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PENGANTAR

� Persoalan gender bukanlah persoalan baru dalam

kajian-kajian sosial, hukum, keagamaan, kesehatan, 

maupun yang lainnya.

� Kajian tentang gender masih tetap aktual dan

menarik, mengingat masih banyaknya masyarakat

yang belum memahami persoalan ini.

� Masih banyak terjadi berbagai ketimpangan dalam

penerapan gender, sehingga memunculkan

terjadinya ketidakadilan gender, termasuk dalam

hal kesehatan/reproduksi.
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PERSPEKTIF GENDER
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GENDER = SEXGENDER = SEX

PENGERTIAN 
GENDER
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DEFINISI GENDER

� Pembedaan peran laki-laki dan perempuan 

dilihat dari konstruksi sosial atau budaya.

� Suatu sifat yang dijadikan dasar untuk 

mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki 

dan perempuan dilihat dari segi kondisi sosial 

dan budaya, nilai dan perilaku, keyakinan, 

mentalitas, dan emosi, serta faktor-faktor 

nonbiologis lainnya.
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PERBEDAAN SEX DAN GENDER 

� Ciptaan Tuhan 

� Bersifat biologis (kodrat)

� Tidak dapat berubah

� Tidak dapat ditukar

� Berlaku selamanya & di 
mana saja

� Bentukan manusia 

� Bersifat sosial, budaya, dan 
nonbiologis lainnya

� Dapat berubah

� Dapat ditukar

� Berlaku tergantung waktu 
dan budaya setempat

SEX GENDER
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PEMBEDAAN GENDER DALAM MASYARAKATPEMBEDAAN GENDER DALAM MASYARAKAT

LAKI-LAKI PEREMPUAN

SIFAT Maskulin Feminin

FUNGSI Produksi Reproduksi

RUANG LINGKUP Publik Domestik

TANGGUNG JAWAB
Pencari nafkah

utama

Pencari nafkah

tambahan
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TIGA PERAN GENDER

REPRODUCTIVE

PRODUCTIVE

SOCIAL

DOMESTIC WORKER 

INCOME EARNER

BREADWINNER OF THE FAMILY
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KESETARAAN GENDER

Kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan
untuk memperoleh kesempatan serta hak-
haknya sebagai manusia, agar mampu berperan
dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan
(politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, 
pendidikan, dan lainnya), juga kesamaan dalam
menikmati hasil-hasil pembangunan.
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KEADILAN GENDER

Suatu Proses dan perlakuan adil terhadap

perempuan dan laki-laki, sehingga tidak ada

marginalisasi, subordinasi, pembakuan peran, 

beban ganda, dan kekerasan terhadap

perempuan maupun laki-laki.
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KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER

Tidak adanya diskriminasi antara perempuan
dan laki-laki, sehingga keduanya memiliki
akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol
atas pembangunan serta memperoleh
manfaat yang setara dan adil dari
pembangunan.
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BENTUK-BENTUK 

KETIDAKADILAN GENDER

BENTUK-BENTUK 

KETIDAKADILAN GENDER

1. Marginalisasi

2. Subordinasi

3. Pelabelan/Citra Baku/Stereotype

4. Beban Ganda/Double Burden

5. Tindak Kekerasan/Violence 
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1. MARJINALISASI (PEMINGGIRAN)

� Upah perempuan lebih kecil dari laki-laki

� Izin usaha perempuan harus diketahui ayah (jika 

masih lajang dan suami jika sudah menikah

� Permohonan kredit harus seizin suami

� Pembatasan kesempatan di bidang pekerjaan 

terhadap perempuan

� Kemajuan teknologi industri meminggirkan 

peranserta perempuan.
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Contoh: 

� Perempuan sbg pencari nafkah tambahan, di sektor

produksi/publik, sering dibedakan pendapatannya;

� Modernisasi meminggirkan perempuan di sektor pertanian dan

perkebunan sehingga membuat perempuan miskin;

� Dalam kepimpinan, peluangnya lebih besar laki-laki dibanding

perempuan;

� Banyak bidang pekerjaan tertutup bagi laki-laki karena

anggapan laki-laki tidak teliti, tidak cermat, dan tidak sabar; 

� Guru TK, sekretaris, perawat, konveksi, dan PRT dianggap

pekerjaan rendah yang berpengaruh pada penggajian.

