan tersebut, pekerjaan menjadi pokok masalah dalam

menghadapi ekonomi yang ikut berperan. Lapangan pekerjaan terlalu rendah

terutama pada sektor swasta hingga masih banyaknya penggangguran terutama
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perempuan yang kurang mendapatkan perhatian. Masalah daya saing Afrika

Selatan termanifestasi dalam defisit perdagangan yang terus meningkat, bahkan

dengan latar belakang pertumbuhan yang lemah. Kekuasaan adalah hambatan bagi

perekonomian. Meskipun kinerja perusahaan kuat, kepercayaan bisnis yang

tertekan telah menahan investasi swasta (IMF, 2015).

Pada pasar tenaga kerja kekakuan dan produk mendasari masalah yang

terjadi. Pasar produk perlu melihat persaingan yang lebih besar, yang pada

gilirannya akan memungkinkan bisnis baru, termasuk usaha kecil dan menengah.

Hal ini juga akan membawa harga yang lebih rendah dan memberikan insentif

yang lebih besar untuk inovasi dan peningkatan produktivitas. Pengalaman dan

tingkat pendidikan memainkan peran penting dalam meningkatkan peluang

mencari pekerjaan.

Di Afrika Selatan, pengangguran yang tidak memiliki pengalaman kerja

sebelumnya memiliki kesempatan yang sangat sedikit untuk menemukan

pekerjaan. Keterlibatan laki-laki yang masih mendominasi menjadi kendala yang

harus dihadapi oleh perempuan, sehingga pada penelitian ini kinerja perempuan

dilihat dari sektor ekonomi terkait dengan ketenagakerjaan. Porsi jam-jam bekerja

pada laki-laki lebih banyak dibandikan dengan perempuan dalam industri, jasa,

dan dalam bidang pertambangan. Berkurangnya jam kerja juga menjadikan

perempuan tidak memiliki ruang untuk bekerja pada sektor tersebut (Statistic

South Africa, 2018).
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Gambar Grafik 1.2 Tenaga Kerja Di Tingkat Manajemen Puncak
Berdasarkan Gender: 2014 – 2016

Sumber : Research Brief On Gender And Equality In South Africa 2013 -
2017

Peningkatan yang berarti untuk perempuan perwakilan di tingkat

manajemen puncak dari 2014 hingga 2016 menunjukkan bahwa masih ada

kurangnya peluang bagi perempuan di tingkat atas dan manajemen senior tingkat,

yang pada gilirannya mencerminkan ketidaksetaraan sistemik dan diskriminasi

tidak langsung.

Ketidaksetaraan gender antara perempuan dan laki-laki menjadi faktor yang

memengaruhi permasalahan ketenagakerjaan di Afrika Selatan. Laki-laki

mendapatkan kesempatan kerja yang lebih dulu dibandingkan perempuan yang

harus mengupayakan hak dalam pekerjaan tersebut. Pada tahun  2014 sebanyak

59,3% sebagian besar perempuan dibandingkan laki-laki menganggur selama

hampir setahun, dan memiliki frekuensi pengangguran jangka panjang dikarnakan

faktor menghambat pekerjaan bagi mereka yang tidak memiliki pekerjaan yaitu

kurang berpengalaman, calon pekerja merupakan seorang perempuan, dan

seseorang yang masih muda (Statistics South Africa, 2018). Hal tersebut
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menggambarkan bahwa kesamarataan yang dimiliki oleh perempuan di negara

tersebut masih belum dapat diperoleh secara penuh, bahkan pada permasalahan

yang sama dimana laki-laki dan perempuan dalam posisi sama-sama kesempatan

dalam pekerjaan.

Dalam segala bidang kehidupan, kaum perempuan cenderung lebih

inferior dibandingkan kaum laki-laki, apalagi dalam masyarakat tradisional

agraris, mereka menempatkan kaum laki-laki menjadi garda terdepan dan

mengesampingkan kaum perempuan. Kondisi ini pun diperparah lagi dengan

fundamentalisme agama yang melakukan opresi terhadap kaum perempuan, kaum

perempuan merupakan makhluk yang harus tunduk pada kaum laki-laki.

Anna Dickson (1997) dalam tulisannya tentang relasi antara pembangunan

dan Hubungan Internasional, hal-hal ini disebabkan karena mereka menganggap

pembangunan sebagai isu domestik dan termasuk kategori low politics. Hubungan

internasional saat itu bukanlah ilmu yang hirau dengan normative questions yaitu

pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan standar moral, sehingga distribusi

sumber daya antar negara, isu-isu keadilan internasional dan persoalan

kemiskinan dunia tidak menjadi fokus perhatian. Akibatnya, perspektif gender

kerap diabaikan dalam mengkaji persoalan pembangunan, khususnya terkait

dengan aktivitas ekonomi politik internasional yang juga merupakan aktivitas

gender.

Akan tetapi permasalahan tersebut akan kembali lagi kepada bagaimana

keadaan yang dimiliki oleh negaranya. Permasalahan dalam hal ini terjadi pada

negara Afrika Selatan dimana masih terdapat ketidaksetaraan gender yang
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diterima oleh perempuan di negara tersebut. Peran laki-laki masih mendominasi

penuh khususnya pada bidang pekerjaan. Hal tersebut memperlihatkan bahwa

masih terdapat permasalahan kesenjangan yang masih terjadi pada perekonomian

di Afrika Selatan. Fenomena struktural antara laki-laki dan perempuan dalam

bidang pekerjaan, sehingga masih menjadi tidak setaranya hak yang diterima oleh

keduanya.

Feminisme di Afrika Selatan pada awal pergerakanya terjadi di tahun

1900-an. Feminisme yang hadir di  Dengan berakhirnya Perang Dunia Pertama

(1914-1918), pola pekerjaan perempuan mulai berubah. Perang dan kebijakan

proteksionis dari pemerintahan ingin membantu orang kulit putih miskin untuk

bangkit kembali mendorong pertumbuhan industri manufaktur. Perempuan dari

semua kelompok ras perlahan mulai tertarik ke kota dan tertarik ke pasar tenaga

kerja. Di luar dari peran pekerjaan perempuan yang pada saat itu hanya sebagai

cadangan, namun peluang ekonomi juga terbuka bagi perempuan Afrika.

Kebanyakan dari mereka telah pergi ke kota mencari pekerjaan, atau bekerja di

tambang mereka dapat tinggal di lokasi (di mana perumahan dianggap langka dan

kondisinya buruk) dan mencari pekerjaan di dekat situ kota-kota. Pada 1920-an

belum ada pembatasan pada mobilitas atau penyelesaian perempuan Afrika

(History of Women’s, n.d).

Pada awal pergerakan feminis di Afrika Selatan, Pengaruh serikat pekerja

mulai dirasakan pada 1920-an dengan perempuan seperti Ray Alexander, Hetty

McLeod, Frances Baard dan Bettie du Toit memimpin dan dengan demikian

memberdayakan gerakan perempuan. Industri pakaian menjadi bidang pekerjaan

industri yang penting bagi perempuan, demikian pula industri makanan, minuman,
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dan tembakau. Melalui pekerjaan mereka di industri perempuan menjadi tertarik

pada serikat pekerja, sehingga menjadi faktor pendorong yang signifikan dalam

perlawanan perempuan terhadap ketidaksetaraan gender dan ketidakadilan sosial

(History of Women’s, n.d)..

Laju urbanisasi dan perubahan pola kerja perempuan terkait erat, namun

ketidaksetaraan gender sangat mencolok. Di seluruh sektor pasar tenaga kerja,

perempuan, baik Afrika, kulit putih atau kulit putih, dibayar dengan upah terendah

dan diberi pekerjaan yang paling tidak terampil. Lebih dari 50% perempuan yang

dipekerjakan di luar cadangan pada awal 1920-an bekerja sebagai pembantu

rumah tangga, tetapi kesempatan kerja lain mulai terbuka. Pada 1925, misalnya,

sekitar 12% perempuan dari semua kelompok ras telah mengambil pekerjaan di

sektor industri. Paparan terhadap kehidupan kota dan ekonomi yang sibuk seperti

yang akan kita lihat, membuat perempuan lebih percaya diri dan mereka menjadi

lebih terpolitisasi dan tegas, lebih siap untuk memperjuangkan hak-hak sosial-

politik serta kesetaraan hak bagi perempuan (History of Women’s, n.d).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka penulis

mengambil rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian yaitu :

“Bagaimana Kinerja Ekonomi Perempuan Afrika Selatan Tahun 2015 ?”
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1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah

untuk menganalisis permasalahan kinerja perempuan pada sektor ekonomi di

Afrika Selatan pada tahun 2015.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja

ekonomi perempuan yang dianalisis menggunakan konsep Feminis

dalam Hubungan Internasional, terutama konsep yang berkaitan

antara feminisme dalam perempuan dan perekonomian.

1.4.2 Secara Praktis

a. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan informasi,

tentang permasalahan kinerja ekonomi yang terjadi pada

perempuan, khususnya pada negara berkembang seperti negara

Afrika Selatan,

b. Diharapkan penelitian ini dapat melengkapi penelitian-penelitan

sebelumnya terkait dengan permasalahan kinerja ekonomi yang

terjadi pada perempuan dalam analisis feminisme terutama dalam

sektor pekerjaan.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

1. Jurnal yang berjudul Feminist-Kaleckian Macroeconomic Policy for

Developing Countries tahun 2006. Jurnal tersebut ditulis oleh Stephanie Seguino

dan Caren Grown. seperangkat kebijakan makroekonomi dan perdagangan untuk

mempromosikan kesetaraan gender. Bahwa sementara liberalisasi telah

memperluas akses perempuan terhadap pekerjaan, jangka panjang. Jurnal tersebut

mengemukakan kesetaraan gender didasarkan pada pergeseran dari ekonomi yang

berorientasi pada keuntungan , upah,  dan  pekerjaan penuh pada hubungan antara

distribusi pendapatan dan hasil ekonomi makro.

Dalam jurnal ini menjelaskan ekuitas gender sebagai tujuan makroekonomi,

yaitu mempertimbangkan distribusi gender dari pendapatan, kekayaan, dan tenaga

kerja dapat dilakukan lebih adil, memahami bahwa ekuitas yang lebih besar di

dalam distribusi sumber daya material bisa menjadi titik tumpu untuk perubahan

pada ranah lain. Ekonomi berkeadilan gender memerlukan kebijakan untuk

mencapai tujuan penting. Pertama, Pemerataan akses terhadap pekerjaan
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diperlukan melalui penghapusan hambatan pekerjaan yang diskriminatif. Kedua,

pemerataan pendapatan dibutuhkan, baik perempuan maupun laki-laki dapat

memperoleh upah layak dan upah yang cukup tinggi untuk memungkinkan orang

dewasa mencukupi kebutuhan keluarga mereka.

Globalisasi telah mendorong perempuan ke pasar tenaga kerja di ekonomi

dengan berbagai struktur. Ekonomi industri yang menekankan pada manufaktur

ekspor mengalami kenaikan bagian perempuan dari pekerjaan, terutama pada

tahap awal industrialisasi. Perempuan memberikan keuntungan biaya bagi

perusahaan yang menghadapi biaya persaingan dari negara-negara berorientasi

ekspor lainnya. Daya tarik pekerja perempuan juga terkait dengan kemudahan

pemberian pada pekerja ini, sebagian didasarkan pada norma gender yang

terdegradasi pekerjaan perempuan dibayar untuk kepentingan sekunder setelah

tanggung jawab reproduksi mereka. Seiring ekonomi semi industri maju, proses

feminisasi Pekerjaan ekspor bisa menurun atau bahkan membalikkan.

Kesimpulan dari jurnal tersebut adalah, kebijakan pembangunan spesifik

negara memiliki perbedaan tidak sama satu dengan lainya, namun hal tersebut

tergantung pada struktur ekonomi, sifat pemisahan ketenagakerjaan gender, dan

perbedaan modal manusia. Tujuannya adalah memberikan kerangka kebijakan

bahwa memungkinkan produktivitas meningkat dalam industri yang didominasi

perempuan, mempromosikan industri strategis yang mampu membayar upah

tinggi kepada pekerja, dan memungkinkan untuk mengejar pekerjaan penuh

melalui kebijakan manajemen sisi permintaan.
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2.     Jurnal yang berjudul “Problematika Kebijakan Pengarusutamaan Gender

dalam Mengatasi Marjinalisasi Perempuan”. Jurnal tersebut ditulis oleh

Widjajanti M. Santoso tahun 2015, yang dimana jurnal tersebut ditulis untuk

Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (P2KK-LIPI). Dalam jurnal

tersebut penulis menjabarkan bahwa adanya pengupayaan sebuah  aturan dan

kebijakan dalam mengangkat kepentingan perempuan agar dapat menjadi

pertimbangan dalam aspek ekonomi ataupun politik suatu negara.

