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 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Gender dan Konstruksi Sosial 

Menurut Handayani dan Sugiarti (2002), Gender telah menjadi bahasa yang 

memasuki setiap analisis sosial dan menjadi pokok pembahasan dalam wacana 

perdebatan mengenai perubahan sosial serta menjadi topik penting dalam setiap 

perbincangan mengenai pembangunan. Kata “gender” sendiri sebenarnya tidak ada 

dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris tidak secara jelas dibedakan artinya 

antara kata “seks” dan “gender”, keduanya diartikan sebagai jenis kelamin.  

Pemahaman dan pembeda antara konsep seks dan gender sangatlah diperlukan 

dalam melakukan analisa untuk memahami persoalan-persoalan ketidakadilan sosial 

yang menimpa kaum perempuan. Hal ini karena ada kaitan erat antara perbedaan gender 

(gender differences) dan ketidakadilan gender dengan struktur ketidakadilan masyarakat 

secara lebih luas.  

Seks adalah pembagian jenis kelamin yang ditentukan secara biologis melekat 

pada jenis kelamin tertentu. Misalnya jenis laki-laki adalah manusia yang memiliki 

jakun, bersuara berat, berkumis, memiliki penis, testis,dan memproduksi sperma, yang 

berfungsi untuk alat reproduksi dalam meneruskan keturunan. Sedangkan perempuan 

adalah manusia yang memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran-saluran untuk 

melahirkan, memproduksi telur, memiliki alat vagina, memilikii hormon yang berbeda 

dengan laki-laki sehingga terjadi menstruasi,  mempunyai alat menyusui, serta memiliki 

ciri-ciri fisik yang berbeda dengan laki-laki seperti bentuk pinggul yang lebih besar 



9 
 

daripada laki-laki. Dengan demikian, seks mengandung arti perbedaan jenis kelamin 

antara laki-laki dan perempuan yang secara biologis serta memiliki perbedaan dan ciri-

ciri sendiri. Perbedaan laki-laki dan perempuan sebagai makhluk yang secara kodrati 

memiliki fungsi-fungsi organisme yang berbeda.  

Konsep gender adalah sifat yang melekat pada kaum perempuan dan laki-laki 

yang dibentuk oleh faktor-faktor sosial maupun budaya, sehingga lahir beberapa 

anggapan tentang peran sosial dan budaya perempuan dan laki-laki. Bentukan sosial 

atas perempuan dan laki-laki antara lain perempuan dikenal sebagai makhluk yang 

lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sedangkan laki-laki dianggap kuat, 

rasional, jantan, dan perkasa. Sifat-sifat tersebut dapat dipertukarkan dan berubah dari 

waktu ke waktu. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa gender diartikan sebagai 

konsep sosial yang membedakan (dalam arti memilih atau memisahkan) peran antara 

perempuan dan laki-laki. Perbedaan fungsi dan peran antara perempuan dan laki-laki itu 

tidak ditentukan karena antara keduanya  terdapat perbedaan biologis atau kodrat, tetapi 

dibedakan menurut kedudukan, fungsi dan peran masing-masing dalam nernagai bidang 

kehidupan dan pembangunan (hal: 4-6). 

Sedangkan menurut Yayuk dan Purnomo (dalam buku Sosiologi Pedesan), 

Gender merupakan pemilahan peran antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan 

sosial dan merupakan bagian dari budaya. Gender menyangkut gagasan, perlakuan, dan 

bahkan teknologi bias gender dan erat kaitannya terhadap konstruksi budaya. Gender 

sendiri merupakan kategori yang diberikan padaperbedaan perempuan dan laki-laki 

mengenai bahasa, tingkah laku, pikiran, makanan, ruang, waktu,tabu, teknologi, media 

massa, mode, pendidikan, profesi, alat-alat produksi, dan alat rumah tangga. Perempuan 
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dengan berbagai alasannya akan ditempatkan sedemikian rupa dan terpisah sedemikian 

rupa hingga perempuan dan laki-laki memiliki keberbedaan yang jelas dalam hal itu. 

Oleh karena itu gender murni merupakan hasil dari proses budaya. 

Keberbedaan perempuan dan laki-laki merupakan sebuah keniscayaan. Dengan 

alat tubuh dan berbagai sifat yang melekat dari keduanya menyebabkan secara alami 

akan terbentuk kewajiban kodrati yang harus dilakukan perempuan maupun laki-laki 

secara alami. Keharusan ini tidak mungkin dapat dipertukarkan sehingga perbedaannya 

telah jelas adanya. Hal lain yang juga menjadi pembeda adalah kewajiban-kewajiban 

yang lahir dari sebuah proses sosial tentang perempuan dan laki-laki beserta 

konsekuensi dari keduanya. Gender sebagai sebuah obyek kajian pada dasarnya 

membicarakan berbagai konsekuensi dari pembedaan perempuan dan laki-laki tersebut. 