MARJINALISASI

PROSES PEMINGGIRAN AKIBAT PERBEDAAN JENIS      
KELAMIN YANG MENGAKIBATKAN KEMISKINAN
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2. SUBORDINASI (PENOMORDUAAN)

� Perempuan Sebagai “konco wingking” (orang 

belakang)

� Hak menikah perempuan dinomorduakan

� Bagian waris perempuan lebih sedikit bahkan

terkadang tidak berhak sama sekali

� Perempuan dinomorduakan dalam peluang di

bidang politik dan jabatan-jabatan penting lainnya.
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SUBORDINASI

MENILAI PERAN JENIS KELAMIN LAIN LEBIH RENDAH

Contoh:

� Banyak kasus dalam tradisi keagamaan maupun aturan

birokrasi yang meletakan perempuan lebih rendah daripada

laki-laki;

� Pekerja perempuan di posisi pengambil keputusan dan

penentu kebijakan lebih sedikit;

� Perempuan mendapat upah yang lebih rendah dari laki-laki

karena dianggap mendapat nafkah dari suami;

� Status perempuan dianggap lebih rendah dari laki-laki di

masyarakat (terutama yang tidak menikah atau janda);

� Laki-laki sebagai kepala rumah tangga bermakna pada

keterwakilan.
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3. STEREOTYPE (PELABELAN NEGATIF)

� Perempuan: sumur - dapur – kasur

� Perempuan: macak - masak – manak

� Laki-laki: tulang punggung keluarga 

� Laki-laki: hebat dalam hal seksual dan berkarir

� Laki-laki: mata keranjang

� Perempuan: sumber kejahatan

� Perempuan (Janda): mudah dirayu 



STEREOTYPE

PELABELAN/CITRA BAKU YANG BERSIFAT NEGATIF 

TERHADAP JENIS KELAMIN LAIN

Contoh:

� Peran publik perempuan dianggap “perpanjangan” peran

domestiknya;

� Dianggap pandai merayu, perempuan ditempatkan di bagian

penjualan;

� Bagi laki-laki marah dianggap tegas, sedang bagi perempuan

dianggap emosional dan takbisa menahan diri;

� Label sebagai “Ibu Rumah Tangga” membatasi gerak perempuan

dalam berbagai kegiatan publik;

� Laki-laki dianggap sebagai “pencari nafkah” mengakibatkan kerja

perempuan dianggap “sambilan” sehingga kurang dihargai;

� Laki-laki ramah dianggap “perayu”.  Pr. ramah dianggap “genit”.



4. DOUBLE BURDEN (BEBAN GANDA)

� Perempuan bekerja di luar maupun di dalam rumah

� Laki-laki bekerja masih harus ikut siskamling 

� Perempuan sebagai: perawat, pendidik anak

sekaligus pendamping suami, pencari nafkah 

tambahan

� Perempuan pencari nafkah utama sekaligus

pengatur keluarga.
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DOUBLE BURDEN

BEBAN GANDA PADA SALAH SATU JENIS KELAMIN

Contoh:

� Peran perempuan dalam reproduksi di rumah (domistik) 

tidak berkurang meskipun melakukan peran publik yang 

besar;

� Pekerjaan dalam rumah tangga, 90% dikerjakan kaum

perempuan;

� Dalam hal makan bersama, biasanya si bapak dan anak

laki-laki selesai makan langsung meninggalkan meja

makan tanpa ada tanggung jawab untuk merapikan dan

mencuci piring.
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5. VIOLENCE (KEKERASAN)  

� Ekploitasi terhadap perempuan

� Pelecehan seksual terhadap perempuan 

� Perkosaan 

� Perempuan jadi objek iklan 

� Laki-laki diharuskan/diharapkan sebagai pencari 
nafkah

� Laki-laki bertubuh pendek dianggap kurang 

� Laki-laki yang gagal di bidang karir dilecehkan.
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VIOLENCE

TINDAK KEKERASAN, BAIK FISIK MAUPUN NONFISIK

Contoh: 

� Pembedaan karakter feminin dan maskulin memunculkan

kekerasan dan kesemena-menaan;

� Kekerasan fisik seperti perkosaan,  pemukulan/penyiksaan, 

dan nonfisik yang mengakibatkan perasaan tersiksa berupa

pelecehan seksual, spt sebutan pd ciri fisik dan status     

(bahenol, janda kembang), ancaman dan paksaan; 

� Bisa di dalam rumah tangga (KDRT) atau ditempat umum.