Jurnal tersebut membahas tentang dinamika perempuan yang menjadi

tokoh marjinal dalam pembangunan suatu negara. Terdapat problematika sosial

perempuan atas permasalahan gender dilihat dari sisi ekonomi dan sisi sosialnya.

Secara umum analisis gender telah menunjukkan bahwa akses perempuan

terhadap kebijakan sosial terbatas pada wacana dan masih bermasalah di dalam

implementasinya.

Kesimpulan dari isi jurnal tersebut adalah perempuan dilihat dari sisi

sosial, politik, ekonomi yang keterkaitannya bila di dalam contoh jurnal tersebut

mengangkat negara Indonesia, perempuan masih mejadi pertimbangan akan

kontribusinya dalam proses kemajuan suatu negara. Bergantung kepada

bagaimana sebuah gerakan yang akan membawa perempuan tersebut dinilai dapat

atau tidaknya berkontribusi terhadap negara. Misalnya berdasarkan perundan–

undangan, gerakan perempuan, program dari sebuah organisasi dan analisa negara

terhadap kontribusi perempuan itu sendiri. Jurnal tersebut akan dijadikan sebagai

bahan referensi mengenai dinamika perempuan dalam contoh di luar negara

Afrika Selatan tentang kerentanan gender pada suatu negara.
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3.       Jurnal yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap

Kesenjangan Upah Gender”. Jurnal tersebut ditulis oleh Dara Veri Widayanti ,

Nindy Sintya Indriani Rachman, dan Widya Mauretya tahun 2013, jurnal tersebut

merupakan jurnal akuntansi yang memiliki kaitan dengan gender. Dalam jurnal

tersebut penulis menjabarkan tentang kesenjangan upah yang diterima

berdasarkan gender yang dimana dalam jurnal ini juga kesetaraan gender

merupakan pokok dari permasalahan pembangunan.

Jurnal tersebut melakukan uji regresi faktor PDB terhadap tingkat

kesenjangan upah gender, dimana PDB tersebut diukur menggunakan index GDP

dan index ratio of estimated female to male earned income. Hasil dari uji regresi

normalitas tersebut yaitu bahwa semakin maju suatu negara maka tingkat

kesenjangan upah akan semakin rendah atau semakin tinggi nilai GDP per capita

suatu negara maka index kesenjangan upah gender semakin kecil. Dalam jurnal

tersebut juga mengemukakan pendapat dari Martin dan Garvi (2009)

mengemukakan pendapat bahwa pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB)

menstimulasi peningkatan nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) serta menurunkan kesenjangan antar kedua indeks

tersebut.

Kesimpulan dari isi jurnal tersebut adalah Semakin tinggi GDP per kapita

maka semakin rendah kesenjangan upah gender suatu negara. Dalam kenyataanya

hubungan antara kesetaraan gender dengan perkembangan ekonomi mempunyai

hubungan timbal balik, pertumbuhan ekonomi yang maju akan mengurangi

tingkat kesenjangan gender dan semakin tinggi tingkat kesetaraan gender di suatu

negara akan meningkatkan kemampuan negara untuk berkembang dan
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mengurangi kemiskinan. Jurnal ini akan menjadi referensi penulis dalam

menganalisis hubungan antara gender dan juga GDP pada negara Afrika Selatan.

4. Jurnal yang berjudul “Gender Mainstreaming In Local Economic

Development Processes: A South African Perspective”. Jurnal tersebut ditulis oleh

Shikha Vyas-Doorgapersad pada tahun 2017. Dalam jurnal tersebut penulis

menjabarkan tentang kesetaraan gender dalam perokonomian lokal yang

mengambil permasalahan di Afrika Selatan.

Jurnal tersebut menjabarkan tentang partisipasi perempuan dalam

perekonomian, memberantas kemiskinan dan memajukan ekonomi pemberdayaan

rumah tangga, program pengembangan ekonomi lokal yang sejak itu telah

diterapkan di kota-kota Afrika Selatan. Tujuan jurnal tersebut adalah untuk

mengeksplorasi unsur gender yang hilang dalam kebijakan dan tujuan

pembangunan. Dalam jurnal ini, peneliti melakukan analisis secara kualitatif

dengan  menggunakan tinjauan dokumen mengeksplorasi pengecualian gender

dalam proses pengembangan ekonomi lokal. Perbedaan gender, ketidaksetaraan,

akses yang tidak merata ke sumber daya, dan ketidaksetaraan peluang kerja dapat

menyebabkan keruntuhan ekonomi.

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi elemen gender yang hilang

dalam kebijakan pembangunan dan tujuanya. Partisipasi perempuan penting

dalam memajukan dan mempertahankan ekonomi lokal. Namun, kesenjangan dan

perbedaan gender masih jelas dapat diidentifikasi. Perempuan sering

menggunakan pekerjaan stereotip atau membatasi diri untuk melakukan kegiatan

rutin rumah tangga. Masalah seperti ini harus menjadi fokus serius dan diskusi

berkelanjutan. Kesimpulan dari jurnal tersebut adalah, studi ini menunjukkan
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bahwa publik dan dapat juga dibantu dengan lembaga-lembaga, harus terlibat

dalam penyelesaian permasalahan serius dalam mengeksplorasi masalah gender

terkait dengan pemerintahan. Pendekatan semacam itu akan membawa relevansi,

dan memberikan kontribusi penting dalam hal kebijakan yang diubah, langkah-

langkah progresif dan reformasi sosial yang signifikan.

Terkait dengan penelitian terdahulu yang akan digunakan peneliti sebagai

referensi dalam melakukan analisis, berikut merupakan tabel pembanding dari

keempat penelitian terdahulu tersebut :

Tabel 2.1 . Tabel Komparasi Penelitian Terdahulu

Jurnal 1 Jurnal 2 Jurnal 3 Jurnal 4

N
am

a
pe

ne
lit

i
/ta

hu
n

Stephanie Seguino dan Caren
Grown, tahun 2006

Widjajanti M. Santoso,
tahun 2015

Dara Veri Widayanti ,
Nindy Sintya Indriani
Rachman, dan Widya
Mauretya tahun 2013

Shikha Vyas-
Doorgapersad, tahun 2017

T
uj

ua
n 

Pe
ne

lit
ia

n

Ekuitas gender sebagai
tujuan makroekonomi, yaitu

mempertimbangkan
distribusi gender dari

pendapatan, kekayaan, dan
tenaga kerja dapat dilakukan
lebih adil, memahami bahwa
ekuitas yang lebih besar di

dalam distribusi sumber daya
material bisa menjadi titik
tumpu untuk perubahan

Terdapat problematika
sosial perempuan atas
permasalahan gender

dilihat dari sisi ekonomi
dan sisi sosialnya.

Secara umum analisis
gender telah

menunjukkan bahwa
akses perempuan

terhadap kebijakan
sosial terbatas pada
wacana dan masih

bermasalah di dalam
implementasinya.

Menjabarkan tentang
kesenjangan upah yang
diterima berdasarkan
gender yang dimana
dalam jurnal ini juga

kesetaraan gender
merupakan pokok dari

permasalahan
pembangunan.

Tujuan jurnal tersebut
adalah untuk

mengeksplorasi unsur
gender yang hilang dalam

kebijakan dan tujuan
pembangunan partisipasi

perempuan dalam
perekonomian,

memberantas kemiskinan
dan memajukan ekonomi

pemberdayaan rumah
tangga, program

pengembangan ekonomi
lokal yang sejak itu telah
diterapkan di kota-kota

Afrika Selatan.

M
et

od
e/

al
at

an
al

is
is

Kualitatif, dengan
mengkaitkan liberalisasi,

gender dan ekonomi makro

Kualitatif, dengan
mengkaitkan

perundangan dan
program perempuan

Kuantitatif, dengan
melakukan uji regresi.
Terkait dengan PDB,

IPG, dan IPM.

Kualitatif, dengan
mengekplorasi

permasalahan gender dan
permasalahan

perekonomian lokal.
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K
on

tr
ib

us
i p

en
el

iti
an

Ekonomi berkeadilan gender
memerlukan kebijakan untuk

mencapai tujuan penting.
Pemerataan akses terhadap

pekerjaan. Pemerataan
pendapatan. memperoleh
upah layak dan upah yang

cukup tinggi untuk
mencukupi kebutuhan

keluarga mereka.

Bagaimana sebuah
gerakan yang akan

membawa perempuan
tersebut dinilai dapat

atau tidaknya
berkontribusi terhadap

negara. Misalnya
berdasarkan perundan–

undangan, gerakan
perempuan, program

dari sebuah organisasi
dan analisa negara
terhadap kontribusi

perempuan itu sendiri.

Semakin tinggi GDP
per kapita maka
semakin rendah

kesenjangan upah
gender suatu negara.

pertumbuhan ekonomi
yang maju akan

mengurangi tingkat
kesenjangan gender
dan semakin tinggi
tingkat kesetaraan

gender di suatu negara
akan meningkatkan
kemampuan negara

untuk berkembang dan
mengurangi
kemiskinan.

Partisipasi perempuan
penting dalam memajukan

dan mempertahankan
ekonomi lokal. Namun,

kesenjangan dan
perbedaan gender masih
jelas dapat diidentifikasi.

Perempuan sering
menggunakan pekerjaan
stereotip atau membatasi

diri untuk melakukan
kegiatan rutin rumah

tangga. Masalah seperti ini
harus menjadi fokus serius
dan diskusi berkelanjutan.

Keempat penelitian yang telah dideskripsikan memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Penulis
akan lebih berfokus pada analisis kinerja ekonomi yang dilakukan oleh perempuan di negara Afrika Selatan dengan
melihat bagaimana kontribusi perempuan dalam sektor pekerjaan baik formal maupun informal dapat memberikan
pengaruh terhadap ekonomi negara. Dan dari keempat penelitian tersebut, akan penulis jadikan referensi penelitian, baik
metode yang digunakan, data yang yang dipaparkan, dan kontribusi dari penelitian yang diberikan.

Sumber : diolah oleh peneliti untuk kepentingan penelitian

2.2  Landasan Konseptual

2.1.1 Feminisme

Fenomena-fenomena Hubungan Internasional yang sangat beragam dan

dinamis telah memunculkan gagasan-gagasan yang berasal dari sudut pandang

yang berbeda dari para pemikir Hubungan Internasional. Perdebatan dalam

Hubungan Internasional pada hakikatnya perdebatan mengenai apa, mengapa dan

bagaimana gagasan mengenai fenomena Hubungan Internasional yang telah

terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi di masa depan. Dalam penelitian ini

peneliti menggunakan konsep feminisme dalam Hubungan Internasional, konsep

tersebut dilihat dari pandangan perdebatan besar atau disebut dengan Great

Debate yang terjadi dalam studi Hubungan Internasional.
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Dalam perdebatan besar, feminisme ditempatkan pada perdebatan besar ke

empat yaitu dalam debat positivisme dan pospositivisme (refleksivitas). Dalam

defisini luas feminisme merupakan konsep yang pada umumnya meliputi tentang

kehidupan sosial dan pengalaman yang dialami oleh perempuan. Dikembangkan

menjadi suatu pandangan yang pusatnya adalah perempuan, didukung oleh realita

sosial berupa keuntungan yang akan didapatkan oleh perempuan (Jackson &

Jackie Jones, 2009).

Pada awalnya feminis masuk kedalam Hubungan Internasional pada tahun

1980 dalam perdebatan besar ke tiga yaitu perdebatan kritis, namun dalam

perdebatan ke tiga dalam perdebatan tersebut tidak disarankan untuk membahas

tentang gender dan masuk dalam arus utama perdebatan Hubungan Internasional

ke tiga. Karena bahasan tentang perdebatan ini memiliki sama banyaknya

pembahasan dengan gender, sehingga feminisme didefinisikan melalui pos

positivis dalam perdebatan Hubungan Internasional ke empat  pada (Tickner,

2001).