Pada kenyataannya pembedaan perempuan dan laki-laki melahirkan tatanan 

keharusan bagi perempuan dan laki-laki yang tidak selamanya memberikan keadilan 

bagi keduanya. Seringkali pembagian itu menimbulkan permasalahan dan 

ketidakcocokan bahkan seringkali penindasan.  

Banyak teori dikemukakan untuk memberikan alasan mengapa pembagian 

dilakukan mulai dari teori nature atau kodrat alam, teori culture atau kebudayaan, teori 

fungsionalisme struktural dan teori psikoanalisis.  

Teori nature atau kodrat alam memberikan keterangan bahwa anatomi dan 

fungsi dari semua bagian tubuh perempuan dan laki-laki akan berkonsekuensi pada 

perangai psikologisnya. Dengan kewajiban melahirkan maka perempuan akan 

dianalogikan sebagai seorang perawat anak yang rajin, juga memiliki kasih sayang yang 

tinggi dengan berbagai kelembutan yang meliputinya. Hal itu menyebabkan perempuan 



11 
 

banyak memiliki tugas domestik untuk mengurusi segala keperluan rumah tangga yang 

sifatnya rumit dan perlu ketelatenan. Hal ini berbeda dengan laki-laki yang 

dipersepsikan kuat dan mandiri serta agak ceroboh maka dia akan diletakkan dalam 

sektor keras terutama untuk bekerja menghidupi keluarga. Dengan melihat peran yang 

lebih besar dan kentara dari laki-laki inilah yang kerap dijadikan alasan keunggulan 

laki-laki dibandingkan dengan perempuan. 

Teori culture atau kebudayaan mengatakan bahwa kekuatan yang lebih besar 

dari laki-laki dan perannya yang dominan di sektor publik bukan merupakan warisan 

biologis semata namun juga termsuk hasil sebuah proses sosial. Kodrat perempuan 

bukan merupakan keharusan dan lahir dengan sendirinya tanpa bisa dibantah 

sebagaimana melahirkan atau menyusui akan tetapi lebih merupakan proses sosial 

budaya. Perbedaan itu menyebabkan perempuan selalu tertinggal dan terabaikan peran 

dan kontribusinya dalam keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga 

kodrat yang dikatakan merupakan hasil dari kebudayaan oleh karena itu ia akan melekat 

secara sosial dan tidak alami. 

Teori psikoanalisis mengungkapkan tentang keirian perempuan terhadap alat 

kelamin laki-laki yang membawa akibat pada keinginan perempuan untuk memiliki alat 

kelamin sebagaimana laki-laki. Dari pandangan tersebut pembedaan perempuan – laki-

laki dan konsekuensi yang melekat darinya terjadi. Akan tetapi pada perkembangan 

selanjutnya kebenaran teori ini untuk menjelaskan adanya fenomena sosial perempuan 

dan laki-laki tidak mampu diketengahkan. Teori ini banyak mendapat sanggahan dan 

saat ini jarang sekali ada ilmuan yang menggunakannya. 
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Teori fungsional struktural mengacu pada keharmonisan sebuah sistem sosial 

merupakan keharusan untuk menjaga tertib sosial. Mengingat hal itu dalam masyarakat 

perlu untuk dilakukan pembagian peran agar tidak terjadi kekacauan. Demmikian pula 

perempuan dan laki-laki dalam sistem sosial harus melakukan pembagian peran agar 

keseimbangan dan ketenangan terjaga. Berdasarkan asumsi inilah pembagian peran 

dalam teori fungsionalisme perlu dilakukan. 

Dari berbagai teori yang telah dikemukakan pada dasarnya membawa 

perempuan dan laki-laki pada dikotomi peran yang berbeda antara keduanya. Organ 

tubuh dengan berbagai pirantinya menempatkan maskulin menjadi ciri khas laki-laki 

sementara perempuan feminim. Dominasi dan subordinasi menjadi bagian tak 

terlepaskan dari proses sosial keduanya. Kadangkala penindasan dan ketidakadilan 

kerap meliputi pola hubungan antara perempuan dan laki-laki (2003 : 253-256). 

 

2.2 Gender dan Ketidaksetaraan 

Pada uraian sub-bab sebelumnya, telah dijelaskan mengenai perbedaan dari 

konsep seks dan gender. Perbedaan gender (gender differences) antara perempuan dan 

laki-laki terjadi melalui proses sosialisasi, penguatan dan konstruksi sosial kultural, 

keagamaan, bahkan melalui kekuasaan negara. Melalui proses yang cukup panjang 

sehingga gender lambat laun menjadi seolah-olah ketentuan Tuhan atau kodrat dan 

ketentuan biologis yang tidak dapat diubah lagi.  

