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Pendahuluan
Dalam situasi krisis pandemi Covid-19 di Indonesia, beberapa rilis dan kajian mela-
porkan bahwa beban perempuan meningkat, terutama dihadapi oleh perempuan 
dengan penghasilan kurang dari Rp 5 juta/bulan, pekerja informal, berstatus me-
nikah, dan memiliki anak lebih dari 3 orang (Komnas Perempuan, 2020). Komnas 
Perempuan juga melaporkan dari 319 kasus kekerasan yang muncul selama pan-
demi, dua pertiganya adalah kasus KDRT dengan korban perempuan sebagai aki-
bat dari kesulitan ekonomi serta beban rumah tangga yang meningkat (Komnas 
Perempuan, 2020; Muna dan Rauf, 2020). Dari data-data ini, beberapa institusi tel-
ah merumuskan penanganan yang dirasa tepat, seperti misalnya pendirian ho-
tline pengaduan hingga pemberian sinyal minta tolong yang dikirimkan via video 
call.

Meskipun data ini sangat penting, mengingat kasus kekerasan perempuan di In-
donesia masih tinggi, IRE melihat data-data yang disajikan serta tindakan pen-
anggulangan kekerasan terhadap perempuan masih terkesan bias perkotaan. Da-
ta-data yang ada belum memasukkan pengalaman-pengalaman menanggung 
beban ganda yang dialami perempuan desa serta belum menciptakan peringa-
nan beban perempuan dan penanganan kasus kekerasan perempuan yang kon-
tekstual untuk situasi di desa. 

Padahal, perempuan desa tak luput dari kekerasan dan beban-beban baru akibat 
kebijakan pemerintah semasa pandemi (World Bank East Asia and Pacific Gender 
Innovation Lab, 2020; Gupta dan Khairina, 2020). Seorang perempuan petani di 
desa terpencil di Kalimantan Barat bernama Sutil, misalnya, mengalami kesulitan 
menyelaraskan pendidikan daring anaknya dengan pekerjaannya sebagai petani, 
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dua beban yang diembannya, yang diperburuk de-
ngan akses internet yang buruk di desa (Gupta dan 
Khairina, 2020). Problem spesifik di perdesaan yang 
dipengaruhi oleh problem relasi gender, budaya 
patriarki, dan ketimpangan desa-kota  tentunya 
memerlukan pendekatan kebijakan yang berbeda. 
Hasil penelitian IRE di dua desa, Desa Sendanga-
gung di Sleman, Yogyakarta, dan Desa Karangrejo, 
Magelang, Jawa Tengah, memberikan gambaran 
tentang perbedaan tersebut dan perlunya mema-
hami permasalahan spesifik yang ada.  

Beban ganda perempuan desa pun menjadi satu 
fenomena yang patut dilihat lebih jauh, agar perin-
ganan beban berikut penanganan kekerasan terh-
adap perempuan tidak bias urban. Selain itu, desa 
pun telah memiliki kewenangan yang mewajibkan 
adanya perhatian terhadap kelompok-kelompok 
rentan dan marginal, termasuk perempuan. Melalui 
policy brief ini, IRE menyarankan peran-peran yang 
patut dipenuhi desa untuk memperkuat resiliensi 
perempuan serta melindungi mereka dari beban 
ganda yang dapat berlanjut ke kekerasan. 

Beban Ganda dan Ancaman Kekerasan terhadap 
Perempuan Desa

Pandemi Covid-19 tidak netral gender. Dalam kondi-
si normal sebelum pandemi, perempuan telah 
menanggung beban yang dipersepsikan lebih be-
rat daripada laki-laki, dalam peran-peran produktif 
(mencari nafkah), reproduktif (domestik, termasuk 
merawat rumah dan anak), dan komunitas yang 
mereka emban (Moser, 1993). Namun, dalam masa 
pandemi, beban ganda perempuan meningkat 
karena adanya beberapa perubahan. 

Pertama, bagi perempuan yang sudah memiliki 
anak, kebijakan belajar di rumah membuat mere-
ka ketambahan waktu mendampingi anak, karena 
anak yang belajar di rumah membutuhkan kegia-
tan pengawasan yang lebih, dan seringkali ibu lah 
yang kedapatan peran untuk mengawasi, bukan 
bapak. Sementara, ada banyak ibu yang masih ha-
rus melakukan pekerjaan lainnya, baik pekerjaan 
domestik dan pekerjaan untuk mencari nafkah. Ini 
dialami oleh dua ibu yang suaminya kehilangan 
pekerjaan di sektor pariwisata di Karangrejo (IRE, 
2020b).

Kedua, ibu yang awalnya bekerja sebagai ibu rumah 
tangga harus turut mengemban beban produksi 
ketika sang suami kehilangan pekerjaan, membuat 
mereka harus turut berjibaku mengais pendapatan. 
Muncul fenomena “ibu-ibu online” di Desa Sendan-
gagung, di mana para ibu pun menempuh usaha 
berjualan, dari mulai pangan olahan hingga san-
dang, melalui media sosial WhatsApp dan Facebook 
sebagai sarana marketplace yang sederhana (IRE, 
2020a). 