Feminis diperdebatkan dalam perdebatan besar dengan alasan para ahli

mempertanyakan asumsi-asumsi liberal, bahwa adanya subordinasi pada

perempuan bisa saja terjadi untuk kedepanya. Alasan lainya karena pada saat itu

perempuan belum terlibat dalam struktur kelembagaan yang ada. Bahasan

postpositivis di dalam perdebatan ke empat memiliki akar dalam teori feminis dan

komitmen terhadap pentingnya gender sebagai kategori analisis (Tickner, 2001).

Hubungan Internasional berkutat pada hal-hal seperti negara, konflik dan

perang, keamanaan internasional, yang bersifat sangat maskulin, sehingga
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cenderung mengesampingkan sisi feminitas dan memarginalisasi perempuan

dalam pembahasan mengani kajian-kajian tersebut. Hal itulah yang menjadi salah

satu alasan munculnya perspektif feminisme dalam Hubungan Internasional yang

secara konseptual memberikan sebuah pandangan yang berbeda, yang sebelumnya

tidak diperhatikan.

Pada saat feminis masuk dalam perdebatan besar, feminis memiliki tujuan

untuk menjelaskan subordinasi perempuan atau tidak adil antara posisi sosial dan

ekonomi perempuan dan laki – laki. Untuk mencari jalan keluar mengakhiri

kerugian perempuan atas jenis kelamin mereka, perempuan harus diakui sebagai

pemilik martabat manusia yang setara dengan laki-laki dan bertujuan untuk

meningkatkan kehidupan perempuan.

Feminis teori memiliki beberapa bentuk pendekatan berbeda yang

menjelaskan bagaimana melihat peran perempuan dalam pandangan yang lain.

Melihat pada peran-peran kaum perempuan bermain dalam politik dunia dan

menanyakan mengapa mereka dimarginalkan. Hal ini menginginkan peluang-

peluang sama yang diberikan pada para perempuan seperti kaum laki-laki.

memiliki fokus terhadap sistem kapitalis internasional.

Feminisme merupakan pendekatan yang dapat dilihat sebagai gerakan luas

dan dinamis, mencari berbagai cara untuk meningkatkan status sosial perempuan

(Randall, 1987). Feminisme berkenaan dengan keinginan perempuan untuk

mendapatkan kedudukan yang sama dengan laki-laki, dengan tidak adanya lagi

penindasan ataupun ketidaksetaraan yang sering diterima perempuan dalam

kehidupan sehari-hari.
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Feminisme hadir dalam dua gelombang  yang pertama pada tahun 1840

yang ditandai dengan berdirinya beberapa elemen organisasi di negara Britania.

Perempuan pada masa itu berhasil bergerak menuju kejayaan dan memenangkan

hak-hak dan status mereka. Diikuti dengan gelombang feminisme kedua pada

tahun 1960 ditandai dengan berdirinya organisasi feminis untuk mengekploitasi

keputusan atau kebijakan yang menguntungkan perempuan, pada awal

kemunculanya feminisme lahir dibagi kedalam beberapa bentuk yaitu feminisme

radikal, feminisme liberal, dan feminisme marxis sosialis (Randall, 1987).

Pendekatan feminis dalam Hubungan Internasional telah memperkenalkan

gender sebagai alat penting untuk menganalisis interaksi antar negara dalam

kerangka internasional. Meskipun demikian dari upaya-upaya untuk membangun

Teori Hubungan Internasional yang lebih baik, analisis feminis telah memiliki

sedikit dampak pada politik internasional sebagai pembuat kebijakan dan pembuat

keputusan tampaknya percaya diri menepis ide-ide feminis. Peran perempuan

dalam menciptakan dan mempertahankan internasional politik telah diperlakukan

seolah-olah mereka alami dan tidak layak untuk diselidiki (Tickner, 1992).

Dunia hubungan internasional adalah ranah maskulin, oleh karena itu

banyak sarjana laki-laki menunjukkan bahwa diperlukan perubahan dalam cara

politik dunia, karena semua pengetahuan tentang perilaku negara dalam hubungan

internasional bergantung pada asumsi yang muncul dari pengalaman laki-laki, hal

tersebut mengabaikan banyak pengalaman manusia lainya seperti perempuan yang

memiliki potensi untuk meningkatkan berbagai pilihan dan membuka cara

berpikir yang baru tentang praktik interstate.
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Analis feminis berpendapat bahwa mungkin kurangnya ide feminis dalam

politik internasional karena selama bertahun-tahun telah dianggap bahwa elit

politik internasional adalah adil untuk laki-laki. Oleh karena itu, hanya laki-laki

dan bukan perempuan yang mampu menangani masalah politik internasional,

dalam situasi seperti itu, aktor kebijakan luar negeri dan pembuat keputusan

adalah laki-laki (Enloe, 1993).

Di bidang kebijakan luar negeri, analisis feminis mengungkapkan gender

sebagai variabel dengan mengekspos gender laki-laki yang dominan pembuat

kebijakan dan asumsi gender yang pembuat kebijakan ini adalah aktor rasional

strategis yang membuat keputusan hidup dan mati atas nama abstrak konsepsi

kepentingan nasional. Beberapa ahli mengklaim bahwa perempuan jarang orang

dalam lembaga-lembaga aktual yang membuat dan menerapkan kebijakan luar

negeri (Randal, 1987).

Feminis analisis kebijakan luar negeri telah membuka bidang substantif baru

pembuatan kebijakan dan penelitian di dalam hubungan antar negara. Feminis

menganalisis kesenjangan gender yang terus-menerus dalam keyakinan kebijakan

luar negeri laki-laki dan perempuan, pembuat kebijakan luar negeri dan warga

negara, beberapa Para peneliti berpendapat bahwa para pemimpin perempuan di

negara-negara barat lebih cenderung menentang penggunaan berlaku dalam

tindakan internasional dan biasanya lebih mendukung intervensi kemanusiaan

(Tickner, 1992).

Dalam hal partisipasi ekonomi, meskipun telah ada penggabungan

perempuan tumbuh di pasar tenaga kerja sebagian karena kemajuan dalam
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pendidikan, kondisi kerja perempuan seringkali relatif tidak menguntungkan

seperti mereka menghadapi tingkat pengangguran lebih tinggi daripada laki-laki,

mereka terkonsentrasi di sejumlah kecil pekerjaan, mereka lebih terwakili dalam

informal sektor dengan tingkat perlindungan sosial yang rendah, dan terus

menghadapi kesenjangan upah yang signifikan dengan menghormati laki-laki.

Dalam beberapa kasus, undang-undang tenaga kerja yang melindungi hak-

hak perempuan dari bersalin dan akses ke pekerjaan tertentu yang berisiko tinggi

telah menghasilkan efek yang tidak diinginkan, mengurangi mereka peluang

ekonomi. Ada juga peningkatan kesenjangan antara perempuan, secara khusus

keturunan pribumi dan Afrika menghadapi situasi yang lebih buruk.

Hal tersebut membuat tujuan penggabungan perempuan di ranah publik

dibuat dari studi kebijakan publik dan bukan melalui pendekatan terpadu, oleh

karena itu, seorang feminis perspektif tentang keamanan akan memprioritaskan

masalah yang terkait dengan pencapaian keadilan, gender militerisme, hak asasi

manusia dan perlindungan sosial, oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa

keamanan di bawah ini perspektif lebih inklusif karena merenungkan isu-isu yang

sering diabaikan Teori Hubungan Internasional konvensional, yang pada dasarnya

difokuskan pada tema-tema semacam itu sebagai keseimbangan kekuatan dan

pencegahan perang. Sudut pandang gender ini, akan menawarkan hal yang

penting alternatif untuk pencapaian konsep keamanan yang lebih komprehensif

dan lengkap.
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1. Feminise Liberal

Pergerakan feminisme sudah dimulai sejak abad ke-18. Gelombang

pergerakan perempuan zaman ini dikenal dengan istilah feminisme liberal karena

pada umumnya tujuan pergerakan ini adalah untuk menciptakan masyarakat yang

adil dan peduli tempat kebebasan berkembang. Hanya di dalam masyarakat yang

seperti itu, perempuan dan juga laki-laki dapat mengembangkan diri (Tong,

2010). Teori ini berasumsi bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan antara laki-

laki dan perempuan.

Karena itu perempuan harus mempunyai hak yang sama dengan laki-laki.

Megawangi (2009), menyatakan bahwa kelompok feminis liberal menolak

persamaan secara menyeluruh antara laki-laki dan perempuan. Meskipun

demikian, dalam beberapa hal antara laki-laki dan perempuan masih tetap ada

pembedaan (distinction) seperti pada contohnya perempuan memiliki fungsi organ

reproduksi. Bagi perempuan, hal ini membawa konsekuensi logis dalam

kehidupan bermasyarakat.

Aliran feminisme liberal dipengaruhi oleh teori struktural fungsionalisme,

yang muncul sebagai kritik terhadap teori politik liberal yang pada umumnya

menjunjung tinggi nilai otonomi, persamaan, dan nilai moral serta kebebasan

individu, akan tetapi pada saat yang sama dianggap mendiskriminasi kaum

perempuan. Menurut Wollstonecraft (1759-1799), Mill, dan Friedan dalam Fakih

(2008), asumsi dasar feminisme liberal adalah bahwa kebebasan (freedom) dan

kesamaan (equality) berakar pada rasionalitas dan pemisahan antara dunia privat

dan publik. Dalam memperjuangkan persoalan masyarakat, menurut kerangka
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kerja feminis liberal, tertuju pada kesempatan yang sama dan hak yang sama bagi

setiap individu, termasuk di dalamnya kaum perempuan.

Kesempatan dan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan ini

penting, sehingga tidak perlu pembedaan kesempatan (Narwoko dan Suyanto,

2007). Feminis liberal mengusulkan pemecahan masalah dengan cara menyiapkan

kaum perempuan agar dapat bersaing dalam suatu dunia yang penuh persaingan

bebas (Narwoko & Suyanto, 2007).

Hal ini bertujuan supaya tidak ada lagi suatu kelompok jenis kelamin yang

lebih dominan karena organ reproduksi bukan merupakan penghalang bagi

perempuan untuk memasuki peran-peran di sektor publik. Laki-laki tidak

menerima perempuan sebagai pasangan yang kedudukan statusnya setara dengan

laki-laki karena laki-laki tidak menginginkan status yang sama dengan

perempuan. Perempuan terpaksa menerima keadaan status mereka sebagai objek

lelaki. Laki-laki menciptakan keadaan tersebut sehingga mereka dapat menjaga

eksistensi subjek mereka. Konsekuensinya, perempuan diperlakukan sebagai

objek dalam seluruh hidupnya. Feminisme liberal memiliki dasar filosofis bahwa

semua orang diciptakan dengan hak-hak yang sama, dan setiap orang harus punya

kesempatan yang sama untuk memajukan dirinya.

Friedan dalam Tong (2008) menyatakan menentang diskriminasi seks di

segala bidang kehidupan: sosial, politik, ekonomi, dan personal. Sebagai seorang

feminis liberal, Friedan ingin membebaskan perempuan dari peran gender yang

opresif, yaitu peran-peran yang digunakan sebagai alasan atau pembenaran untuk

memberikan tempat yang lebih rendah atau tidak memberikan tempat sama sekali
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bagi perempuan, baik dalam bidang akademik, forum, maupun pasar. Dalam

perspektif feminis liberal, persoalan kaum perempuan dianggap sebagai masalah

ekonomi modern atau bagian dari partisipasi politik.

Keterbelakangan perempuan adalah akibat dari kebodohan dan sikap

irrasional serta teguh pada nilai-nilai tradisional. Industrialisasi dan modernisasi

adalah jalan untuk meningkatkan status perempuan, karena akan mengurangi

akibat dari ketidaksamaan kekuatan biologis antara laki-laki dan perempuan,

dengan cara menyiapkan kaum perempuan agar dapat bersaing dalam suatu dunia

yang penuh persaingan, diantaranya melalui peningkatan pendidikan perempuan

dengan menekankan bahwa kemampuan intelektual laki-laki dan perempuan pada

dasarnya adalah sama. Perbedaan pencapaian intelektual antara laki-laki dan

perempuan adalah semata-mata hasil dari pendidikan yang lebih lengkap diterima

oleh laki-laki, dan posisi laki-laki lebih diuntungkan (Farida, 2010).

