
Bagaimana Norma 
Gender Memengaruhi 
Penerimaan terhadap 
Perempuan Bekerja?

Infografis ini dikembangkan berdasarkan hasil survei 
dan studi kasus penerimaan perempuan bekerja yang 
dilakukan oleh Rumah KitaB1.

 1Penelitian dilaksanakan di empat wilayah urban; Bandung, Bekasi, Depok, dan 
Jakarta sepanjang Agustus-September 2020.

SURVEI TERHADAP
PENERIMAAN PEREMPUAN BEKERJA

600
responden

150 responden
per lokasi

18-40
tahun

terbagi dalam tiga kelompok:

Tidak
Bekerja

Bekerja
dari rumah/
paruh waktu

<35 jam
per minggu

Bekerja di
luar rumah/
penuh waktu

>35 jam
per minggu

Survei ini dilakukan
di empat lokasi:

SAMPEL

Jakarta
Bekasi
Depok

Bandung



Rumah KitaB mengambil data faktor-faktor yang memengaruhi 
responden terhadap penerimaan perempuan bekerja, yaitu:

Faktor-Faktor yang Memengaruhi 
Penerimaan Perempuan Bekerja

FAKTOR 
PENDIDIKAN

Kecuali Bekasi, yang 
menjadi lokasi dengan 
ekonomi terendah

Depok  menjadi yang terbaik

FAKTOR 
KEMODERATAN
PANDANGAN AGAMA

FAKTOR 
SOSIALISASI/
INTERAKSI SOSIAL

pendidikan perempuan
relatif lebih baik
dari laki-laki. 

Perempuan 
lebih tersosialisasi

tentang bekerja
dibandingkan laki-laki

di keempat lokasi.

Kecuali Bekasi, capaian 
pendidikan laki-laki dan 
perempuan sama-sama 
rendah.

perempuan jauh lebih
moderat dibandingkan

laki-laki di keempat lokasi

Bekasi menunjukan kondisi 
terendah; menandakan wilayah 

paling konservatif.

Kondisi paling baik 
pendidikannya di Bandung & 
Depok.

kondisi ekonomi
perempuan jauh lebih baik

dari laki-laki

Kemoderatan dimaksud dalam 
survei ini diukur dari cara 

pandang responden terhadap 
sejumlah pertanyaan, seperti: 

pandangan agama responden 
terkait izin suami, kewajiban istri 

mengurus rumah tangga, & 
konsep kepala keluarga.

Ini dihitung dengan indikator 
seberapa banyak perempuan 

bekerja di dalam keluarga inti, 
keluarga pasangan, dan 

keluarga besar.

FAKTOR 
EKONOMI

Ini diukur menggunakan 11 variabel, di 
antaranya adalah pendapatan responden, 

pendapatan dan pengeluaran rumah 
tangga, dan jumlah investasi.



Kriteria Pekerjaan Ideal bagi 
Perempuan & Laki- Laki

sesuai dengan syariat, dan tidak terlalu jauh dari rumah/tempat 
tinggal. Ketiganya menjadi hal yang penting.

Untuk responden perempuan maupun laki-laki, kriteria 
mengenai pekerjaan ideal dipengaruhi oleh norma 
gender, termasuk norma yang didukung pandangan 
agama yang cenderung konservatif.

Menurut responden laki-laki maupun perempuan, kesesuaian 
pendidikan dan gaji yang diterima tinggi bukan faktor penentu 

pekerjaan ideal bagi perempuan bekerja.

Di mata responden laki-laki, kriteria pekerjaan ideal bagi  laki-laki lajang  adalah 
lingkungan kerja yang aman dan nyaman, sesuai dengan pendidikan, dan gaji 
yang diterima tinggi. Ketika  laki-laki tersebut berkeluarga,  maka ada satu 
kriteria tambahan yang penting dipertimbangkan, yaitu sesuai dengan 

ketentuan/syariat agama.