Akan tetapi sebaliknya, sosialisasi konstruksi sosial tentang gender ini secara 

evolusi akhirnya mempengaruhi perkembangan masing-masing jenis kelamin. Misalnya 

sifat gender laki-laki harus kuat dan agresif sehingga konstruksi sosial itu membuat 
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laki-laki terlatih dan termotivasi menuju dan memperyahankan sifat yang ditentukan 

tersebut yang memang laki-laki lebih kuat dan lebih besar. Sebaliknya, karena 

koknstruksi sosial bahwa kaum perempuan harus lemah lembut, maka sejakkecil, 

sosialisasi tersebut mempengaruhi perkembangan emosi, visi, dan ideologi kaum 

perempuan, serta perkembangan fisik dan biologis mereka. Karena proses sosialisasi 

yang berjalan secara mapan, akhirnya sulit dibedakan apakah sifat gender tersebut 

dikonstruksi atau kodrat biologis ketentuan Tuhan. 

Pembedaan yang dilakukan oleh aturan masyarakat dan bukan perbedaan 

biologis yang dianggap sebagai ketentuan Tuhan tersebut diciptakan oleh masyarakat 

sebagai kelompok. Perilaku pembagian gender untuk menentukan berdasarkan apa yang 

mereka anggap sebagai keharusan, untuk membedakan antara perempuan dan laki-laki. 

Keyakinan pembagian itu selanjutnya diwariskan dari satu generasi ke generasi 

selanjutnya penuh dengan proses, negosiasi, restensi maupun dominasi. Akhirnya lama 

kelamaan pembagian keyakinan gender tersebut dianggap alamiah, normal dan kodrat 

sehingga bagi mereka yang mulai melanggar dianggap tidak normal dan melanggar 

kodrat.  

 

2.2.1 Faktor-faktor Penyebab Ketidaksetaraan Gender 

Pembedaan jenis kelamin melahirkan perbedaan gender dan perbedaan 

gender telah meenimbulkan berbagai ketidakadilan. Faktor yang menyebabkan 

ketidakseimbangan atau ketidakadilan gender adalah akibat adanya gender yang 

dikostruksi secara sosial dan budaya. Beberapa anggapan yang memojokkan 

kaum perempuan dalam konteks sosial ini menyebabkan sejumlah persoalan. 
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Menurut Handayani dan Sugiarti (2002), banyak mitos yang menjadi 

penyebab ketidakadilan gender, seperti laki-laki yang selalu dianggap bertindak 

berdasarkan rasional, sedangkan perempuan selalu mendahulukan perasaan. 

Mitos lain menganggap bahwa perempuan itu sebagai suargo nunut neroko 

katut, perempuan itu sebagai konco wingking (teman di belakang) berfungsi 

sebagai 3 M (masak, macak, manak) meskipun manak atau melahirkan masih 

harus dipertahankan. Di samping itu juga ada anggapan bahwa pantangan bagi 

laki-laki untuk bekerja di dapur untuk memasak, mencuci, maupun melakukan 

kegiatan rumah tangga. Jika laki-laki berada di dapur maka rejekinya akan seret 

atau tidak lancar. Kebanyakan mitos-mitos yang muncul di masyarakat akan 

menguntungkan kaum laki-laki dan mendeskritkan kaum perempuan.  

Semua contoh-contoh di atas sebenarnya disebabkan karena negara 

Indonesia menganut hukum hegemoni patriarki, yaitu yang berkuasa dalam 

keluarga adalah bapak. Patriarki menggambarkan dominasi laki-laki atas 

perempuan dan anak di dalam keluarga dan ini berlanjut kepada dominasi laki-

laki dalam semua lingkup kemasyarakatan lainnya. Patriarki adalah konsep 

bahwa laki-laki memegang kekuasaan atas semua peran penting dalam 

masyarakat, dalam pemerintahan, militer, pendidikan, industri, bisnis, perawatan 

kesehatan, iklan, agama, dan lain sebagainya (Hal 11) 

 

2.2.2 Pembagian Kerja Berdasarkan Gender 

Dari berbagai mitos-mitos di atas, tampak bahwa ketidakadilan sebagian 

besar di alami oleh kaum perempuan. Mengapa terjadi demikian? Dilihat 
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berdasarkan isu gender yang terjadi dalam rumah tangga, peran perempuan dan 

laki-laki dirumuskan berdasarkan tipe seksual maskulin dan feminitasnya. Misal, 

peran laki-laki sebagai suami ditempatkan sebagai pemimpin, kepala keluarga, 

dan pencari nafkah karena dikaitkan dengan anggapan bahwa laki-laki adalah 

makhluk yang lebih kuat dibandingkan dengan perempuan. Suami wajib 

melidungi istri dan memberikan segala sesuatu sesuai dengan keperluannya. 