Ketiga, perempuan perdesaan pengguna alat 
kontrasepsi menjadi kesulitan untuk mengakses 
layanan kesehatan di masa pandemi, dan hal ini 
pun jadi berdampak pada meningkatnya angka ke-
hamilan tidak terencana. BKKBN mencatat, selama 
pandemi, sekitar 10% dari 36 juta orang atau sekitar 
3,6 juta orang putus menggunakan kontrasepsi, dan 
kehamilan meningkat, menjadi 400-500ribu ke-
hamilan. BKKBN juga menambahkan, peningkatan 
angka kehamilan hanya ditemukan di lapisan mas-
yarakat miskin, pendidikan rendah, dan tinggal di 
desa. Padahal, merencanakan kehamilan merupa-
kan hak setiap perempuan. 

Tiga hal ini mungkin turut ditemukan di kota, teru-
tama pada perempuan berekonomi menengah ke 
bawah, tetapi ada beberapa perbedaan yang men-
colok antara beban ganda perempuan dan desa. 
Masyarakat desa seringkali terbentur dengan per-
masalahan jaringan internet yang tidak memadai, 
membuat mereka harus terseok-seok lagi untuk 
memenuhi kebutuhan anak sekolah daring atau 
memperluas marketplace secara online. Banyak 
perempuan desa tidak menempuh jenjang pen-
didikan yang tinggi, sehingga pengetahuan untuk 
meningkatkan penghidupan dalam situasi krisis ser-
ingkali terbatas. Selain itu, banyak perempuan desa 
masih terperangkap dalam budaya patriarkis yang 
membuat mereka harus mengemban beban-beban 
tertentu yang tak bisa ditukar dengan suaminya. 
Yang terparah, konstruksi patriarkis mengharuskan 
mereka untuk patuh terhadap suami atau tidak 
melawan bila suami melakukan kekerasan.  

Hal ini diperburuk dengan fakta bahwa dalam pan-
demi, perempuan di desa tidak memperoleh ‘ruang 
bernapas’, alias tempat untuk rehat sejenak dari be-
ban yang berat yang biasanya terwujud dari adan-
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ya arisan, atau sekadar kumpul informal ibu-ibu di 
desa. Di Desa Sendangagung maupun Karangrejo, 
kegiatan kumpul Lembaga Kemasyarakatan Desa 
(LKD) dan lembaga-lembaga informal beranggo-
takan perempuan desa ditiadakan untuk mence-
gah potensi penularan (IRE, 2020a; 2020b). Padahal, 
forum-forum pertemuan dianggap penting se-
bagai ruang bagi para perempuan untuk mereduksi 
tekanan atau beban rumah tangga yang ia alami. 
Posisi perempuan sebagai kelompok rentan di desa, 
pun menjadi lebih rentan semasa pandemi. 

Memperkuat Resiliensi Perempuan
Desa dapat merumuskan sejumlah kebijakan yang 
meringankan beban ganda perempuan dan me-
lindungi perempuan dari ancaman kekerasan. Per-
mendes PDTT Nomor 7 Tahun 2020 tentang Peru-
bahan Kedua Atas Permendesa PDTT 11 Tahun 2019 
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 
2020 telah merumuskan contoh-contoh prioritas 
penggunaan dana desa pada peningkatan pe-
layanan publik dalam wujud perlindungan terhadap 
kelompok masyarakat rentan, termasuk di antaran-
ya perempuan (Pasal 11 Ayat 4). Namun kenyataan-
nya, di kedua desa penelitian IRE, dana desa belum 
dialokasikan secara khusus untuk melindungi per-
empuan dan memperkuat ketahanan mereka. Se-
lain itu, energi desa juga  terkonsentrasi pada urusan 
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) seh-
ingga menyebabkan isu perempuan belum menjadi 
prioritas dalam mengatasi dampak pandemi di desa 
(IRE, 2020a; 2020b).  

Dalam melindungi perempuan dari dampak-
dampak pandemi yang meningkatkan kerentan-
an mereka, konsep resiliensi atau ketahanan dapat 
menjadi perhatian desa. Hasil riset IRE (2020a) 
menunjukkan bahwa perempuan memiliki modal 

“ketahanan”, tapi belum kuat sehingga harus diban-
tu desa. Desa dapat menciptakan kebijakan dan 
tindakan memperkuat ketahanan atau resiliensi 
perempuan melalui intervensi pada tiga kapasitas 
resiliensi berikut: (1) coping capacities (kapasitas 
menangani); (2) adaptive capacities (kapasitas be-
radaptasi); dan (3) transformative capacities  (kapa-
sitas bertransformasi) (Keck & Sakdapolrak, 2013).