Responden laki-laki memandang kriteria pekerjaan ideal bagi  perempuan 
lajang  dan  perempuan berkeluarga  adalah lingkungan kerja yang aman dan 

Pandangan responden perempuan juga cukup serupa 
dengan laki-laki terkait kriteria pekerjaan ideal bagi 
laki-laki lajang,   laki-laki-laki berkeluarga,  dan 
perempuan berkeluarga.  Fleksibilitas pekerjaan/jam 
kerja juga menjadi faktor tambahan yang perempuan 
berkeluarga perlu pertimbangkan. 

Perbedaan hanya terletak pada pandangan responden perempuan terkait kriteria 
pekerjaan ideal bagi  perempuan lajang.  Mereka beranggapan bahwa selain 

lingkungan kerja aman dan nyaman serta sesuai dengan ketentuan syariat/agama, 
juga penting untuk sesuai dengan pendidikan. 

Faktor-faktor yang dipertimbangkan responden di atas untuk perempuan bekerja 
lebih didasarkan pada pertimbangan tugasnya di rumah, dibandingkan perannya di 

tempat kerja.



Siapa yang
Lebih Menerima
Perempuan 
Bekerja?

Untuk keempat lokasi, 

perempuan bekerja

lebih
menerima

 Uji korelasi ini untuk melihat hubungan responden di keempat 
lokasi dengan setiap faktor secara satu per satu.

BERDASARKAN...

paling  tidak menerima
perempuan bekerja.

laki-laki maupun
perempuan

yang terafiliasi dengan
organisasi keagamaan

&
Lokasi Golongan 

Umur
Jenis 

Kelamin
Golongan 

Umur
Lokasi Tipe 

Pekerjaan

paling  tidak 
menerima  gagasan 
perempuan bekerja.

paling  tidak 
menerima  gagasan 
perempuan bekerja.

lebih menerima 
perempuan bekerja.

& &
kelompok
usia muda

23-28 tahun

laki-laki usia
18-22 tahun

kelompok yang
bekerja

di luar rumah
baik laki-laki

maupun perempuan

Lokasi Status 
Perkawinan

Lokasi Afiliasi Responden 
dengan Organisasi 
Keagamaan

& &
perempuan & laki-laki lajang serta 
perempuan dengan status cerai 
menerima  perempuan bekerja

laki - laki dengan status cerai 
lebih   tidak menerima
perempuan bekerja



Setelah diuji, ternyata faktor terkuat adalah 
tingkat kemoderatan pandangan agama, 

dimana semakin moderat seseorang, maka 
ia semakin menerima perempuan bekerja. 

Ini berlaku di empat lokasi, baik untuk 
laki-laki maupun perempuan.   

Dilakukan uji regresi ini untuk melihat hubungan responden di 
keempat lokasi yang dihadapkan pada pandangan agama, 

pendidikan, ekonomi, dan sosialisasi secara bersamaan.

Di antara semua lokasi yang disurvey, 
beberapa faktor lain seperti...

memiliki faktor penting, 
namun tidak semuanya signifikan di 

semua lokasi.

tingkat pendidikan, 

tingkat ekonomi,

dan

tingkat sosialisasi 





Identitas perempuan 
bekerja sebagai istri turut 
mendatangkan 
persoalan...

Perempuan yang telah berkeluarga 
dianggap tidak dapat diandalkan 
komitmen dan keterampilannya.

Karenanya mereka menjadi pilihan 
kedua, tenaga cadangan bila laki-laki 

berhalangan

Sebagai istri/ibu yang bekerja, 
sebagian besar perempuan 
menanggung beban ganda 

karena bertanggung jawab penuh 
mengurus rumah, anak, dan suami sambil 

bekerja. Sementara di tempat kerja, 
mereka rentan pemutusan hubungan 

kerja karena dianggap tidak dapat 
memenuhi kriteria pekerja dengan alasan 

gangguan pekerjaan rumah tangganya.

Dicurigai memiliki potensi 
untuk berselingkuh jika 
bekerja di luar rumah.

Perempuan dipandang tidak 
pantas menjalani peran sebagai 

pencari nafkah utama 
dalam keluarga meskipun ia menjadi 

satu-satunya pencari nafkah. 

Mereka dianggap sebagai `pencari nafkah 
tambahan’ walau jumlahnya lebih besar 
dari suami atau menjadi satu-satunya 

sumber penghasilan. 



