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Latar Bekang
Kegiatan Perawatan dan Pengasuhan (care work) di Rumah Tangga:

- Kebanyakan dilakukan tanpa berbayar (unpaid care work)
- Adanya keterlibatan: cinta, keterikatan, kewajiban yang tidak dapat dinilai

dengan uang

Bagaimana pun, 
- Kegiatan-kegiatan tersebut menyita tenaga/sumber daya dari para

pelakunya
- Sering kali tidak dikenal
- Dan ada anak-anak yang terlibat di dalamnya (ikut melakukan) 

Sehingga,
- Dibutuhkan komitmen publik (pemerintah dan pihak-pihak lainnya) dalam

menjamin terpenuhinya kebutuhan dan kesejahteraan para care giver 
terutama yang masih berusian anak



Definisi

“ young carers can be defined as children and young persons under 18 
who provide or intend to provide care, assistance or support to another 
family member. They carry out, often on a regular basis, significant or 
substantial caring tasks and assume a level of responsibility that would 
usually be associated with an adult. The person receiving care is often a 
parent but can be a sibling, grandparent or other relative who is 
disabled, has some chronic illness, mental health problem or other 
relative who is disabled, has some chronic illness, mental health 
problem or other condition with a need of care, support or supervision’ 
(Becker, 2000:378) – in Global Social Policy, 2007



• Anak melakukan “pekerjaan rumah tangga” (care work) dianggap sebagai
hal normal 

• Pada Article 32 of the UN Convention on the Right of the Child: tidak ada
larangan bagi anak-anak membantu orang tua mereka di rumah, selama
tidak membahayakan fisik, mental, dan perkembangan sosial, dan
pendidikan mereka

• ILO: pekerjaan RT yang dilakukan oleh anak-anak di rumah mereka sendiri, 
dianggap sebagai hal positif dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam
kehidupan keluarga dan tumbuh kembang mereka

Berkontribusi pada kesejahteraan keluarga



Namun, 

kegiatan-kegiatan tersebut terkadang bisa berdampak
negatif pada anak-anak (secara material atau pun non 
material)

Children's time devoted to do the house work sometimes 
made them often deprived of the chance to play and make 

friends, and are vulnerable to verbal, physical and social 
abuse(Rama S and Linda M Richter, 2007)



Seperti Apa Kondisinya di Negara-
negara Lain?

• United Kingdom

– Pada pertengahan 1990: sebanyak 19,000-51,000 anak terlibat
dalam kegiatan perawatan dan pengasuhan di rumah tangga

– Berdasarkan sensus 2001: 175,000 anak-anak (berusia dibawah
18 tahun) harus melakukan kegiatan pengasuhan dan perawatan
untuk anggota keluarga lain dalam keluarga mereka

• Australia

– Australian Bureau of statistics (ABS), 1993: sebanyak 33,800 
carers masih berusia dibawah 15 tahun

– ABS, 2003: 169,900 carers berusia dibawah 18 tahun

 3,6% dari total populasi berusia dibawah 18 tahun



• United States

– Pada 2005: terdapat sekitar 1.3 m to 1,4 m young 
caregivers berusia 8 hingga 18 tahun (3,2% dari total 
rumah tangga di US dengan anak usia 8 to 18)

• Sub Saharan Africa

– Tanzania (1990): 4% anak usia 7-14 tahun harus merawat
anggota keluarga yang sakit (selama 7 hari terakhir
sebelum survey dilakukan)

– Dengan kondisi pandemik AIDS/HIV, kehilangan salah satu
atau kedua orang tua, dan angka tersebut akan terus
meningkat



di Indonesia?



Tujuan

Memberi gambaran tentang
kondisi anak-anak yang terlibat
dalam pekerjaan di rumah tangga
(termasuk kegiatan pengasuhan
dan perawatan tak
berbayar―unpaid care work),
dan melihat bagaimana hal
tersebut berpengaruh pada
kesejahteraan dan pemenuhan
hak-hak mereka



Data & Metodologi

• Kuantitatif dan kualitatif

• Kuantitatif: 

Statistik deskriptif (dengan menggunakan dataset nasional
yang relevan)

• Kualitatif: 

Hasil beberapa studi yang pernah dilakukan SMERU



Data kuantitatif:

• Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas 2011)

• Anak-anak berusia 10< sampai dengan <18 years: yang 
melakukan kegiatan “urus rumah tangga”

• Anak-anak berusia 10< sampai dengan <18 years : yang 
berstatus sebagai pembantu rumah tangga



Definisi:

1. Hanya “urus RT”

2. Urus RT sambil sekolah, sebagian besar waktu untuk urus RT

3. Urus RT sambil bekerja, sebagian besar waktu untuk urus RT

4. Urus RT sambil sekolah dan bekerja, sebagian besar waktu untuk urus RT

5. Urus RT sambil sekolah, sebagian besar waktu untuk sekolah

6. Urus RT sambil sekolah dan bekerja, sebagian besar waktu untuk sekolah

7. Urus RT sambil bekerja, sebagian besar waktu untuk bekerja

8. Urus RT sambil bekerja dan sekolah, sebagian besar waktu untuk bekerja

9. Anak berstatus sebagai “pembantu rumah tangga”



Beberapa Temuan:

Berapa banyak anak yang terlibat dalam kegiatan
perawatan dan pengasuhan di RT? 