Sedangkan peran perempuan sebagai istri ditempatkan sebagai ibu rumah 

tangga. Kewajiban istri adalah mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-

baiknya Peran yang dimaksud adalah seperti membersihkan rumah, mencuci 

baju, memasak dan merawat anak. 

Perbedaan peran antara perempuan dan laki-laki berdasarkan gender 

dibagi menjadi 4, yaitu : 

1. Pembedaan peran dalam hal pekerjaan, misalnya laki-laki dianggap pekerja yang 

produktif yakni jenis pekerjaan yang menghasilkan uang (dibayar), sedangkan 

perempuan disebut sebagai pekerja reproduktif yakni kerja yang menjamin 

pengelolaan seperti mengurusi pekerjaan rumah tangga dan biasanya tidak 

menghasilkan uang. 

2. Pembedaan wilayah kerja, laki-laki berada diwilayah publik atau luar rumah, 

sedangkan perempuan hanya berada di dalam rumah atau ruangan pribadi. 

3. Pembedaan status, laki-laki dalam rumah tangga berperan sebagai aktor utama, 

sedangkan perempuan hanya sebagai pemain pelengkap. 

4. Pembedaan sifat, perempuan dilekati dengan sifat dan atribut feminine seperti 

halus, sopan, penakut, “cantik” memakai perhiasan dan cocoknya  memakai rok. 
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Sedangkan laki-laki dilekati dengan sifat maskulinnya, keras, kuat, berani, dan 

memakai pakaian yang praktis. 

Banyak data menunjukkan bahwa prosentase perempuan yang bekerja 

disektor publik berada di bawah laki-laki. Misalnya penempatan dokter 

perempuan, pejabat pengambil keputusan, maupun pada bidang-bidang 

manufaktur yang lain. Di lain ppihak perempuan yang bekerja untuk menopang 

penghasilan keluarga memilki beban kerja yang sangat berat, karena di samping 

bekerja di sektor formal maupun non formal masil harus menyelesaikan 

pekerjaan domestik tanpa bantuan dan campur tangan laki-laki. Hal itu 

menunjukkan konsepsi gender dalam pembagian kerja belum sepenuhnya 

tercapai.  

Secara pandangan ilmu sosial, perempuan yang bekerja merupakan salah 

satu bentuk mobilitas sosial perempuan. Mobilitas sosial yang dilakukan 

berdasarkan kemampuan dan potensi baik secara pendidikan maupun 

kemandirian belum mencapai presentase yang sama dengan laki-laki. Umumnya 

mobilitas sosial perempuan masih mengikuti pola tradisional, yaitu melalui 

perkawinan. Peran perempuan setelah perkawinan adalah melahirkan atau peran 

reproduktif. Peran ini memang tidak bisa digantikan oleh laki-laki karena 

memang sifatnya kodrati dan tidakbisa dihindari.  

Di samping melahirkan pereampuan secara tradisional harus melakukan 

pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, 

menjaga rumah, mengasuh anak, memprsiapkan keperluan keluarga sehari-hari. 

Secara turun temurun pekerjaan ini identik dengan perempuan, sehingga sampai 
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kapanpun urusan rumah adalah urusan perempuan. Hal ini tidak berspektif 

gender. Bagaimanapun juga urusan anak adalah urusan laki-laki dan perempuan, 

urusan suami isteri. Demikian halnya dengan pekerjaan di rumah lainnya. 

Apabila kondisi rumah seperti ini maka dimungkinkan perempuan dapat bekerja 

atau memenuhi peran perempuan sebagai peran produktif, yaitu kegiatan yang 

menghasilkan produksi barang atau jasa, untuk dikonsumsi sendiri atau dijual. 

Perempuan dan laki-laki melakukan kegiatan produktif, akan tetapi pada 

umumnya fungsi dan tanggung jawab masing-masingberbeda sesuai dengan 

pembagian kerja gender yang berlaku. Kegiatan produktif yag dilakukan 

permepuan seringkali kurang diakui dibanding yang dilakukan laki-laki. 

Sebagian anggota komunitas sosial perempuan, juga melakukan peran 

sosial yang mencakup kegiatan sosial dan gotong royong dalam kehidupan 

masyarakat, seperti perayaan, selamatan, kesertaan dalam organisasi tingkat 

komunitas, kesertaan dalam kegiatan politik di tingkat komunitas dan lainnya. 