Kemudian, pada abad ke 19, Mill dan Taylor dalam Tong (2010)

menyatakan bahwa perempuan perlu dilibatkan lebih mendalam di dalam

masyarakat dan mereka sama-sama mendukung gerakan hak pilih. Menurut kaum

liberal, hak harus diberikan sebagai prioritas diatas kebaikan hal ini berarti hak

keseluruhan sistem atas hak individu dibenarkan, karena hak ini merupakan dasar

bagi kita untuk memilih apa yang terbaik bagi kita masing-masing, selama kita

tidak merampas hak orang lain (Tong, 2010).

Mill dan Taylor dalam Tong (2010) menyatakan bahwa untuk

memaksimalkan kegunaan yang total kebahagiaan adalah dengan membiarkan

setiap individu mengejar apa yang mereka inginkan, selama mereka tidak saling
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membatasi atau menghalangi di dalam proses pencapaian tersebut. Mill dan

Taylor yakin bahwa, jika masyarakat ingin mencapai kesetaraan seksual atau

keadilan gender, maka masyarakat harus memberi perempuan hak politik dan

kesempatan, serta pendidikan yang sama dengan yang dinikmati oleh laki-laki.

persamaan permpuan dan laki-laki terwujud, tidak cukup diberikan pendidikan

yang sama tetapi juga harus diberikan kesempatan untuk berperan dalam ekonomi

dan dijamin hak sipilnya yang meliputi hak untuk berorganisasi, kebebasan untuk

berpendapat, hak untuk memilih dan hak milik pribadi serta hak-hak sipil lainnya.

Feminisme Liberal percaya bahwa kesetaraan dan keadilan gender akan

bisa dicapai dengan menghapuskan hambatan yang bersifat regulatif (terkait

dengan peraturan), yang membedakan hak laki-laki dan perempuan. Para kaum

feminis liberal sangat menentang hukum dan regulasi yang tidak adil dan

cenderung memarginalkan kaum perempuan, karena baik itu laki-laki ataupun

perempuan memiliki hak yang sama. Terdapat gerakan-gerakan para kaum

feminis liberal dalam berbagai aspek kehidupan, sebagai contoh dalam aspek

pekerjaan, politik dan pendidikan. Dalam bidang pekerjaan, kaum feminis liberal

menuntut kesempatan dan peluang yang sama dalam mendapatkan gaji ataupun

fasiltas di tempat kerja.

Feminisme, bagaimanapun, memiliki sejarah panjang, setidaknya akan

kembali ke 18 abad dan karya para pemikir feminis liberal awal seperti Mary

Wollstonecraft dan John Stuart Mill. Feminisme juga merupakan respon terhadap

kehidupan perempuan dan pengalaman dan variasi feminisme mencerminkan sifat

yang berubah dan bervariasi pengalaman perempuan. Menurut para editor
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Feminist Frameworks untuk lebih lanjut feminis liberal memiliki fungsi sebagai

(Weiss, 2010) :

1. Lensa gender dan kesetaraan gender, Tujuan pembebasan perempuan

adalah membebaskan perempuan dari peran jender yang menindas:

kesetaraan seksual dan gender.

2. Menekankan kesetaraan peluang: semua orang berhak mendapat

kesempatan yang sama mengembangkan kapasitas rasional dan moral

mereka sehingga mereka dapat mencapai kepribadian. Feminisme liberal

menyebabkan kemajuan di bidang ekonomi, dalam kesetaraan peluang dan

hak-hak sipil.

3. Karena masyarakat memiliki keyakinan salah bahwa perempuan pada

dasarnya kurang intelektual dan secara fisik mampu daripada laki-laki itu

tidak termasuk perempuan dari banyak peluang dan potensi sebenarnya

dari perempuan tidak terpenuhi. Kaum feminis liberal berpendapat bahwa

perempuan memiliki sifat manusia rasional yang sama dengan manusia

dan harus diberikan kesempatan pendidikan dan hak sipil yang sama

dengan laki-laki diberikan.

2. Feminisme Sosialis

Feminis sosialis menekankan pada aspek gender dan ekonomis dalam

penindasan atas kaum perempuan. Perempuan dapat dilihat sebagai penghuni

kelas ekonomi dalam pandangan Marx dan “kelas seks”. Artinya, perempuan

menampilkan pelayanan berharga bagi kapitalisme baik sebagai pekerja maupun

istri yang tidak menerima upah atas kerja domestik mereka. Dalam feminis
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sosialis perempuan tereksploitasi oleh dua hal yaitu sistem patriarkhi dan

kapitalis.

Feminisme sosialis muncul sebagai kritik terhadap feminisme Marxis.

Aliran ini mengatakan bahwa patriarki sudah muncul sebelum kapitalisme dan

tetap tidak akan berubah jika kapitalisme runtuh. Kritik kapitalisme harus disertai

dengan kritik dominasi atas perempuan (Ihromi, 1995). Feminis sosialis mulai

dikenal sejak tahun 1970an.

Meskipun mendukung sosialis, feminis sosialis kurang puas dengan analis

Marx Engels yang tidak menyapa penindasan dan perbudakan terhadap

perempuan. Sebuah faham yang berpendapat "Tak Ada Sosialisme tanpa

Pembebasan Perempuan. Tak Ada Pembebasan Perempuan tanpa Sosialisme".

Feminisme sosialis berjuang untuk menghapuskan sistem pemilikan (Fakih,

2008).

Lembaga perkawinan yang melegalisir pemilikan laki-laki atas harta dan

pemilikan suami atas istri dihapuskan seperti ide Marx yang menginginkan suatu

masyarakat tanpa kelas, tanpa pembedaan gender. Feminis sosialis mengatakan

bahwa kapitalisme dan patriarki merupakan ideologi yang menyebabkan

terjadinya penindasan terhadap kaum perempuan. Hal ini terungkap dalam dua

teori yang dikembangkan perspektif ini yaitu teori sistem ganda dan teori sistem

menyatu, Teori sistem ganda memandang persoalan penindasan kaum perempuan

dari dua ideologi yang berbeda yaitu kapitalisme dan patriarki. Sedangkan teori

sistem menyatu adalah gabungan dari berbagai konsep mengenai apa yang

menyebabkan penindasan terhadap kaum perempuan di masyarakat (Tong, 2010).
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Menurut Karl Marx, di dalam Saulnier (2000), kondisi material atau

ekonomi merupakan akar kebudayaan dan organisasi sosial. Cara-cara hidup

manusia merupakan hasil dari apa yang mereka produksi dan bagaimana mereka

memproduksinya. Sedangkan menurut Engels perempuan dan laki-laki memiliki

peranan-peranan penting dalam memelihara keluarga inti. Namun karena tugas-

tugas tradisional perempuan mencakup pemeliharaan rumah dan menyiapkan

makanan, sedangkan tugas laki-laki mencari makanan. Maka laki-laki memiliki

akumulasi kekayaan yang lebih besar ketimbang perempuan.

Akibatnya, posisi perempuan menjadi lebih lemah. Teori feminisme sosialis

muncul untuk menciptakan posisi yang sederajat dengan kepentingan modal dan

kekuasaan. Feminis sosialis menuntut keadilan dari kelas borjuis yang memiliki

modal untuk tidak membedakan mereka dengan laki-laki dalam pemberian upah,

dan memberi kesempatan bagi mereka untuk cuti kerja sesuai dengan kebutuhan,

seperti cuti hamil, dan menyusui anak. Salah satu isu sentral yang dibahas feminis

sosialis adalah menelaah hubungan antara kerja domestik dengan kerja upahan

atau dalam sosiologi lebih suka menyebutnya antara keluarga dan kerja

(Agger,2003).

Ada beberapa inti pemikiran feminisme sosialis yaitu:

1. Perempuan tidak dimasukkan dalam analisis kelas, karena pandangan

bahwa perempuan tidak memiliki hubungan khusus dengan alat-alat

produksi.

2. Ide untuk membayar perempuan atas pekerjaan yang dia lakukan di

rumah. Status sebagai ibu rumah tangga dan pekerjaanya sangat penting

bagi berfungsingnya sistem kapitalis.



28

3. Kapitalisme memperkuat sexism, karena memisahkan antara pakerjaan

bergaji dengan pekerjaan rumah tangga dan mendesak agar perempuan

melakukan pekerjaan domestik. Akses laki-laki terhadap waktu luang,

pelayanan-pelayanan personal dan kemewahan telah mengangkat standar

hidupnya melebihi perempuan. Karenanya, laki-laki menjadi anggota

patriarki. Tenaga kerja perempuan kemudian menguntungkan laki-laki

sekaligus kapitalisme.

Kapitalisme merupakan bagian yang inheren sekaligus menciptakan

penindasan bagi perempuan. Sosialisme membagi kelas masyarakat menjadi dua,

yaitu kelas pemilik modal dan kelas yang bekerja sebagai buruh di pabrik para

pemilik tersebut. Dua kelas ini, oleh Marx sebagai tokoh sosialis disebut sebagai

kelas borjuis dan kelas proletar (Azis, 2007). Kelas borjuis adalah mereka yang

memiliki kekayaan, sementara kelas proletar adalah masyarakat miskin yang

dipekerjakan sebagai buruh di dalam industri kapitalisme tersebut.

Feminisme sosialis juga mengemukakan bahwa penindasan struktural yang

terjadi pada perempuan meliputi dua hal, yaitu penindasan di bawah kapitalis dan

penindasan di bawah patriarki, yang kemudian menjadi penindasan kapitalis

patriarki atau disebut dominasi (Ritzer, 2007 ). Prinsip dasar dalam teori feminis

sosialis adalah materialis historis yang mengaju pada posisi bahwa kondisi

material kehidupan manusia, termasuk aktivitas dan hubungan yang menciptakan

kondisi itu adalah faktor kunci yang menentukan pola pengalaman manusia,

kepribadian, dan tatanan sosial, kondisi itu berubah sepanjang waktu karena

dinamika yang terdapat di dalamnya.
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Feminisme sosialis adalah gerakan untuk membebaskan para perempuan

melalui perubahan struktur patriarki. Perubahan struktur patriarki bertujuan agar

kesetaraan gender dapat terwujud. Secara garis besar dapat dilihat beberapa

konsep dasar pemikiran feminis sosialis yaitu berdasarkan konsep patriarki, kelas,

gender, dan reproduksi. Feminisme sosialis mengadopsi teori praksis Marxisme,

yaitu teori penyadaran pada kelompok tertindas agar perempuan sadar bahwa

mereka merupakan kelas yang dirugikan. Proses penyadarannya adalah dengan

cara membangkitkan emosi para perempuan agar mereka mengubah keadaannya

(Megawangi,1999).

Proses penyadaran ini menjadi inti feminisme sosialis. Menurut mereka,

banyak para perempuan yang tidak sadar bahwa mereka adalah kelompok yang

tertindas. Feminisme sosialis menggunakan analisis kelas dan gender untuk

memahami penindasan perempuan. Sepaham dengan feminisme Marxis bahwa

kapitalisme merupakan sumber penindasan perempuan. Akan tetapi, aliran

feminis sosialis ini juga setuju dengan feminisme radikal yang menganggap

patriarkilah sumber penindasan itu. Kapitalisme dan patriarki adalah dua kekuatan

yang saling mendukung (Holidin, 2004).

Seperti dicontohkan oleh Nancy Fraser di Amerika Serikat keluarga inti

dikepalai oleh laki-laki dan ekonomi resmi dikepalai oleh negara karena peran

warga negara dan pekerja adalah peran maskulin, sedangkan peran sebagai

konsumen dan pengasuh anak adalah peran feminin. Asumsi yang digunakan oleh

feminisme sosialis adalah bahwa dalam masyarakat, kapitalis bukan satu-satunya

penyebab utama keterbelakangan perempuan sebagai perempuan. Mereka
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mengatakan faktor gender, kelas, ras, individu atau kelompok dapat juga

berkontrabusi bagi keterbelakangan perempuan (Tong, 2001).

Seorang laki-laki kelas menengah harus tau garis keturunannya sendiri agar

pembagian harta dan warisan tidak disalahgunakan. Dalam derajat tertentu, sejauh

keluarga tersebut tidak memiliki tenaga pembantu rumah tangga, kontrol atas

tenaga kerja sebenarnya juga penting karena pekerjaan rumah tangga yang

dilakukan istri memungkinkan laki-laki untuk keluar rumah mencari upah.