• Sekitar 8,2 juta anak Indonesia (9,81% dari total penduduk
berusia anak)

• Lebih dari 70 ribu adalah pembantu rumah tangga (dan
sebagian besar dari mereka adalah anak perempuan)



Anak Laki-
laki

Anak
Perempuan

Anak Laki-
laki dan

Perempuan

0-9 0.01% 0.01% 0.02%

10 2.56% 4.82% 7.38%

11 3.26% 6.27% 9.54%

12 3.48% 7.21% 10.69%

13 3.79% 8.18% 11.97%

14 4.10% 9.15% 13.25%

15 4.22% 10.29% 14.51%

16 4.47% 11.64% 16.11%

17 4.22% 12.30% 16.52%

Total 30.11% 69.89% 100.00%

Siapakah mereka?

• Menurut gender: anak perempuan
(69.89%) vs anak laki-laki (30.11%)

• Menurut umur: anak yang lebih tua
> lebih muda

• Hanya sebanyak 0.02% anak usia 0-
9 th melakukan pekerjaan “urus
RT” (data ini jauh lebih sedikit dari
semestinya karena hanya
mencakup data anak yang 
berstatus sebagai “pembantu RT”)



Menurut Tingkat Kesejahteraan…

• Anak usia 10 sampai 17 th
melakukan kegiatan mengurus
RT: Q1 > Q5

• RT miskin memiliki dependency 
ratio lebih tinggi dibanding RT 
yang lebih kaya:

– RT dengan U-5: Q1 > Q5

– RT dengan bayi: Q1 > Q5

– RT dengan lansia: Q1 > Q5

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

5,000,000

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5HH with U-5

HH with Baby

HH with Elderly

% Number of Children doing Unpaid Care Work



• Sebagian besar young carers adalah mereka yang 
menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bersekolah –
dan melakukan kegiatan urus RT sepulang sekolah

• Namun, ada sekelompok anak yang: menghabiskan sebagian
besar waktu mereka untuk “urus RT” ― menanggung double
dan bahkan multiple burdens, dan bagi yang berstatus sebagai
“pembantu RT” seringkali underpaid

Apa yang mereka lakukan?



• 75.86% anak-anak yang melakukan kegiatan urus RT, menghabiskan sebagian
besar waktu mereka untuk sekolah

• 16.72% anak-anak yang melakukan kegiatan urus RT, menghabiskan sebagian
besar waktu mereka untuk urus RT

• 12.82%  dari mereka adalah fulltime carrers

Children Doing Care Work Boy Girl Boy + Girl

Fulltime care worker 2.10% 10.73% 12.82%

Most of the time devoted to doing care work 0.00% 0.00% 0.00%

- doing care work while working 0.25% 1.02% 1.27%

- doing care work while schooling 0.73% 1.74% 2.48%

- doing care work while working and schooling 0.06% 0.09% 0.15%

Most of the time devoted to schooling activity 0.00% 0.00% 0.00%

- schooling while doing care work 22.46% 48.45% 70.91%

- schooling while working and doing care work 1.93% 3.03% 4.96%

Most of the time devoted to working 0.00% 0.00% 0.00%

- working while doing care work 2.31% 3.81% 6.11%

- working while schooling and doing care work 0.21% 0.24% 0.44%

Domestic child worker 0.08% 0.78% 0.86%



Pekerjaan di rumah, yg mereka lakukan…

• Beres-beres rumah

• Mengurus adik

• Membantu orang tua memasak

• Mencuci

• Mengambil air

• Mengurus ternak

• Mengurus kebun keluarga

Membereskan tempat tidur kakek



Bagaimana Melakukan Pekerjaan di RT 
Mempengaruhi Kesejahteraan Anak? 

• Terbatasnya waktu untuk
beristirahat dan bermain

Anak-anak harus melakukan pekerjaan RT 
sepulang sekolah, seperti memasak, 
mencuci, menjaga adik, mencari rumput
untuk memberi makan ternak, bekerja di
kebun membantu orang tua (Penelitian
Kualitatif, Studi Kemiskinan dan
Ketimpangan Anak di Indonesia)

Anak perempuan sedang menggendong
adiknya



“Tidak ada waktu untuk tidur
siang”

“Aku akan sangat bersyukur
jika tidak disuruh kerja”

“Terlalu banyak kerja di
rumah. Aku capek!”

“Aku bahagia jika ada waktu
untuk bermain”

“Mencuci pakaian sendiri tidak
apa-apa. Tapi jangan suruh aku
untuk mencuci pakaian seluruh
anggota keluarga. Aku ingin
menonton TV”

“Iaku merasa bahagia tiap libur
tiba dan bisa mnginap di rumah
nenek. Karena disana aku tidak
disuruh kerja terlalu banyak”“Ibu sering sakit dan aku

merasa lelah karena harus
menggantikan ibu melakukan
semua pekerjaan rumah”

“ Aku akan merasa bahagia
jika tidak disuruh menjaga
adik terus. Aku harap adikku
cepat besar!”