� Pemaksaan/pengabaian alat kontrasepsi;

� Sikap berasosiasi pernyataan hasrat seks (suitan, kerdipan);

� Pornografi; dsb.
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FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB 

TERJADINYA KESENJANGAN GENDER

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB 

TERJADINYA KESENJANGAN GENDER

� Nilai sosial dan budaya patriarkhi;

� Produk peraturan perundang-undangan yang masih

bias gender;

� Pemahaman ajaran agama yang tidak komprehensif

dan cenderung parsial;

� Kelemahan atau kurang percaya diri, tekad, dan

inkonsistensi kaum perempuan sendiri dalam

memerjuangkan nasibnya.
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GENDER MAINSTREAMING

(PENGARUSUTAMAAN GENDER)

Strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan
gender melalui kebijakan dan program yang 
memerhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan
pengalaman perempuan dan laki-laki ke dalam
perencanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh
kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan
dan pembangunan.
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WOMEN EMPOWERMENT

(PEMBERDAYAAN PEREMPUAN)

Usaha sistematis dan terencana untuk

memperbaiki kondisi dan posisi perempuan

dalam kehidupan berkeluarga dan

bermasyarakat.
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ISU-ISU PEREMPUAN

� Masalah kemiskinan

� Trafiking perempuan dan anak

� KDRT

� TKW Luar Negeri

� HIV/Aids (kesehatan)

� Narkoba dan pornografi

� Dan lain-lain.
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STRATEGI 

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

� Pengarusutamaan Gender (PUG/GMS);

� Penyadaran gender di masyarakat;

� Pembaruan dan pengembangan hukum dan

peraturan perundang-undangan yang memberikan

perlindungan terhadap perempuan;

� Advokasi, fasilitasi, dan mediasi,

� Pengembangan kemitrasejajaran harmonis;

� Sistem informasi gender; 

� Pengembangan sistem penghargaan.   
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KESEHATAN REPRODUKSI

Adalah suatu keadaan sehat fisik, mental, dan

sosial budaya yang utuh (bukan hanya bebas

dari penyakit atau cacat saja) dalam segala

aspek yang berhubungan dengan sistem, 

fungsi dan proses reproduksi.
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KESEHATAN REPRODUKSI

Anatomi sistem reproduksi wanita terbagi dua, 

yaitu:

1.  Organ-organ internal, terdiri dari :

- Dua ovarium (indung telur)

- Dua tuba fallopii (saluran telur)

- Uterus (rahim)

- Vagina
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KESEHATAN REPRODUKSI

2. Organ-organ eksternal, terdiri dari :

- Mons pubis

- Labia Mayora

- Labia Minora

- Klitoris

- Vestibulum

- Meatus Uretra

- Introitus vagina

- Kelenjar skene dan bartholini
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Hormon-Hormon Reproduksi 

1. Estrogen

Estrogen dihasilkan oleh ovarium. Ada banyak jenis dari

estrogen tapi yang paling penting untuk reproduksi

adalah estradiol. 

Estrogen berguna untuk pembentukan ciri-ciri

perkembangan seksual pada perempuan yaitu

pembentukan payudara, lekuk tubuh, rambut

kemaluan,dll. 

Estrogen juga berguna pada siklus menstruasi dengan

membentuk ketebalan endometrium, menjaga kualitas

dan kuantitas cairan cerviks dan vagina sehingga sesuai

untuk penetrasi sperma.
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Hormon-Hormon Reproduksi 

2. Progesterone

Hormon ini diproduksi oleh korpus luteum. 

Progesterone mempertahankan ketebalan

endometrium sehingga dapat menerima

implantasi zygot. 