Berdasarkan diagram ini, desa dapat memperkuat 
ketahanan perempuan melalui berbagai kebijakan 
dan tindakan, sebagai berikut:

(1) Dalam Kapasitas Menangani, dengan mem-
berikan bantuan sosial yang tepat guna pada 
keluarga-keluarga rentan, seperti janda, 
perempuan penyandang disabilitas, dan 
perempuan rentan lainnya. Kebijakan jaring 
pengaman pandemi Covid-19 yang dicetuskan 
Indonesia, salah satunya BLT-DD, dapat menjadi 
peluang untuk membantu perempuan, meski-
pun tidak sepenuhnya berdimensi gender. 
Dimensi gender ini diperlukan mengingat 
situasi perempuan yang memiliki pelbagai 
perbedaan kondisi yang spesifik, dan butuh 
jaring pengaman sosial yang lebih membantu 
mereka untuk mengatasi beban-beban yang 
khusus (de Schutter, 2012). Misalnya, peringanan 
beban untuk pulsa anak atau akses uang dan 
sembako untuk perempuan kepala keluarga. 

(2) Dalam Kapasitas Beradaptasi, desa dapat 
melakukan sejumlah langkah kebijakan. 
Misalnya ketika desa membaca tren “ibu-ibu 
online”, pemerintah desa dapat memberikan 
wadah bagi UMKM lokal untuk berjualan di desa 
sehingga dapat meringankan beban perempuan 
dalam mengakses pasar dan meningkatkan 
pendapatannya. Dalam segi layanan kesehatan, 
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Diagram 1: Tiga kapasitas mengusahakan 
“ketahanan sosial”

Sumber: ditranslasi dari Keck dan Sakdapolrak (2013).
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desa dapat bekerjasama dengan Puskesmas 
untuk tetap membuka pelayanan kontrasepsi 
dan medical check up secara terbatas. Terakhir, 
untuk adaptasi pembelajaran jarak jauh yang 
menyebabkan meningkatnya pengeluaran 
untuk internet, desa dapat menyediakan 
instalasi Wi-Fi bersama di setiap dusun, agar 
anak-anak keluarga miskin dan rentan dapat 
memanfaatkan Wi-Fi untuk pembelajaran 
daring. 

(3) Dalam Kapasitas Bertransformasi, desa 
dapat memberikan kebijakan peduli 
perempuan dalam tahap penganggaran 
dan kelembagaan. Dalam penganggaran 
misalnya, desa dapat mengalokasikan 
anggarannya memberikan suntikan dana 
bagi PKK untuk menciptakan program-
progam pemberdayaan ekonomi dan 
layanan sosial bagi perempuan desa. 
Dari aspek layanan sosial misalnya, desa 
dapat menginisiasi layanan #JagaTangga 
sebagai layanan aduan kekerasan dan 
pemeriksaan kondisi psikis perempuan 
secara berkala. Pelaporan dan pengawasan 
di tingkat komunitas, sangat penting untuk 
membantu korban menjaga jarak fisik 
dengan pelaku kekerasan (Muna & Rauf, 
2020). Sementara, dari sisi ekonomi, desa 
melalui PKK atau KWT (Kelompok Wanita 
Tani) dapat mendorong kelembagaan 
ekonomi perempuan desa untuk scaling 
up produk usahanya dan menghubungkan 
akses pasar melalui marketplace online 
sehingga beban ekonomi perempuan dapat 
teratasi.

Rekomendasi
Berdasarkan uraian di atas, kami merekomen-
dasikan sejumlah langkah sebagai berikut:

(1) Pemerintah Pusat, berikut Kementerian Desa 
dan PDTT dalam jangka pendek harus mencip-
takan kebijakan yang lebih berfokus terhadap 
kelompok marginal, terutama perempuan rent-
an dalam penanganan Covid-19. Dalam jangka 
panjang, Pemerintah Pusat harus menciptakan 
instrumen hukum yang bisa melindungi perem-
puan dan membantu mereka meringankan be-
ban gandanya, serta mengentaskan ketimpan-
gan desa dan kota yang terbukti membebani 
perempuan lebih dari laki-laki, terutama dalam 
situasi krisis. 

(2) Pemerintah Kabupaten, perlu mendorong 
desa melakukan penanganan dan pemuli-
han dampak-dampak pandemi Covid-19 yang 
berkeadilan gender dan berpihak pada perem-
puan, serta memfasilitasi lembaga yang ada di 
tingkat daerah dan tingkat desa (misal TP PKK 
Kabupaten dan PKK) untuk berkolaborasi dalam 
kegiatan yang dapat memperkuat resiliensi per-
empuan.

(3) Pemerintah Desa, perlu meningkatkan ketah-
anan perempuan dalam kapasitas yang adaptif 
dan transformatif agar terlindungi dari beban 
dan kekerasan yang berpotensi mengancam 
kehidupan yang layak. 
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