Apalagi tenaga kerja perempuan tidak dikontrol dengan baik (dalam arti dibatasi

untuk tidak keluar mencari penghasilan sendiri), pertama statusnya akan merosot

karena ia dianggap tidak bisa menghidupi istri, kedua, ia harus mengerjakan

pekerjaan rumah tangga yang berarti ia tidak bisa memenuhi fungsinya sebagai

pencari nafkah keluarga.

Bagi laki-laki kelas bawah, karena tidak adanya harta untuk diwariskan,

soal penjagaan garis keturunan bukan merupakan masalah yang terlalu

diprioritaskan. Kaum perempuan kelas bawah, walaupun umumnya juga harus

melakukan pekerjaaan rumah juga dibutuhkan untuk memperoleh penghasilan

karena upah suami umumnya tak cukup untuk menghidupi satu keluarga. Seperti

yang dijelaskan feminisme sosialis bahwa kerja domestik perempuan adalah inti

dari reproduksi tenaga kerja baik secara fisik (memberi makan, berpakaian,

mengasuh, dan lain-lain).

Artinya, perempuan menciptakan persediaan tenaga kerja yang murah dan

fleksibel bagi kapitalisme yang lebih mudah dikembalikan ke rumah ketika

dikehendaki. Jadi yang menjadi inti dari kapitalisme sosialis adalah penekanan
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kepada ”peran ganda” (kerja domestik dan kerja upahan). Lebih mendalam lagi

bahwa kaum perempuan mempunyai dua beban yakni di wilayah rumah mengurus

keluarga dan harus bekerja. Beban kerja perempuan lebih berat dari pada laki-laki

yang disebabkan oleh pelabelan perempuan sebagai makhluk domestik. Mereka

harus benar-benar bisa membagi waktu antara keluarga dan bekerja sebagai buruh

pabrik. Kita dapat melihat kehidupan keluarga pekerja pabrik, perempuan tidak

hanya bekerja di ranah rumah tangga (mencuci, mengurus anak dan suami,

memasak, menyapu) akan tetapi juga bekerja di ranah publik (sebagai pekerja

pabrik) karena penghasilan suami tidak cukup dalam memenuhi kebutuhan

keluarga dan mengharuskan mereka bekerja sebagai pekerja pabrik.

Oleh karena itu, peneliti memakai teori feminisme sosialis sebagai analisa

data, karena dalam feminisme sosialis di jelaskan adanya hubungan kerja

domestik dan kerja upahan. Dalam kajian feminisme sosialis mengungkapkan

kapitalisme dan patriarki merupakan ideologi yang menyebabkan terjadinya

penindasan terhadap kaum perempuan.

2.2.2 Pengukuran Tingkat Pengangguran (ekonomi makro Hukum

Okun)

Arthur Okun (1929 – 1979) adalah salah seorang pembuat kebijakan paling

kreatif pada era sehabis perang. Okun memperhatikan faktor-faktor pembangunan

yang membantu Amerika Serikat menelusuri dan mengatur usahanya (Mankiw

2003) .Okun membuat konsep output potensial dan menunjukkan hubungan antara

output dan penganggur. Penganggur biasanya bergerak bersamaan dengan output

pada siklus bisnis. Pergerakan bersama dari output dan pengangguran yang luar
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biasa ini berbarengan dengan hubungan numerikal yang sekarang dikenal dengan

nama Hukum Okun.

Hukum Okun menyatakan bahwa untuk setiap penurunan dua persen GDP

yang berhubungan dengan GDP potensial, angka pengangguran meningkat sekitar

satu persen. Hukum Okun menyediakan hubungan yang sangat penting antara

pasar output dan pasar tenaga kerja, yang menggambarkan asosiasi antara

pergerakan jangka pendek pada GDP riil dan perubahan angka pengangguran

(Mankiw, 2003).

Pengukuran tingkat penggangguran dalam analisis tingkat ekonomi makro,

aspek dalam dalam kinerja ekonomi adalah seberapa efektif suatu perekonomian

menggunakan sumber daya dengan baik. Para pekerja suatu perekonomian adalah

sumber daya utama, menjaga agar para pekerja tetap bekerja menjadi puncak

perhatian para pembuat kebijakan ekonomi. Dalam hal ini, pengukuran statistik

dilakukan untuk mengukur presentase masyrakat yang tidak terlibat dalam

pekerjaan.

Menurut Mankiw (2003), dalam perngukuran tersebut terdapat tiga kategori

yaitu bekerja, tidak bekerja, dan tidak masuk dalam angkatan kerja. Seseorang

dianggap bekerja jika mereka bekerja seminggu sekali sebelumnya dan

mendapatkan upah dari pekerjaan yang dilakukanya. Seseorang yang

mengganggur jika mereka tidak bekerja dan sedang menunggu untuk memulai

pekerjaan baru. Sementara yang tidak masuk kategori tersebut adalah pelajar,

pensiunan, dan tidak berada dalam angkatan kerja. Angkatan kerja didefinisikan

sebagai jumlah orang yang sedang bekerja dan orang yang menganggur, dan
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tingkat pengangguran di definisikan sebagai presentase dari angkatan kerja yang

tidak bekerja yaitu :

Angkatan Kerja = Jumlah Orang yang Bekerja + Jumlah Penganggur
Dan

Tingkat Pengangguran = Jumlah PenganggurAngkatan Kerja x 100
Statistik terkait adalah tingkat partisipasi angkatan-kerja presentase dari populasi

orang dewasa yang ada dalam angkatan kerja :

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja = Angkatan KerjaPopulasi Dewasa x 100
Dalam penelitian ini, teori ekonomi makro  yang digunakan berdasarkan

hukum Okun dalam menghitung kinerja dan partisipasi angkatan kerja perempuan

Afrika Selatan. Analisis dilakukan dengan cara menghitung presentase perempuan

terlibat dalam sektor pekerjaan mapun tidak dalam keterlibatanya dalam pekerjaan

menggunakan data terkait.

2.3 Kerangka Pemikiran

Permasalahan yang terjadi di Afrika Selatan yaitu menurunya pertumbuhan

ekonomi Afrika selatan pada tahun 2015. Pada tahun tersebut perempuan di

Afrika Selatan memiliki kontribusi dalam membantu pertumbuhan perekonomian

negara. Terdapat permasalahan kelas yang terjadi antara laki-laki dan perempuan

dalam keterlibatan aktif pada pekerjaan. Permasalahan terletak pada

ketidaksetaranya antara laki-laki dan perempuan dalam pekerjaan karena dalam
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beberapa hal-hak yang dimiliki laki-laki lebih mendominasi dibandingkan

perempuan.

Dalam kerangka pikir ini, peneliti mencoba menjelaskan kondisi ekonomi

yang terjadi di Afrika Selatan menjadikan perempuan berkontribusi dalam

ekonomi aktif dan kesempatan yang sama dengan laki-laki. Feminis liberal

digunakan untuk melihat bagaimana kesetaraan peluang dan kesempatan untuk

terlibat aktif dalam ekonomi perempuan Afrika Selatan dalam berkontribusi untuk

negara.

Pada kerangka pikir ini, peneliti juga menggunakan feminis sosialis menjadi

alat untuk menganalisis bagaimana perempuan mendapatkan distribusi pekerjaan

yang sama dengan laki-laki secara jenis pekerjaanya. Feminis sosialis juga

digunakan dalam menganalisis distribusi pendapatan terkait dengan sektor-sektor

pekerjaan yang mereka kerjakan.  Dan juga, peneliti menggunakan salah satu

indikator dari hukum Okun dalam ekonomi makro yaitu ‘pengukuran tingkat

pengangguran’, digunakan dalam menghitung angkatan kerja, tingkat

pengangguran, dan tingkat partisipasi angkatan kerja dalam mengukur kinerja

ekonomi perempuan di negara Afrika Selatan.

Kerangka pikir tersebut digunakan oleh peneliti untuk menjelaskan

permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini. Kerangka pikir tersebut

menghubungkan antara konsep dengan permasalahan yang menjadi topik pada

penelitian.
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Gambar. 2. 1 Kerangka Pemikiran

Sumber : diolah oleh peneliti untuk kepentingan penelitian

Permasalahan ekonomi Afrika Selatan,
melibatkan ketenagakerjaan perempuan

Feminisme Liberal

- Kesempatan
perempuan dalam
terlibat ekonomi
aktif

- Kesetaraan peluang
dan hak sipil pada
perempuan

Feminisme Sosialis

- Distribusi
pendapatan atau
upah

- Pemerataan
pekerjaan pada
perempuan

Pengukuran Tingkat
Pengangguran (hukum
Okun)

- Perhitungan
angkatan kerja,
tingkat
pengangguran , dan
tingkat partisipasi
angkatan kerja,
dalam mengukur

kinerja ekonomi .

Analisis kinerja ekonomi perempuan Afrika Selatan tahun 2015
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian metodelogi kualitatif . Metode

ini merupakan pendekatan penelitian yang dapat melakukan eksplorasi sebuah

fenomena dalam koteks menggunakan berbagai sumber data. Permasalahan tidak

dilihat dari satu aspek saja, melainkan beragam yang memungkinkan beberapa

aspek permasalahan akan dapat lebih dipahami.

Menggunakan bentuk studi kasus yang dilakukan secara deskriptif,

eksploratif, atau penjelasan (paparan). Studi kasus ekplorasi memberikan analisis

awal fenomena yang kemudian, diekplorasi dalam penelitian, seperti survei

sampel atau dari survey hasil yang akan memberikan laporan rinci tentang temuan

tertentu. sebuah penelitian deskriptif memberikan gambaran lengkap tentang

kasus atau permasalahan yang sedang dipelajari (Jupp, 2006).

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada permasalahan yang dipilih

dan dipahami secara lebih dalam. Penelitian ini dilakukan secara intensif dengan
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menggunakan sumber data primer dan sekunder yang berdasar kepada kajian

penelitian yang menyangkut tentang perempuan dan ekonomi di negara Afrika

Selatan.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian memiliki andil dalam memfokuskan terhadap objek

permasalahan yang dituju agar penelitian tidak meluas dan memiliki batasan

pembahasan, karna faktor-faktor berada diluar kendali peneliti yang dapat

memengaruhi penelitian arah hasil interpretasi (Golden, 2014). Fokus penelitian

ini adalah permasalahan kinerja ekonomi yang dilakukan oleh perempuan di

negara Afrika Selatan pada tahun 2015 terutama pada sektor pekerjaan, yang

dipaparkan dengan menggunakan adanya perbandingan antara perempuan dan

laki-laki. Penelitian ini menggunakan teori feminisme liberal sebagai teori yang

menunjang penelitian dengan menganalisis kesempatan perempuan untuk terlibat

dalam ekonomi aktif berikut dengan peluang yang dimilikinya.

Peneliti juga menggunkan teori feminisme sosialis dalam melihat

pemerataan pekerjaan yang dimiliki antara perempuan dan laki-laki serta

distribusi pendapatan yang diterima oleh keduanya. Dalam mengukur kinerja

ekonomi, peneliti menggunakan salah pengukuran tingkat pengangguran

berdarsarkan hukum Okun, dalam menghitung angkatan kerja, tingkat

pengangguran, dan tingkat partisipasi angkatan kerja.
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3.3 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Ciri penelitian kualitatif adalah penggunaan beberapa sumber data, sebuah

strategi yang juga meningkatkan kredibilitas data (Baxter& Jack, 2008). Jadi

penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder dalam melakukan analisis.

Data primer yang digunakan merupakan laporan yang bersumber dari

pemerintahan Afrika Selatan, data laporan tersebut dibagi dalam laporan

Department of Basis Education South Africa, Goverment Investment Incentives,

South Africa Economic Overview, South Africa Reserve Bank, National Treasury

Budget Review.

Data sekunder yang bersumber dari laporan-laporan lembaga internasional

yang mengeluarkan data terkait dengan perekonomian perempuan di negara

Afrika selatan. Lembaga tersebut seperti International Labour Office dan

Commission for Employment Equity . Menurut Cowton, pemanfaatan data

sekunder adalah kecenderungan mereka untuk memiliki ide melakukan insiatif

dalam melakukan sebuah  analisis yang dapat menunjang data primer. (Matthews

& Ross, 2010).