Kadar progesterone terus dipertahankan selama

trimester awal kehamilan sampai plasenta dapat

membentuk hormon HCG.
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Kesehatan Ibu (Perempuan)

Sebagian besar kematian ibu (perempuan) disebabkan

oleh faktor kesehatan, antara lain:

1. Perdarahan saat melahirkan

2. Eklampsia (kejang saat hamil atau nifas disertai

hipertensi).

3. Infeksi.

4. Persalinan macet.

5. Keguguran.

5/13/2015 33



Kesehatan Ibu (Perempuan)

Sedangkan faktor nonkesehatan antara lain 

kurangnya pengetahuan ibu yang berkaitan

dengan kesehatan termasuk pola makan dan

kebersihan diri.
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Isu Kesenjangan Gender:

� Perempuan/istri kurang mendapatkan

asupan gizi.

� Peristiwa kehamilan dianggap sebagai

peristiwa biasa.
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Faktor Penyebab Kesenjangan:

� Budaya yg masih membedakan pemberian

makanan kepada anggota keluarga;

� Masih kurangnya pengetahuan suami dan anggota

keluarga tentang perencanaan kehamilan;

� Perempuan kurang memperoleh informasi dan

pelayanan yang memadai karena alasan ekonomi

maupun waktu;

� Status dan posisi perempuan yang masih dianggap

lebih rendah dan tidak mempunyai posisi tawar

yang kuat dalam pengambilan keputusan.
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Kesenjangan Gender 

� Dalam kasus infertilitas, istri menjadi pihak pertama yang 

disalahkan;

� Sering ketidaksuburan disebabkan oleh pihak istri;

� Superioritas suami (merasa “jantan”) sehingga dianggap

selalu mampu memberi keturunan;

� Infertilitas diindentikkan dengan mandul;

� Dominasi suami/laki-laki dalam pengambilan keputusan

keluarga, termasuk perintah memeriksakan diri;

� Pengetahuan suami tentang infertilitas terbatas.
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Kesenjangan Gender 

Kenyataannya seringkali pihak suami/laki-laki yang 

mengalamiin fertilitas, yang disebabkan oleh perilaku

sendiri, antara lain karena:

1. Merokok.

2. Penggunaan Napza.

3. Minum minuman keras/beralkohol.

4. Adanya penyakit yg disebabkan karena sering

melakukan hubungan seks sebelum menikah.

sehingga sering menyebabkan menurunnya kualitas dan

kuantitas sperma.
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KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA

� Banyak orang dewasa yang tidak siap membantu

remaja menghadapi masa pubertas.

� Akibtanya remaja banyak yang bermasalah ketika

memasuki masa pubertas.

� Masalah yang dihadapi remaja bisa masalah fisik, 

psikis, dan emosional yang bisa menyebabkan stres, 

depresi, KTD, dan lain-lain.

� Batasan usia remaja menurut BKKBN 10-24 tahun.

� Batasan usia remaja dalam agama baligh-sebelum

menikah.
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SUMBER MASALAH KESEHATAN REPRODUKSI

� Melakukan hubungan seks bebas;

� Melakukan hubungan seks di saat perempuan

(isteri) sedang haid;

� Melakukan hubungan seks pada usia terlalu muda;

� Perilaku hidup tidak sehat sehingga memicu

terjadinya sakit yang juga bisa mengganggu

hubungan seks;

� Dll.
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KEBIASAAN JELEK REMAJA SEKARANG

� Pacaran yang melampaui batas;

� Pornografi;

� Bersentuhan dengan narkoba atau NAPZA;

� Kehamilan tidak diinginkan (KTD)

� Dll.
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MENOPAUSE

� Masa awal berakhirnya haid bagi perempuan.

� Usia menopause kira-kira 50 tahun ke atas.

� Banyak perempuan yang tidak siap menghadapi

masa menopause sehingga sering mengalami stres, 

depresi, suka marah, dll.

� Ada anggapan bahwa ketika menopause tugas

perempuan sebagai isteri berakhir.

� Laki-laki kurang memahami masalah menopause 

sehingga menimbulkan masalah dalam hubungan

dengan isterinya.
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