


Perbedaan antara laki-laki dan 
perempuan dalam peran, fungsi, 
hak, tanggung jawab, dan prilaku 

yang dibentuk oleh tata nilai sosial, 
budaya dan adat istiadat 

APA ITU GENDER ????? 



PERBEDAAN ANTARA GENDER DAN JENIS 
KELAMIN 

JENIS KELAMIN GENDER 

Tidak dapat berubah 

Ex : alat kelamin LK &   

      PR 

Dapat berubah 

Tidak dapat ditukarkan 

Ex : jakun pada LK dan  

      Payudara pd wanita 

Dapat ditukarkan 



JENIS KELAMIN GENDER 

Berlaku sepanjang masa 

Ex : status sebagai LK  

      dan PR 

Tergantung budaya dan 
kebiasaan 

Berlaku dimana saja 

Ex : di rumah, dikantor, 
dan dimanapun berada, 
seorang lelaki atau 
perempuan tetap laki-
laki dan perempuan 

Peran LK / PR 
tergantung budaya 
setempat 

Ex : pembatasan 
kesempatan dibidang 
pekerjaan 



JENIS KELAMIN GENDER 

Merupakan kodrat Tuhan 
YME 

Ex : LK mempunyai ciri-
ciri utama yang berbeda 
dengan ciri utama 
perempuan 

Bukan merupakan 
kodrat 

Ex : perencanaan jumlah 
anak dalam keluarga 

Ciptaan Tuhan 

Ex : Pr bisa haid, 
melahirkan dan 
menyusui sedangkan LK 
tidak 

Buatan manusia 

Ex : LK & PR berhak 
menjadi calon RT, RW, 
kades bahkan presiden 



ADA APA DI BALIK GENDER 

Komposisi penduduk Indonesia berdasarkan 
data penduduk bahwa jumlah PR lebih 

banyak daripada LK. Hal ini menunjukkan 
bahwa PR merupakan modal besar dari 

pembangunan Indonesia. Namun 
kenyataan ada yang belum semua SDM 

telah diberdayakan secara optimal 



Contoh dalam keluarga 

 Suami bekerja / berkarya, istri mengurus 
dan merawat anak 

 Pengambil keputusan adalah laki-laki 

 Lebih memilih anak laki-laki untuk 
melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi 



Contoh di masyarakat 

 Pembatasan dan pemilihan kesemapatan 
kerja terhadap laki-laki dan perempuan 

 Pembagian tugas dalam organisasi / 
kepanitiaan 

Ex : perempuan tugasnya penerima tamu  

      dan konsumsi, laki-laki bagian olah raga 

      dan keamanan 



Contoh dalam negara 

 Undang-undang perburuhan, menjelaskan 
bahwa tunjangan keluarga melekat pada 
laki-laki sehingga upah perempuan lebih 
kecil dari pada laki-laki 

 Komposisi perempuan dalam keanggotaan 
di Lembaga Negara / Pejabat 
Pemerintahan 



KETIDAKADILAN GENDER / DISKRIMINASI 
GENDER 

Memperlakukan kelompok / individu secara 
berbeda karena jenis kelaminnya. 

Salah satu jenis kelamin diutamakan dan dibatasi 
dibandingkan dgn yg lainnya, yg didasarkan 

tidak pada kemampuan dan kebutuhannya, tapi 
pada peran streotip gendernya 



BENTUK-BENTUK KETIDAK ADILAN GENDER 

Subordinasi / menomorduakan perempuan 

 Perempuan adalah orang belakang 
(koncowingking) 

 Perempuan dinomorduakan dalam politik, 
jabatan, karir, dan pendidikan 

 



Pembelaan negatif /  citra baku 

 Perempuan memasak, bersolek dan 
melahirkan 

 Janda mudah merayu 

 Perempuan mudah dibeli dengan uang 

 Laki-laki penggoda dan berkuasa 

 



Kekerasan  

 Perkosaan, pelecehan seksual 

 Pernyiksaan dan pemukulan terhadap istri 

 Kata dan permintaan suami harus dipatuhi 



Beban Ganda 

 Perempuan bekerja di dalam rumah dan di 
luar rumah 

 Laki-laki mencari nafkah di luar rumah 

 Istri harus bekerja mengurus anak, 
menyediakan hidangan, dan mengururs 
rumah tangga 



Marginalisasi  

 Upah perempuan lebih kecil dari laki-laki 
untuk pekerjaan yang sama 

 Jika perempuan lajang mau bekerja / 
berusaha harus seijin ayahnya 

 Permohonan kredit harus dengan seizin 
suami,tidak sebaliknya 



KESETARAAN DAN KEADILAN 
GENDER 

Kesetaraan gender 

Kesamaan peluang dan kesempatan 
dalam bidang sosial, politik dan 

ekonomi antara laki-laki dan 
perempuan 



Keadilan gender 

Perlakuan yang sesuai dengan hak 
dan kewajiban sebagai manusia 

yang bermartabat dalam keluarga 
dan masyarakat 



Dengan memperoleh kesamaan peluang dan 
kesempatan, setiap orangdapat berperan 

dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan 

Perempuan bekerja, berarti berhak  
mendapatkan penghasialn dan tunjangan 

Yang sama dengan laki-laki, krn perempuan 
Bekerja bukan sekedar pencari nafkah  

tambahan 



Faktor penghambat danpendukung 
kesetaraan gender 

FAKTOR - FAKTOR PENGAHAMBAT PENDUKUNG 

Media (TV, koran, 
majalah) 

TV dan majalah 
lebih banyak 
mengeksploitasi 
perempuan 
sebagai objek 
bisnis 

Media dapat 
mempromosikan 
kesetaraan dan 
keadilan gender 

Penafsiran yang 
salah terhadap 
ajaran agama 

 

Memenggal ajaran 
agama, ayat-ayat 
Al Qur’an yang 
ditafsirkan kurang 
tepat 

Merealisasikan 
ayat-ayat Al 
Qur’an yang 
mendukung pada 
kesetaraan gender 



FAKTOR - FAKTOR PENGAHAMBAT PENDUKUNG 

Nilai-nilai 
adat/budaya 

Nyanyian, drama, 
sandiwarayang 
cenderung 
merendahkan 
perempuan  

Mitos yang 
menempatkan 
laki-laki berkuasa 
drpd perempuan 

 

Nyayian yang 
dapat 
mengangakat 
harkat dan 
mertabat manusia 

Keteladanan 
tokoh agama, 
masyarakat dalam 
kesetaraan gender 



FAKTOR - FAKTOR PENGAHAMBAT PENDUKUNG 

Implementasi 
kurikulum  

Isi buku pelajaran 
yang memberikan 
perbedaan peran 
kepada laki-laki 
dan perempuan 

Buku pelajaran 
yang 
memperlihatkan 
kesetaraan dan 
keadilan gender 

 

Penamaan nilai-
nilai kesetaraan 
gender melalui 
pendidikan sedini 
mungkin 

 



FAKTOR - FAKTOR PENGAHAMBAT PENDUKUNG 

Hukum  Masih ditemui 
peraturan dan 
perundang-
undangan yang 
bias gender  

Retifikasi konvensi 
internasional 
kesetaraan dan 
keadilan gender 