Peneliti memperoleh dan mengumpulkan data dalam dua teknik yaitu,

teknik studi literatur peneliti akan memperoleh data melalui jurnal, menggunakan

buku teori dan perspektif hubungan internasional dan juga konsep yang

digunakan, artikel terkait dengan perekonomian negara Afrika Selatan seperti

South Africa Story dan laporan dari web resmi Afrika Selatan seperti Status of

Women And Girls In South Africa 2015 dan laporan pemerintah negara dari situs

resmi politik Afrika Selatan terkait dengan studi kasus tersebut.
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Dan teknik studi dokumentasi dimana teknik pengumpulan data ini terkait

dengan dokumen resmi yang dimiliki negara Afrika Selatan ataupun instansi dan

organisasi resmi termasuk dengan laporan dan data indeks yang memaparkan

objek tentang studi kasus tersebut yang akan diakses dari situs resmi organisasi

internasional seperi ILO, dan CEE.

3.4 Teknik Pengolahan Data

Proses analisis data dalam penelitian ini merujuk pada teknik analisis data

seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam bukunya Qualitative

Data Analysis, terdapat tiga tahap dalam menganalisis data yaitu (Miles &

Huberman, 1994):

1. Reduksi data

Peneliti melakukan proses reduksi data, yang merupakan pengurangan

data. Pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstracting, dan

perubahan peneliti mengambil data dari laporan yang dikeluarkan oleh

pemerintahan Afrika Selatan dan reduksi menjadi data dalam level data

pemerintah, dan dibantu dengan data yang bersumber dari perhitungan lembaga

atau organisasi terkait, seperti CEE dan ILO. Transformasi akhir dilakukan

dengan tujuan tidak hanya meringkas data yang sudah ada demi pengelolaan lebih

lanjut, tetapi perubahannya menjadi acuan untuk pembahasan pada penelitian ini.

Peneliti menggumpulkan data mengenai keterlibatan perempuan dan

pekerjaan perempuan dalam sektor ekonomi berdasar pada data yang dikeluarkan
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oleh pemerintahan Afrika Selatan. Peneliti melakukan reduksi data-data tersebut

menjadi beberapa bagian dalam bahasan, terkait dengan perempuan, sektor

ekonomi pemerintahan Afrika Selatan dan sektor pekerjaan pada perempuan.

2. Penyajian data (display)

Setelah proses reduksi, maka tahap selanjutnya adalah penyajian data.

Dalam tahap ini data ditampilkan dalam bentuk catatan  jabaran, tabel, grafik,

diagram dan bagan untuk menjelaskan kerangka penelitian yang peneliti buat.

Dari dalam bentuk tersebut diperluas untuk mengatur dan yang hasilnya berupa

paparan data yang dijabarkan dalam sebuah paragraf. Data ditampilkan, baik

dalam bentuk teks dan tabel.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan ekstrapolasi atau memberikan

pandangan dari data yang cukup untuk mulai melihat pola dan keterkaitan yang

sistematis. Dengan mengkaitkan data dengan dengan alat analisis yang digunakan

atau disebut teori. Peneliti melakukan penyajian data dengan cara memaparkan

data dari tabel maupun data dari sumber yang berbeda dalam suatu paragraf.

Dengan cara menggabungkan data contohnya dari perbedaan tahun yang

dipertemukan dalam satu paragraf.

3. Penarikan kesimpulan

Dalam tahap terakhir ini penulis memaparkan hasil dari temuan baru serta

mendeskripsikan objek yang sebelumnya yang masih bias. Gambar kesimpulan

melibatkan melangkah mundur untuk mempertimbangkan apa arti data yang

dianalisis dan menilai implikasinya terhadap pertanyaan dari penelitian baru.
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Pengkajian data ulang dilakukan sebanyak yang diperlukan guna memeriksa atau

memverifikasi kesimpulan yang muncul ini supaya terkonfirmasi (Miles &

Huberman, 1994).

Dalam penarikan kesimpulan, peneliti menyimpulkan hasil dari paparan

yang sudah dijabarkan dengan menjawab tujuan dari penelitian. Penarikan

kesimpulan dilakukan melalui perbandingan dan pertimbangan beberapa kali

sampai menemukan hasil yang dirasa peneliti cukup. Dalam penarikan

kesimpulan peneliti menyimpulkan secara memaparkan tujuan dari penelitian ini

secara lebih singkat.
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BAB IV

GAMBARAN UMUM

Afrika Selatan merupakan salah satu negara di kawasan Afrika yang terletak

di paling ujung selatan Afrika dengan garis pantai membentang lebih dari 3.000

km dari perbatasan gurun dengan Namibia di pantai Atlantik selatan di sekitar

ujung Afrika dan kemudian ke utara ke perbatasan Mozambik subtropis di

Samudera Hindia. Dengan luas daratan 1.220.813 km2, negara tersebut memiliki

jumlah populasi sebanyak 56,52 juta yang diantaranya laki-laki sebesar 27,62 juta

(49%) dan perempuan sebesar 28,9 juta (51%) (South African Government, n.d).

Gambar 4.1 . Peta Afrika Selatan
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Total populasi di negara Afrika Selatan pada sektor utama mata pencaharian

yang mereka miliki sebagian besar merupakan jasa penambangan dan transportasi,

energi, manufaktur, pariwisata, dan pertanian. Diluar dari pekerjaan tersebut

masyarakat bekerja pada sektor formal seperti bekerja dalam parlemen

pemerintahan dan pada sektor non formal masyarakat bekerja sebagai wiraswasta

seperti pengusaha rumahan dan juga bagi perempuan bekerja sebagai ibu rumah

tangga.

Kondisi negara Afrika Selatan dalam status negara berkembang

dibandingkan dengan negara lain, di kawasan Afrika yang masih dalam status

negara miskin seperti negara Kenya. Banyaknya masyarakat di Afrika Selatan

telah memiliki pekerjaan dan keberhasilan dalam meningkatan kualitas kesehatan

masyarakat  dan salah satunya dengan cara menaikan angka keselamatan

kelahiran anak dalam kurun waktu 2000 hingga 2015. Tabel dibawah ini

menunjukan jumlah peningkatan indeks pembangunan manusia.

Tabel. 4.1 : Tren indeks pembangunan manusia Afrika Selatan berdasarkan konsisten
data time series

Angka
harapan
hidup

Angka
Harapan
pendidikan

Angka rata-rata
pendidikan

Produk nasional
bruto per kapita

Nilai indeks
pembangunan
manusia

2000 55.9 13.0 8.8 9.719 0.629
2005 51.6 12.9 8.9 10.953 0.609
2010 54.5 12.8 9.6 11,838 0.638
2011 55.5 12.8 9.7 11,978 0.644
2012 56.3 12.8 9.9 12,037 0.652
2013 56.9 13.0 10.1 12.126 0.660
2014 57.4 13.0 10.3 12.113 0.665
2015 57.7 13.0 10.3 12.087 0.666
Sumber : Human Development Report. Human Development for     Everyone :Briefing
note for countries on the 2016 http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-
notes/ZAF.pdf

Adanya peningkatan pendapatan perkapita dan yang didukung oleh

pembagunan manusia, jumlah kelahiran, dan jumlah harapan sekolah menempati
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tahun 2015 sebagai level tertinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut

dapat dikatakan adanya peningkatan yang signifikan oleh peran masyarakat di

kawasan Afrika Selatan yang terus menerus berkontribusi dalam peningkatan

kesejahteraan negara. Tidak terlepas oleh jumlah kelahiran anak yang merupakan

peran perempuan pada andil lain dalam turut meningkatkan kemajuan negara.

Walaupun negara tersebut mengalami kesejahteraan dalam pembangunan

manusia, negara tersebut merupakan salah satu negara yang terkena dampak dari

adanya krisis global pada tahun 2008-2009 dan mencapai penurunan ekonomi

yang drastis sebesar -1% dilihat dari data Gross Domestic Product, 4th quarter

2015 South Africa.

4.1 Kondisi Ekonomi Afrika Selatan

Setelah krisis global berakhir tidak membuat ekonomi Afrika Selatan makin

memburuk. Pada tahun 2010, kondisi ekonomi negara tersebut mengalami

kenaikan drastis sebanyak tiga persen dari penurunan sebelumnya yang mencapai

minus satu persen. Disusul kenaikan pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 2011

sebanyak 3,2%, namun pada tahun 2012 upaya pemerintah  gagal dalam menaikan

presentase ekonomi Afrika Selatan, pada tahun tersebut presentase ekonomi

negara hanya sebesar 2,2% dan stabil pada tahun 2013 dengan presentase yang

sama. Pada 2014, kondisi ekonomi Afrika Selatan makin menurun secara

signifikan sebesar 1,5% dan disusul pada 2015 sebesar 1,3% (South African

Government, n.d).

Beberapa upaya dilakukan pemerintah seperti memastikan transparansi dan

pengendalian pengeluaran di setiap lingkup pemerintahan, dan untuk menegakkan
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kepatuhan tentang keuangan negara bahwa pengadaan publik harus adil,

transparan, dan hemat biaya. Rencana Pembangunan Nasional Afrika Selatan

mengupayakan pertumbuhan yang lebih cepat berbasis luas yang diperlukan untuk

mengubah ekonomi lebih baik, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi

kemiskinan dan ketidaksetaraan.

Program-program tersebut menjadi upaya pemerintah dalam memperbaiki

sistem ekonomi dan agar dapat mengembalikan kestabilan ekonomi Afrika

Selatan. Program tersebut dibuat oleh departemen keuangan nasional Afrika

selatan yang diberikan mandat oleh presiden Afrika Selatan yang menjabat pada

saat itu yaitu Jacob Zuma.

4.2 Sejarah Singkat Perkembangan Perempuan Afrika Selatan

Pada awalnya perempuan di Afrika Selatan mengalami adanya diskriminasi

gender, penganiayaan pada anak yang juga akhirnya memengaruhi kesehatan

mereka seperti terkena dampak HIV/AIDS. Sejak abad 20 tepatnya pada tahun

1940 pergerakan perempuan sudah terjadi dimana adanya keinginan mereka

dalam mendapatkan kebebasan tanpa harus merasakan dikriminasi dan

direndahkan oleh kaum laki-laki. Akhirnya perempuan Afrika Selatan berupaya

menghadapi permasalahan yang terjadi tersebut dengan melibatkan diri pada

Alexandra Women’s Council (AWC) yang didirikan pada pertengahan 1940 aktif

dalam isu-isu yang berkaitan dengan diskriminasi perempuan yang kemudian

menjadi lebih aktif sejak masuknya masyarakat kulit hitam sebanyak 23,4% pada

tahun 1946 (History of Women’s struggle in South Africa, n.d).
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Selain Alexandra Women’s Council (AWC), pergerakan perempuan mulai

aktif membentuk dan mengajak perempuan lainya sebagai bagian dalam

organisasi-organisasi pemberdayaan perempuan The Federation of South African

Women (FEDSAW or FSAW), Black Women's Federation (BWF) yang dimana

terbentuk untuk melawan konflik sosial Afrika Selatan seperti apartheid, United

Women's Congress (UWCO), hingga lembaga-lembaga untuk memperjuangkan

Afrika Selatan The United Democratic Front (UDF) , The Natal Organisation of

Women, The Federation of Transvaal Women (FEDTRAW) , Trade Unions in the

1980s: COSATU , dan The UDF Women's Congress (History of Women’s

struggle in South Africa, n.d).

Masih adanya kasus diskriminasi yang terjadi pada perempuan. Pada tahun

2013 kasus tersebut merupakan  kekerasan berbasis gender gender-based violence

(GBV) yang tetap menjadi isu penting di Afrika Selatan, antara perempuan

dengan pasanganya kekerasan tersebut menyumbang 40% sampai 70% korban

pembunuhan perempuan. Setidaknya 77% persen perempuan di Provinsi

Limpopo, 51% perempuan di Gauteng, 45% perempuan di Western Cape dan

36% dari perempuan di KwaZulu-Natal telah mengalami beberapa bentuk

kekerasan. Pada umumnya GBV memiliki efek sosial dan efek ekonomi yang

berpengaruh pada tingkat individu, swasta, dan ekonomi nasional (Status of

Women, 2015). Sedikit banyaknya permasalahan diskriminasi memang masih

terjadi pada negara tersebut, namun tak sedikit pula yang terus memerangi adanya

diskriminasi lewat berbagai upaya.