Kegiatan ini tidak menghasilkan banyak uang tetapi seringkali menyerap banyak 

waktu dan penting bagi pemeliharaan dan pengembangan aspek spiritual dan 

kultural komunitas dan sebagai alat komunitas untuk dapat menentukan nasibnya 

sendiri. Perempuan dan lki-laki sama-sama terlibat dalam kegiatan komunitas 

sesuai dengan  sistem sosial gender yang berlaku. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa peran perempuan dalam kehidupan berkeluarga maupun 

bermasyarakat dan berbangsa adalah menjalankan tiga peran sekaligus baik 

peran reproduktif, peran produktif, dan peran sosial ( Handayani dan Sugiarti, 

2002:13) 
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2.3 Bentuk Ketidakadilan Gender 

Gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan 

yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya, bahwa perempuan itu 

dikenal dengan sifatnya yang lemah lembut, cantik, emosional, dan keibuan. Sementara 

laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Padahal tidak semua anggapan itu 

benar. Artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, dan keibuan, sementara juga 

ada perempuan yang kuat, rasional, dan perkasa (Fakih, 1996:14-15). 

Ideologi gender ini menjadi rancu dan merusak relasi perempuan dan laki-laki, 

ketika dicampuradukkan dengan pengertian seks (jenis kelamin). Pada waktu perbedaan 

seks dan gender tidak dilihat secara kritis, maka muncullah masalah gender yang 

berwujud ketidakadilan gender (Murniati, 2004:78). 

Manfaat dan dampak dari aspek gender terhadap kualitas perempuan dan laki-

laki sebagai sumber daya pembangunan, pola sosialisasi yang berbeda antara 

perempuan dan laki-laki dapat menimbulkan kesenjangan gender. Bentuk-bentuk nyata 

yang dapat diamamti munculnya gejala-gejala ketertinggalan, subordinasi, marjinalisasi 

dan diskriminasi. Bentuk ketidakadilan gender ini adalah dalam mempersepsi, memberi 

nilai serta dalam membagi tugas antara perempuan dan laki-laki. Sesungguhnya 

perbedaan gender (gender differences) tidaklah menjadi masalah jika tidak melahirkan 

ketidakadilan gender (gender inequalities). Namun ternyata perbedaan gender telah 

melahirkan berbagai ketidakadilan gender baik bagi kaum laki-laki maupun perempuan. 

Ketidakadilan gender adalah suatu sistem dan struktur dimana kaum laki-laki dan 

perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Berikut adalah penjelasan dari berbgaai 

manifestasi ketidakadilan gender tersebut. 
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a. Gender dan Marginalisasi Perempuan 

Marginalisasi adalah bentuk pemiskinan ekonomi yang disebabkan oleh 

keyakinan gender dan berakibat hanya pada jenis kelamin tertentu yaitu 

terhadap perempuan. Ada berbagai macam dan bentuk mekanisme proses 

marginalisasi kaum perempuan, dari segi sumbernya bisa berasal dari 

kebijakan pemerintah, keyakinan atau tafsiran agama, keyakinan tradisi dan 

kebiasaan atau bahkan asumsi ilmu pengetahuan.  

Sedangkan marginalisasi yang disebabkan oleh perbedaan gender adalah 

adanya program di bidang pertanian, misalnya revolusi hijau yang 

memfokuskan pada petani laki-laki mengakibatkan banyak perempuan 

tergeser dan menjadi miskin. Contoh lain adanya pekerjaan khusus 

perempuan seperti guru kanak-kanak, pekerja pabrik yang berakibat pada 

penggajian yang rendah. 

b. Gender dan Subordinasi Pekerjaan Perempuan 

Subordinasi adalah anggapan tidak penting dalam keputusan politik. 

Perempuan tersubordinasi oleh faktor-faktor yang dikonstruksi secara sosial. 

Hal ini disebabkan karena belum terkondisikannya konsep gender dalam 

masyarakat yang mengakibatkan adanya diskriminasi kerja bagi perempuan. 

Diskriminasi yang diderita oleh kaum perempuan pada sektor prosentase 

jumlah pekerja perempuan, penggajian, pemberian fasilitas, serta beberapa 

hak-hak perempuan yang berkaitan dengan kodratnya yang belum terpenuhi.  

Bentuk subordinasi terhadap perempuan yang menonjol adalah bahwa senua 

pekerjaan yang dikategorikan sebagai reproduksi dianggap lebih rendah dan 
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menjadi subordinasi dari pekerjaan produksi yang dikuasai kaum laki-laki. 