Respon dari Beberapa Subyek Penelitian

Yuni, Bandung Urul, Depok Fia, Depok

“ “ “

“““

Perempuan hanya 
boleh menjadi 

pemimpin 
anak-anaknya, 

sementara 
pemimpin istri 
tetaplah suami

Perempuan 
hanya boleh 

menjadi 
pemimpin di 
kantor atau 
perusahaan

Perempuan 
tidak boleh 

menjadi imam 
dan karenanya 

tidak boleh 
juga menjadi 

presiden.

Sebaik-baik 
perempuan 
adalah yang 

tinggal di rumah

 Al-Qur’an surat 
An-Nur: 32

dan Al-Ahzab: 33.
Al-Qur’an surat 
An-Nisa ayat 34

UU Perkawinan 
pasal 31 (3)

Laki-laki adalah 
qawwam 

(pemimpin) bagi 
perempuan

Suami adalah 
kepala keluarga 

dan istri ibu 
rumah tangga



Diskriminasi
Ciptaan Norma Gender 
Berbasis Agama

Ajaran agama cukup 
berpengaruh dalam 
mempasifikasi perempuan 
agar tidak berontak saat 
menghadapi beban ganda 
dalam keseharian.

BERBAGAI BENTUK PERBEDAAN PERLAKUAN 
YANG DIALAMI PEREMPUAN DI TEMPAT KERJA:

Beban ganda pekerjaan. Ketika pekerja laki-laki tidak 
mampu menyelesaikan pekerjaannya, pekerjaan itu 
dilimpahkan kepada perempuan.

Mendapatkan komentar bias terhadap penampilan dan 
kinerja.

Tidak ada perlindungan dari tempat kerja ketika 
mengalami kekerasan.

Mendapatkan tunjangan yang berbeda.

Ajaran dan konstruksi tersebut menghambat perempuan 
sehingga mereka dihadapkan pada dua pilihan:

Realitas  yang dihadapi perempuan tak selalu sederhana; terbelah antara 
bekerja dan mencari nafkah atau di rumah mengurus rumah tangga. Ada 

realitas yang beragama di antara dua pola itu yang menyulitkan perempuan 
karena terpaku secara normatif ke dalam dua pola itu.  

Tetap bekerja dengan 
menjalani dua dunia

penuh beban 
(di tempat kerja
dan di rumah).

Berhenti bekerja atas 
landasan membangun 

kehidupan keluarga yang 
ideal dengan kewajiban 

tunggal mengurus rumah 
tangga.



Narasi-narasi positif terhadap perempuan bekerja, laki-laki yang mendukung 
perempuan bekerja dan berbagi peran pengasuhan, yang ditayangkan dalam 

bentuk sinetron, iklan layanan sosial, kisah-kisah yang bernuansa keagamaan 
yang menggambarkan perjuangan perempuan-perempuan bekerja, seperti 

kisah Khadijah ra., istri Rasulullah saw.

Akses lebih luas dan terbuka terhadap 
pandangan agama yang mendukung perempuan 
bekerja. Perempuan membutuhkan penerimaan 
masyarakat terhadap perempuan bekerja yang 

berangkat dari ajaran yang menormalisasi bahwa 
bekerja bagi perempuan adalah hak, dan 

mengurus rumah tangga adalah kewajiban 
bersama suami dan istri.

Adanya pengakuan sosial dan politik bahwa 
perempuan kerja mengalami beban rangkap. 

Dibutuhkan daya dukung norma dan infrastuktur 
yang mengakomodasi realitas kerja rangkap yang 

dihadapi perempuan bekerja. Infrastruktur ini 
juga dibutuhkan untuk memungkinkan laki-laki 

berbagi peran di rumah.

[DNO/FP]

Kebijakan yang mengharuskan tempat 
kerja/ perusahaan memudahkan perempuan 

& laki-laki untuk melakukan kerja 
pengasuhan ketika bekerja Contohnya 

adalah adanya tempat penitipan anak di 
tempat kerja atau ruangan khusus 

menyusui.

Lebih banyak tokoh agama dan public 
figure, baik laki-laki maupun perempuan, 

yang bersuara untuk mendukung 
perempuan bekerja. 

RUANG
MENYUSUI