Kekerasaan perempuan terjadi pada sektor pekerjaan, ketidaksetaraan

kesempatan yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki membuat perempuan
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mendapatkan perlakuan yang tidak baik misalnya pada sektor perekonomian,

dampak yang ditimbulkan adalah kehilangan produktivitas akibat kekerasan

terhadap perempuan sekitar 2% dari PDB global. Diperkirakan kekerasan

terhadap anak perempuan dan perempuan membebani ekonomi Afrika Selatan

dengan mengejutkan ZAR28.4 miliar hingga ZAR42.2 (Rand) miliar per tahun

(Status of Women, 2015). Adanya kerjasama antar sektoral yang lemah antara

departemen provinsi kesehatan, organisasi non-pemerintah seperti lembaga

swadaya masyarakat, dinas kepolisian Afrika Selatan, dan sistem peradilan saat

menangani kasus kekerasan tersebut  (Sango Report,  2013).

Walaupun perempuan Afrika Selatan memiliki permasalahan diskriminasi,

namun perempuan negara tersebut telah melihat peningkatan jumlah perempuan

yang memegang jabatan politik di dalamnya 20 tahun terakhir. Sebelum tahun

1994, Parlemen Afrika Selatan hanya memiliki 2,7% representasi perempuan.

Setelah pemilihan demokratis pertama pada 1994, perwakilan perempuan

meningkat menjadi 27,7%. Pada tahun 1999 angka tersebut meningkat menjadi

30% dan kemudian menjadi 32,7% pada tahun 2004. Hingga pada akhirnya

setelah Pemilu 2014, perempuan menduduki 43% dari jabatan Kabinet, 46% dari

posisi Wakil Menteri, dan 41% parlemen yang menduduki satu kursi Pada bulan

Juli 2015, ada lebih dari 2 juta pemilih perempuan terdaftar 13.784.027 dan laki-

laki 11,288,828 (History of Women’s struggle in South Africa, n.d). Setelah

pemilihan umum 2014, administrasi kelima pemerintahan menetapkan prioritas

berikut untuk mandat pemilihan 2014-2019 (The Report : The Status of Women In

The South African Economy, 2015):
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1. Transformasi ekonomi yang radikal, pertumbuhan ekonomi yang cepat

dan penciptaan lapangan kerja

2. Pembangunan pedesaan, reformasi tanah dan agraria dan ketahanan

pangan

3. Memastikan akses terhadap permukiman manusia yang memadai dan

layanan dasar yang berkualitas

4. Meningkatkan kualitas dan memperluas akses terhadap pendidikan dan

pelatihan

5. Memastikan kualitas perawatan kesehatan dan jaminan sosial bagi

semua warga negara

6. Melawan korupsi dan kejahatan

7. Berkontribusi pada afrika yang lebih baik dan dunia yang lebih baik

8. Kohesi sosial dan pembangunan bangsa.

4.3 Kondisi perempuan Afrika Selatan pada masa penurunan pertumbuhan

ekonomi tahun 2013-2014.

Pada masa penurunan pertumbuhan ekonomi, perempuan Afrika Selatan

memiliki latar belakang kondisi yang berbeda dalam konteksnya, seperti dalam

konteks pendidikan, pekerjaan, dan pemberdayaan. Berikut merupakan data

kondisi perempuan di Afrika Selatan.

1. Pendidikan

Tabel dibawah merupakan data pendidikan menurut jenis kelamin dan

kelompok usia dalam perhitungan persen pada tahun 2013-2014, laki–laki dan

perempuan memiliki perbedaan jumlah, banyaknya laki-laki dan perempuan yang

mengenyam pendidikan sesuai dengan pengelompokan usia nya.
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Tabel. 4.2 Data pendidikan menurut jenis kelamin dan kelompok usia (persen) 2013-2014.
2013 2014

7-15 tahun
Perempuan 98.9 99.1
Laki-laki 98.6 98.8
Total 98.8 99.0
16-18 tahun
Perempuan 84.9 85.1
Laki-laki 87.4 87.0
Total 86.1 86.1

Sumber  :survei rumah tangga umum (2013-2014). The Report : The Status of Women In
The South African Economy.

Di Afrika selatan, hamil dini diantara umur 15 hingga 19 tahun merupakan

peluang penting bagi perempuan. Sekolah-sekolah di Afrika Selatan mendukung

kehamilan para remaja dan juga mendukung para ibu muda disekolah, mereka

diperbolehkan untuk tidak hadir atau mengganti kehadiran mereka pada saat hari

mereka akan melahirkan.

Kehamilan di negara tersebut bukan merupakan alasan besar bagi mereka

yang putus sekolah, kehamilan hanyalah salah satu dari banyak alasan perempuan

untuk berhenti dari sekolah, namun masih banyaknya pelajar yang sedang dalam

masa kehamilan tetapi tetap mengikuti pembelajaran di sekolah, karena

perempuan menghasilkan keturunan yang baik disertai dengan pendidikan yang

mendukung, dinilai akan menjadi sebuah potensi baik di masa depan. Menjadi ibu

dalam usia dini juga dinilai akan dapat memiliki kemungkinan untuk masih

menjadi pekerja aktif diusia muda sekitar 20 tahun keatas.

Kurangnya minat dalam menduduki bangku sekolah atau institusi pendidikan

yang dilakukan oleh masyarakat di Afrika Selatan menjadi salah satu alasan

negara Afrika Selatan kurang dapat berkontribusi dalam membangun

pertumbuhan perekonomian. Dalam kategori umur, beberapa alasan yang dimiliki
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oleh masyrakat untuk tidak dapat menghadiri sekolah atau mengikuti pendidikan

tersebut dilihat dalam data tabel dibawah ini , pada tahun 2014.

Tabel 4.3 Alasan untuk tidak menghadiri lembaga pendidikan, berdasarkan usia
dan jenis kelamin (2014).

14 – 18 19-24
Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan

Terlalu tua/Muda 1.5 1.0 1.5 2.3
Telah
menyelesaikan
pendidikan

9.4 7.9 9.3 9.0

Sekolah/ dalam
institusi edukasi

0.1 0.4 0.3 0.2

kesulitan
transportasi

0.3 0.0 0.2 0.1

Masalah ekonomi
/  keuangan

24.2 25.1 35.1 36.8

Tidak bekerja 10.3 4.7 20.8 14.1
Tidak memiliki
waktu

2.1 1.2 1.9 1.6

Komitmen
keluarga

1.1 16.5 0.5 11.7

Tidak bergunanya
edukasi

13.0 7.5 5.8 3.0

Kurang percaya
diri

12.2 4.4 7.3 4.3

Sakit 4.1 2.0 0.8 0.7
Kehamilan - 5.4 - 2.6
Gagal mengikuti
ujian

4.9 3.0 5.4 3.1

Sudah menikah 0.0 0.7 0.0 0.2
Disabilitas 4.8 3.4 1.0 0.7
Kekerasan di
sekolah

0.8 0.0 0.1 0.0

Ditolak saat
pendaftaran

1.9 4.3 1.5 1.2

Lainnya 9.2 12.5 8.7 8.5
Total 100.0 100.0 100.00 100.0

Sumber : Perhitungan survei rumah tangga umum Afrika Selatan (2014). The Report : The
Status of Women In The South African Economy.

Pendidikan yang mereka terima baik formal dan non-formal, masyarakat

Afrika selatan terutama perempuan telah memiliki kemampuan untuk membaca

dan menulis huruf. Presentase masyarakat secara fungsional dapat menulis dan

membaca huruf yang dibagi berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2013 yang

mengalami peningkatan sebanyak 0,3 persen di tahun 2014  .
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Tabel . 4.4  Persentase penduduk yang secara fungsional dapat menulis
dan membaca huruf, berdasarkan jenis kelamin, 2013-2014

Pengelompokan
berdasarkan usia

2013 2014

Laki-laki 20-39
40-59
60+

92.3
79.2
59.4

92.4
79.9
58.5

Perempuan 20-39
40-59
60+

94.7
76.7
51.3

95.1
78.1
51.2

Total 20-39
40-59
60+

95.5
77.9
54.4

93.8
78.9
54.0

Afrika Selatan (20+
Tahun)

Laki-laki
Perempuan
Total

85.0
82.5
83.7

85.1
83.0
84.0

Sumber : The Report : The Status of Women In The South African Economy. (2014).

Tabel berikut merupakan data pada tahun 2013, pendidikan senior yang

mendominasi di Afrika Selatan dalam subjek yang dipilih oleh perempuan.

Terdapat presentase dalam persen antara kandidat yang menyelesaikan diatas 40%

dan menyelesaikan pendidikanya secara keseluruhan.

Tabel. 4.5 Hasil pemeriksaan sertifikat senior nasional untuk subjek yang
dipilih (Sarjana)

2013 Kandidat yang menyelesaikan (40%+) Menyelesaikan secara
keseluruhan (lulus)

Angka Pembagian

Akuntan 35.705 59.2 40.2

Sekolah Bisnis 75.643 59.4 58.9

Sejarah 38.171 52.2 67.2

Orientasi Kehidupan 310.191 55.0 99.1

Ilmu sains 81.125 56.2 48.1

Matematika 47.153 48.2 26.5
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Sumber : Departement of Basic Education (2011,2012,2013).

2. Pekerjaan

Tabel berikut menyajikan data yaitu perempuan dalam posisi rangking

global, dalam kontribusinya pada sektor formal yang langsung berkenaan dengan

pemerintah. Data tersebut merupakan hasil kalkulasi dari world economic forum

yang dipaparkan dalam tahun 2014.

Table. 4.6  Kinerja Afrika Selatan dalam hal forum ekonomi global, gender gap
Indeks dunia, 2014.

Rangking global Nilai Rata-rata
sample

Rasio
perempuan ke
laki-laki

Pemberdayaan
politik

12 0.397 0.214

Perempuan dalam
parlemen

4 0.81 0.25 0.81

Perempuan dalam
posisi kementrian

16 0.59 0.20 0.59

Kepala negara
perempuan
(dibawah 50)

64 0.00 0.20 0.00

Sumber : world economic forum (2014). (status of women in SA economy, hal 31)
Catatan: nilai indeks berada pada skala 0,00 (tidak sama dengan) hingga 1,00 (sama dengan).

4.4 Kondisi perempuan Afrika Selatan  Pada Tahun 2015-2016

Human Development Index (HDI) adalah ukuran ringkasan untuk menilai

kemajuan jangka panjang dalam tiga dimensi dasar manusia pembangunan:

kehidupan yang panjang dan sehat, akses ke pengetahuan dan standar hidup yang

layak. Panjang dan hidup sehat diukur dengan harapan hidup. Tingkat

Kecakapan Matematika 105.759 52.3 79.7

Ilmu Fisika 38.453 48.9 39.2
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pengetahuan diukur dengan rata-rata tahun pendidikan di antara populasi orang

dewasa, yang merupakan jumlah rata-rata tahun pendidikan yang diterima seumur

hidup oleh orang berusia 25 tahun ke atas; dan akses ke pembelajaran dan

pengetahuan dengan tahun-tahun sekolah yang diharapkan untuk anak-anak usia

masuk sekolah, yang merupakan jumlah total tahun sekolah anak usia masuk

sekolah dapat mengharapkan untuk menerima jika pola yang berlaku dari angka

partisipasi khusus usia tetap sama di seluruh kehidupan anak. Standar hidup

diukur dengan Gross National Income (GNI) per kapita yang dinyatakan dalam

konstan 2011 dolar AS dikonversi menggunakan kurs konversi purchasing power

parity (PPP).