Hal ini menyebabkan banyak laki-laki dan perempuan sendiri akhirnya 

menganggap bahwa pekerjaan domestik dan reproduksi lebih rendah dan 

ditinggalkan. Subordinasi terhadap jenis pekerjaan perempuan ini ternyata 

tidak hanya terjadi di rumah tangga, namun juga terjadi di tingkat 

masyarakat dan tempat pekerjaan (pabrik). Keyakinan gender ternyata ikut 

menyumbangkan diskriminasi terhadap posisi buruh perempuan dalam 

struktur perusahaan dan pabrik-pabrik. Bahkan terdapat indikasi yang kuat 

bahwa subordinasi terhadap perempuan juga terjadi dikalangan organisasi 

kaum buruh dan gerakan buruh, meskipun pada dasarnya merupakan gerakan 

untuk menegakkan keadilan sosial dan ekonomi.  

c. Gender dan Stereotip atas Pekerjaan Perempuan 

Stereotipi merupakan pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok 

tertentu, dan selalu berakibat pada ketidakadilan, sehingga dinamakan 

pelabelan negatif. Hal ini disebabkan pelabelan yang sudah melekat pada 

laki-laki dan perempuan. Seperti laki-laki adalah manusia yang kuat,rasional, 

jantan, dan perkasa. Sedangkan perempuan adalah makhluk yang lembut, 

cantik, emosional, dan keibuan.  

Dengan adanya pelabelan tersebut muncul banyak stereotip yang oleh 

masyarakat sebagai hasil hubungan sosial tentang perbedaan laki-laki dan 

perempuan. Oleh karena itu perempuan identik dengan pekerjaan-pekerjaan 

di rumah, maka peluang perempuan untuk bekerja di luar rumah sangat 

terbatas, bahkan ada juga yang berpendidikan namun tidak pernah 
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menerapkan pendidikannya untuk mengaktualisasikan diri. Akibat adanya 

stereotipi (pelabelan) ini banyak tidakan-tindakan yang seolah-olah sudah 

merupakan kodrat. Misalnya karena secara sosial budaya laki-laki 

dikonstruksikan sebagai kaum yang kuat, maka laki-laki mulai kecil terbiasa 

berlatih untuk menjadi kuat. Dan perempuan yang sudah terlanjur 

mempunyai label lemah lembut, maka perlakuan orang tua mendidik anak 

seolah-olah memang mengarahkan untuk terbentuknya perempuan yang 

lemah lembut. 

d. Gender dan Kekerasan Terhadap Perempuan 

Kekerasan (violence) adalah suatu serangan (assault) terhadap fisik maupun 

integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap manusia ini 

sumbernya bermacam-macam, salah satu jenis kekerasan yang bersumber 

dari anggapan gender yang disebuut sebagai “gender –related violence”, 

yang pada dasarnya disebabkan oleh kekuasaan. Berbagai macam dan bentuk 

kejahatan yang dapat dikategorikan kekerasan gender ini, baik dilakukan di 

tingkat rumah tangga sampai tingkat negara, bahkan tafsiran agama. 

Kekerasan yang terjadi pada perempuan merupakan kekerasan yang 

disebabkan adanya keyakinan gender. Bentuk kekerasan ini tidak selalu 

terjadi antara laki-laki terhadap perempuan aka tetapi antara perempuan 

dengan perempuan atau bahkan antara perempuan dan laki-laki. 

Kekerasan terhadap perempuan sering terjadi karena budaya dominasi laki-

laki terhadap perempuan. Kekerasan digunakan oleh laki-laki untuk 

memenangkan perbedaan pendapat, untuk menyatakan rasa tidak puas, dan 
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seringkali hanya untuk menunjukkan bahwa laki-laki berkuasa atas 

perempuan. Pada dasarnya kekerasan yang berbasis gender adalah refleksi 

dari sistem patriarkhi yang berkembang di masyarakat. 

e. Gender dan Beban Kerja Lebih Berat 

Dengan berkembangnya wawasan kemitrasejajaran berdasarkan pendekatan 

gender dalam berbagai aspek kehidupan, maka peran perempuan mengalami 

perkembangan yang cukup pesat. Namun perkembangan perempuan tidaklah 

mengubah perannya yang “lama” yaitu peranan dalam lingkup rumah tangga 

(peran reproduktif). Perkembangan peranan perempuan sifatnya menambah, 

dan umumnya perempuan mengerjakan peranan sekaligus untuk memenuhi 

tuntutan pembangunan. Dari itulah maka beban kerja perempuan terkesan 

berlebihan.  