• Rentan terhadap kecelakaan fisik dan kekerasan
emosional

Children's time devoted to do the house works sometimes made 

them often deprived of the chance to play and make friends, and 

are vulnerable to verbal, physical and social abuse (Rama S and 
Linda M Richter, 2007)



Impacts on both their emotional and physical well-being and 
their ability to improve their social behavior and performance 
as well as potentially impose some social isolation

(http://www.protectingchildren.org.uk)

http://www.protectingchildren.org.uk/


Sepulang sekolah, seorang anak
perempuan mengambil air di sumur umum

“Paling tidak suka disuruh
mengambil air, karena
terlalu jauh dan berat”

“Tidak suka disuruh
mengambil rumput, ada
banyak duri disana
(ladang)”

“Menggiling beras
membuatku lelah, dan
telapak tanganku jadi
berdarah”



• Masalah dalam pendidikan

30.37% hanya lulusan SD

41.50% lulusan SMP



Bagaimana pendidikan mereka?

Boy Girl Boy + Girl

Elementary School Level 10.83% 19.54% 30.37%

Elementary school 10.39% 18.50% 28.89%

Islamic elementary school 0.41% 1.01% 1.42%

Elementary school equivalency program 0.02% 0.03% 0.05%

Secondary School Level 13.02% 28.47% 41.50%

Secondary school 11.16% 23.64% 34.80%

Islamic secondary school 1.80% 4.76% 6.56%

Secondary equivalency program 0.06% 0.07% 0.14%

High School Level 8.22% 19.52% 27.74%

High school 4.27% 11.61% 15.88%

Islamic high school 0.51% 1.93% 2.44%

Vocational school 3.43% 5.98% 9.42%

University level 0.12% 0.28% 0.40%

Total 32.18% 67.82% 100.00%

Tingkat pendidikan anak-anak yang melakukan kegiatan RT, 2011



Sebagai anak perempuan tertua, merupakan hal biasa bagi Isna (perempuan, 
11 tahun) membantu ibunya mengerjakan pekerjaan RT. Saat ini, Isna tidak
lagi membantu ibunya melainkan melakukan seluruh tugas ibunya di RT, mulai
dari: menjaga adiknya, membersihkan rumah, mencuci baju, mencuci piring, 
dan memasak. Hal ini sudah berlangsung sejak 15 bulan lalu, semenjak ibunya
meninggalkannya pada suatu hari di tengah malam. Ibunya memutuskan
untuk pergi ke Arab Saudi untuk menjadi TKW. Sejak saat itulah, Isna sering
bolos dari sekolah. Walau pihak sekolah mengizinkannya membawa serta
adiknya ke dalam kelas, bagi Isna itu tidak banyak membantu. Isna merasa
malu pada teman-temannya karena adiknya seringkali menangis. Dan lagi, 
ayahnya tidak memperbolehkannya pergi ke sekolah lagi. Ayahnya pernah
berkata: “siapa yang akan mengurus adikmu jika kamu bersekolah?”

(Studi Awal Dampak PKH dengan Komponen Program Penghapusan Pekerja Anak, 
SMERU and ILO, 2011)



Implikasi Kebijakan dan Rekomendasi

Formulasi kebijakan perlindungan sosial yang sensitif

terhadap isu anak. Meningkatkan berbagai program terkait

anak yang sudah ada, seperti program-program untuk

menjamin akses anak terhadap kesehatan dan pendidikan. 

Mengembangkan program-program baru yang lebih

sensitif terhadap isu anak dan lebih berdampak secara

struktural untuk menjamin kesejahteraan anak



Diane Elson’s 3Rs:

• Recognize (Menemukenali)

• Reduce (Mengurangi)

• Redistribute (Meredistribusi)



To recognize

• Bagaimana agar (unpaid) caring activities di RT lebih
terlihat “eye opening data”: 

• Meningkatkan kepedulian publik tentang caring
activities di RT dan dampaknya terhadap
kesejahteraan para carrers (terutama anak-
anak―young carrers)

• Advokasi perlindungan anak



To reduce 

• Infrastruktur yang lebih baik: air dan sanitasi, daerah terpencil

• Teknologi memasak yang lebih baik dan ramah lingkungan

• Peningkatan kualitas lingkungan tempat tinggal

• Sistem transportasi yang lebih baik

• Listrik

• Akses kesehatan dan pendidikan yang lebih baik
– Program konversi gal LPG
– Program air dan sanitasi lingkungan
– PKH

• Kebijakan terkait pekerja rumah tangga anak



To redistribute

• ‘Care Diamond’ Razavi (2007) , keluarga/rumah tangga, pemerintah, 
masyarakat, dan swasta

• Meningkatkan kesadaran masyarakat, mendorong laki-laki untuk
berpartisipasi lebih banyak dalam pekerjaan RT

• Pengembangan pendidikan anak usia dini

– PAUD

– Public day care



Terima Kasih