Tabel. 4.6 HDI dan IHDI Afrika Selatan 2015

2015 Nilai
HDI

Peringkat
HDI

Angka harapan
hidup

Tahun harapan
sekolah

Tahun rata-rata
sekolah

GNI per kapita

(PPP US$)

Afrika
Selatan

0.699 113 63.4 13.3 10.1 11,923

2015 Nilai
IHDI

Secara
keseluruhan
loss (%)

Koefisien
manusia
ketidaksetaraan
(%)

Ketidaksetaraan
dalam harapan
hidup saat lahir
(%)

Ketidaksetaraan
dalam
pendidikan (%)

Ketidaksetaraan
penghasilan
(%)

Afrika
Selatan

0.467 33.2 30.3 20.3 14.3 56.4

Sumber : Human Development Indices and Indicators, UNDP

HDI yang disesuaikan dengan ketidaksetaraan, Inequality-adjusted Human

Development Index (IHDI) adalah ukuran rata-rata pencapaian dasar

pembangunan manusia di suatu negara. Seperti semua rata - rata, HDI menutupi

ketimpangan dalam distribusi pembangunan manusia di seluruh populasi di dalam

tingkat negara. HDR 2010 memperkenalkan IHDI, yang memperhitungkan
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ketimpangan dalam ketiganya dimensi HDI dengan 'mendiskontokan' nilai rata-

rata setiap dimensi sesuai dengan tingkat ketidaksetaraannya. IHDI pada dasarnya

adalah HDI yang didiskontokan untuk ketidaksetaraan.

Kehilangan dalam pembangunan manusia karena ketidaksetaraan diberikan

oleh perbedaan antara HDI dan IHDI, dan dapat dinyatakan sebagai sebuah

persentase. Ketika ketidaksetaraan di suatu negara meningkat, kerugian dalam

pembangunan manusia juga meningkat. Kita juga menyajikan koefisien

ketidaksetaraan manusia sebagai ukuran langsung dari ketidaksetaraan yang tidak

tertimbang rata-rata ketidaksetaraan dalam tiga dimensi.

Tabel. 4.7 GDI Afrika Selatan 2015

Sumber : Human Development Indices and Indicators, UNDP

Gender Development Index (GDI) memperkenalkan ukuran baru, GDI

berdasarkan Manusia yang dipilah berdasarkan jenis kelamin Indeks

Pembangunan, didefinisikan sebagai rasio antara perempuan dan laki-laki. GDI

mengukur gender ketidaksetaraan dalam pencapaian dalam tiga dimensi dasar

pembangunan manusia, kesehatan (diukur dengan harapan hidup perempuan dan

laki-laki saat lahir), pendidikan (diukur berdasarkan tahun yang diharapkan

perempuan dan laki-laki dari tahun bersekolah untuk anak-anak dan rata-rata

tahun untuk orang dewasa berusia 25 tahun ke atas); dan menguasai ekonomi

sumber daya (diukur dengan estimasi GNI per kapita perempuan dan laki-laki).

Harapan
Hidup
saat lahir

Tahun
harapan
sekolah

Tahun
rata-rata
sekolah

GNI perkapita Nilai HDI Rasio
perempu
an laki-
laki

Pere
mpua
n

Laki-
laki

Perempu
an

Laki-
laki

Perempu
an

Laki-
laki

Peremp
uan

Laki-
laki

perempu
an

Laki-
laki

Nilai
HDI

67.0 59.9 13.7 13.1 9.9 10.4 9,060 14,894 0.692 0.704 0.984
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Tabel. 4.8 GII Afrika Selatan 2015

Sumber : Human Development Indices and Indicators, UNDP

Gender Inequality Index (GII), yang mencerminkan ketidaksetaraan

berbasis gender dalam tiga dimensi - kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan

kegiatan ekonomi. Kesehatan reproduksi diukur oleh ibu angka kematian dan

kelahiran remaja; pemberdayaan diukur dengan bagian kursi parlemen yang

dimiliki oleh perempuan dan pencapaian dalam pendidikan menengah dan tinggi

oleh masing-masing gender; dan aktivitas ekonomi adalah diukur dengan tingkat

partisipasi pasar tenaga kerja untuk wanita dan pria. GII dapat diartikan sebagai

hilangnya perkembangan manusia karena ketidaksetaraan antara prestasi

perempuan dan laki-laki di ketiga GII ukuran.

Setelah presiden Jacob Zuma memberikan mandat program pemberdayaan

perempuan pada tahun 2015, ditahun yang sama National Development Plan

(NDP) mengeluarkan program aksi terhadap sektor ekonomi Afrika Selatan.

Dengan referensi khusus pada ekonomi, NDP mendaftar empat aksi berikut:

1. Komplek sosial untuk mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan, dan

meningkatkan pekerjaan dan investasi

Nilai
GII

Nilai
GII

Rasio
kematian
ibu

Tingkat
kelahiran
pada
remaja

Perempuan
yang duduk
di kursi
parlemen
(%)

Populasi dengan
setidaknya beberapa
pendidikan menengah
(%)

Perempuan Laki-
laki

0.389 90 138 42.8 41.0 74.2 77.4
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2. Strategi untuk mengatasi kemiskinan dan dampaknya dengan memperluas

akses ke pekerjaan, memperkuat upah sosial, meningkatkan transportasi

umum dan meningkatkan pendapatan pedesaan

3. Investasi infrastruktur publik pada 10 persen dari produk domestik bruto

(PDB), dibiayai melalui tarif, kemitraan publik-swasta, pajak dan

pinjaman dan fokus pada transportasi, energi dan air

4. Meningkatkan investasi swasta di bidang padat karya, daya saing dan

ekspor, dengan penyesuaian untuk menurunkan risiko mempekerjakan

pekerja yang lebih muda.

NDP mencatat bahwa ini membutuhkan perluasan kepemilikan aset, dan sebuah

memungkinkan tonggak bersejarah adalah untuk memastikan adanya tenaga yang

terampil, teknis, profesional dan manajerial pos yang lebih baik mencerminkan

susunan  rasial, gender, dan disabilitas negara.

Tabel. 4.9 Laporan Kesetaraan Ketenagakerjaan 2015-2016.

Sektor Manajemen Puncak Manajemen Senior

Perempuan % Laki-laki % Perempuan% Laki-laki %

Pertanian 16.6 83.3 23.3 76.6

Penambangan &
Penggalian

14.5 85.4 15.7 84.2

Manufaktur 17.0 82.9 24.6 75.3

Listrik, gas & air 21.6 78.3 30.4 69.5

Konstruksi 14.2 85.7 18.6 81.3

Perdagangan &
perbaikan layanan
ritel & motor

19.8 80.1 32.2 67.7

Perdagangan grosir,
agen komersial &

20.7 79.2 33.1 66.8
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Sumber : Commission for Employment Equity (CEE).

Pada akhir tahun 2016, masih banyak yang harus dilakukan berkaitan dengan

transformasi ekonomi. Commission for Employment Equity (CEE) laporan

tahunan menunjukkan bahwa laki-laki mewakili mayoritas atas dan senior

manajemen di setiap sektor.

Tabel di atas menunjukkan bahwa perempuan terus kurang terwakili dalam

pengambilan keputusan posisi di semua sektor dengan laki-laki terus

mendominasi atas dan senior posisi manajemen. Perempuan paling terwakili

dalam konstruksi, sektor pertambangan dan penggalian dan pertanian.

Representasi perempuan sedikit lebih baik di tingkat manajemen senior, namun

tidak ada sektor di mana pekerjaan telah mencapai adil atau seimbang.

Menurut data CEE perempuan mewakili lebih dari 50 persen tenaga kerja

di teknis terampil dan pekerja yang berkualifikasi secara akademis, manajemen

junior, pengawas, dan mandor, pengambilan keputusan semi-terampil dan tidak

terampil mendefinisikan pengambilan keputusan tingkat pekerjaan di sektor-

serumpun layanan
Katering, akomodasi
& perdagangan
lainnya

30.4 69.5 44.7 55.2

Transportasi,
penyimpanan &
komunikasi

23.2 76.7 30.3 69.6

Layanan keuangan &
bisnis

25.8 74.1 39.2 60.7

Komunitas, layanan
sosial & pribadi

31.4 68.5 43.3 56.6

pemerintah nasional 35.8 64.1 42.8 57.1
Pemerintah Provinsi 35.3 64.6 39.2 60.7
Pemerintah lokal 27.1 72.8 30.4 69.5
Sektor privasi 20.1 79.8 30.6 69.3
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sektor tertentu,  termasuk ketering, akomodasi & perdagangan lainnya; keuangan

dan layanan Bisnis; dan sektor layanan komunitas, sosial, dan pribadi.

Representasi perempuan adalah juga di atas 50 persen pada tingkat

pekerjaan ini di Nasional dan Provinsi lingkup pemerintahan. Angka-angka

tersebut penting untuk dilihat karena semua transformasi dan tujuan ekonomi

dalam fase implementasi kedepanya harus dalam cara yang mengarusutamakan

kesetaraan gender dan memperhitungkan pekerjaan dan keadilan.
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BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya,penelitian dengan judul

Analisis Kinerja Ekonomi Perempuan Afrika Selatan tahun 2015, maka peneliti

menarik kesimpulan.

1. Perempuan Afrika Selatan di tahun 2015 memiliki kesempatan untuk

terlibat dalam ekonomi aktif, adanya penurunan pertumbuhan ekonomi

pada tahun tersebut, membuat pemerintah memberikan kesempatan dan

kebijakan terkait dengan pemberdayaan perempuan dalam ekonomi.

Perempuan mendapatkan peluang terlibat dalam ekonomi pada sektor

ketenagakerjaan dibandingkan tahun sebelumnya.

2. Kinerja ekonomi perempuan Afrika Selatan dihitung melalui tiga

perhitungan yaitu angkatan kerja, tingkat pengangguran, dan tingkat

partisipasi angkatan kerja. Perempuan memiliki tingkat partisipasi

angkatan kerja lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki, dan tingkat

pegangguran perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki.

3. Ketidaksetaraan tersebut didukung dengan masalah pembagian kategori

pekerjaan yang diperuntukan untuk laki-laki, dan belum dapat dikerjakan
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oleh perempuan. Distribusi upah rata-rata negara Afrika Selatan tidak

merata , sehingga upah yang diterima perempuan lebih rendah

dibandingan dengan laki-laki. Hal tersebut bekenaan dengan pembagian

waktu kerja perempuan yang lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki.

4. Permasalahan perempuan yang terlibat pada pekerjaan domestik atau non-

formal, menjadi kendala kinerja perempuan dalam ekonomi. Perempuan

Afrika Selatan bertanggung jawab akan tugasnya sebagai perawat bagi

rumah tangga, dan juga sebagai seseorang yang melakukan reproduksi

keturunan. Peran ganda perempuan untuk melakukan kedua hal tersebut

masih menjadi kendala yang dihadapi, sehingga berpengaruh terhadap

kesehatan perempuan dalam rasio kematian ibu dan jumlah angka

kelahiran.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pemaparan kesimpulan, sebagai tindak

lanjut dari hasil hasil penelitian ini, maka peneliti menyarankan kepada

masayarakat di Afrika Selatan untuk memberikan kesempatan dan mendukung

pemberdayaan perempuan secara penuh, agar perempuan di Afrika selatan

mendapatkan kesempatan, kesamarataan, dan status yang sama dengan laki-laki.

Agar keterlibatan perempuan dalam ekonomi negara dapat dilakukan secara penuh

tanpa adanya hambatan dari ketidaksetaraan oleh pihak laki-laki.

Saran kepada peneliti selanjutnya, dengan adanya keterbatasan dalam

penelitan ini diharapkan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut. Saran untuk
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meneliti lebih dalam tentang feminisme atau dan perhitungan kinerja ekonomi

yang lain dalam melihat kontribusi serta kinerja perempuan kedepannya, dan juga

saran untuk melakukan penelitian lebih jauh untuk ketidaksetaraan yang diterima

oleh perempuan atas budaya patriarki yang belum mampu dilakukan agar dapat

menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

Untuk pemerintah Afrika Selatan, meskipun program yang diberikan masih

belum dapat menunjang perempuan dalam pekerjaan secara aktif di Afrika

Selatan,  peneliti menyarankan agar kebijakan perlindungan terhadap perempuan

yang baru dikeluarkan yaitu menurut data laporan Decent Work and Economic

Growth: Women’s Participation –Equal Pay for Work of Equal Value pada tahun

2018 yang memiliki goalsmenetapkan rencana di mana fitur kesetaraan gender

dengan jelas pada 2030, dan juga agar berjalanya perundangan yang diadopsi oleh

Afrika Selatan dalam proses pemberdayaan perempuan. Agar tujuan kesetaraan

antara laki-laki dapat diwujudkan lebih lagi dan agar dapat berjalan dengan baik

dan menunjang pemberdayaan perempuan sesuai dengan harapan perempuan di

negara Afrika Selatan.
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