Karena adanya anggapan bahwa kaum perempuan bersifat memelihara, rajin 

dan tidak akan menjadi kepala rumah tangga, maka akibatnya semua 

pekerjaan domestik menjadi tanggung jawab kaum perempuan. Sehingga 

perempuan menerima beban ganda, selain harus bekerja domestik, mereka 

masih harus bekerja membantu mencari nafkah. Bagi golongan kelas kaya, 

bebean kerja ini kemudian dilimpahkan kepada pembantu rumah tangga 

(domestic workers). Mereka inilah yang sesungguhnya menjadi korban dari 

bias gender di masyarakat. Mereka bekerja berat tanpa perlindungan dan 

kebijakan negara. Selain tanpa perlindungan hubungan mereka bersifat 

feodalistikdan perbudakan, serta masalahnya belum bisa secara transparan 

dilihat oleh masyarakat luas (Handayani dan Sugiarti, 2002:15-20). 
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Sedangkan menurut A. Nunuk P. Muniarti dalam bukunya Getar Gender 

Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik, Hukum dan HAM (2004:XIX-

XXIV) menjelaskan bahwa ketidakadilan gender terdapat dalam berbagai wilayah 

kehidupan, yaitu wilayah negara, masyarakat, gereja, organisasi atau tempat bekerja, 

keluarga, dan diri pribadi. Bentuk dari berbagai ketidakadilan gender ini, bisa berupa 

marginalisasi, stereotip, subordinasi, beban ganda dan kekerasan terhadap perempuan. 

Berikut adalah penjelasan dari bentuk-bentuk ketidakadilan gender tersebut : 

1. Marginalisasi terhadap Perempuan 

Marginalisasi berarti menempatkan atau menggeser perempuan ke pinggiran. 

Perempuan dicitrakan lemah, kurang atau tidak rasional, kurang atau tidak 

berani, sehingga tidak pantas dapat memimpin. Akibatnya perempuan selalu 

dinomorduakan apabila ada kesempatan untuk memimpin. 

a. Marginalisasi dalam Negara 

Pada kenyataannya, pimpinan birokrasi tidak pernah diberikan kepada 

perempuan, walaupun pernyataannya (teori) mengatakan bahwa 

pimpinan birokrasi itu dapat dijabat perempuan. Akibat marginalisasi 

terjadi proses domestifikasi, sehingga pekerjaan perempuan di sektor 

publik dianggap ketidaknormalan, sekadar “mencari penghasilan 

tambahan”. Selain itu, marginalisasi juga menyebabkan perempuan 

dijadikan sekadar objek, seperti objek alat kontrasepsi. 
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b. Marginalisasi dalam Masyarakat 

Dalam proses pembangunan, perempuan diikutsertakan tetapi tidak 

pernah diajak turut mengambil keputusan. Pendapat perempuan jarang 

didengarkan. Perempuan diberi tugas melaksanakan pekerjaan hasil 

keputusan laki-laki. 

c. Marginalisasi dalam Gereja 

Dalam gereja Katolik, perempuan tidak dapat ditahbiskan. Ada anggapan 

bahwa perempuan adalah penggoda. Mereka disingkirkan dari tugas-

tugas imamat. Perempuan dalam gereja diberi tugas pekerjaan yang 

ditentukan oleh para pemimpin gereja (Bapa-bapa gereja). 

d. Marginalisasi dalam Organisasi atau Tempat Bekerja 

Penerimaan pekerjaan dalam suatu lembaga/organisasi, diutamakan 

untuk laki-laki dengan alasan perempuan kurang produktif (misalnya cuti 

hamil). Apabila ada lowongan jabatan pimpinan, pihak laki-laki lebih 

mendapat prioritas, sementara perempuan disingkirkan dari jabatan 

kepemimpinan sekaligus ia mampu melaksanakannya. 

e. Marginalisasi dalam Keluarga 

Perempuan tidak diakui sebagai kepala keluarga. Perempuan tidak boleh 

memimpin dan memerintah suami, sekalipun suami tidak bisa 

memimpin. Walaupun yang menyediakan makan ibu, tetapi bapak dan 

anak laki-laki yang membereskan semuanya, seperti mencuci piring dan 

sebagainya. Apabila keuangan terbatas, pilihan yang harus sekolah 

adalah anak laki-laki, walaupun anak perempuannya lebih pandai. Isteri 
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dinyatakan “berdosa”, apabila tidak bersedia melayani kebutuhan seks 

suaminya, walaupun ia sangat penat karena bekerja. 

f. Marginalisasi dalam Diri Pribadi 

Dalam diri perempuan sendiri, ada perasaan tidak mampu, lemah, 

menyingkirkan diri sendiri, karena tidak percaya diri. 

 

2. Stereotip Masyarakat terhadap Perempuan 

Pandangan stereotip masyarakat, yakni pembakuan diskriminatif antara 

perempuan dan laki-laki. Perempuan dan laki-laki sudah dibakukan sifat 

yang sepantasnya, sehingga tidak mampu keluar dari kotak definisi yang 

membakukan tersebut. 

a. Stereotip dalam Negara 

Kebijakan pemerintah berupa peraturan tentang perempuan, selalu 

dikaitkan dengan tanggung jawab keluarga. Perempuan lemah, karena itu 

isterii berstatus “mendampingi” suami saja. Dalam era Orde Baru, 

stereotip tersebut sangat nyata. Jabatan menteri dalam kabinet 

pemerintahan Orde Baru, diberikan kepada perempuan berdasarkan 

kepantasannya (Menteri Sosial, Menteri Urusan Peranan Wanita, dan 

sebagainya). Ketika Orde Baru tumbang, meskipun isu gender sudah 

lebih mendapat apresiasi, namun kasus Megawati Soekarnoputri sebagai 

ketua umum partai poltik pemenang pemilu, hanya berhenti sebagai 

wacana. Bahkan, langkah Megawati menuju kursi kepresidenan pun 

sering kali diganjal dengan alasan stereotip tersbut. 
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b. Stereotip dalam Masyarakat 

Perempuan yang membawa tas pakaian masuk ke hotel, mendapatkan 

cap sebagai “perempuan nakal”, banyak mata melihatnya dan curiga. 

Perempuan digoda, dilecehhkan, apabila berjalan sendiri di malam hari. 

Perempuan yang tegas diberi label galak atau judes. 

c. Stereotip dalam Gereja 

Perempuan dalam gereja diberi tugas seksi konsumsi, menghias altar, 

mencuci dan menyetrika pakaian pastor serta linen liturgi. 

d. Stereotip dalam Keluarga 

Urusan rumah tangga diserahkan kepada isteri dan anak perempuan. 

Pendidikan anak-anak dibebankan sebagai tanggung jawab ibu. 

Pemulihan energi suami yang bekerja untuk majikannya, diserahkan 

kepada isterinya dan tanpa upah. 

e. Stereotip dalam Diri Pribadi 

Perempuan selalu memilih pekerjaan dan tanggung jawab pekerjaan 

yang sudah dibagikan berdasarkan seks, tanpa memedulikan kemampuan 

yang sebenarnya dimiliki. 

 

3. Subordinasi terhadap Perempuan 

Pandangan yang memposisikan perempuan dan karya-karyanya lebih rendah 

daripada laki-laki. Perempuan dipandang kurang mampu, sehingga diberi 

tugas yang ringan dan mudah. 
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Pandangan ini bagi perempuan menyebabkan mereka merasa sudah 

selayaknya sebagai pembantu, sosok bayangan, dan tidak berani 

memperlihatkan kemampuannya sebagai pribadi. Bagi laki-laki, pandangan 

ini menyebabkan mereka sah untuk memberi kesempatan perempuan muncul 

sebagai pribadi yang utuh. Mereka selalu merasa khawatir, apabila suatu 

pekerjaan yang berat atau hebat ditangani oleh perempuan. Laki-laki 

menganggap perempuan tidak mampu berpikir seperti ukuran mereka. 

4. Beban Ganda terhadap Perempuan 

Pekerjaan yang diberikan kepada perempuan, lebih lama pengerjaannya, jika 

dibandingkan dengan pekerjaan untuk laki-laki. Perempuan yang bekerja di 

sektor publik, masih diberikan tugas rumah tangga di dalam keluarga, 

masyarakat, gereja, kantor, maupun organisasi, seperti PKK atau Dharma 

Wanita. Padahal secara ekonomis, mereka tidak mampu menyerahkan tugas-

tugas tersebut kepada pembantu rumah tangga, yang juga perempuan.  

5. Kekerasan terhadap Perempuan 

Stereotip laki-laki atas perempuan, juga sampai pada ungkapan kekuasaan 

laki-laki terhadap perempuan. Kekuasaan ini terungkap dalam wujud 

kekerasan fisik, psikis, baik verbal maupun nonverbal. 

Kekerasan fisik, seperti kebijaksanaan pemerintah dalam program Keluarga 

Berencana, mendahulukan perempuan menggunakan alat kontrasepsi yang 

belum mereka ketahui akibatnya, perkosaan dan pembunuhan perempuan 

dalam masyarakat yang terjadi dalam rumah tangga ketika suami memaksa 

dengan kekerasan fisik kepada isteri untuk melayani kebutuhan seksualnya. 
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Contoh lain, penggerayangan (yang tidak diharapkan), pelecehan dengan 

kekerasan fisik terhadap perempuan, pemenjaraan anak perempuan dalam 

keluarga, incest, penganiayaan anak perempuan, dan pemukulan isteri oleh 

suami. Berbagai kekeraan psikis, seperti pelecehan, sendau-gurau jorok yang 

melecehkan seks perempuan, permintaan hubungan seks di tempat umum, 

serta ancaman seks lainnya. 

 

 Pendapat lain disampaikan oleh Umi Sumbulah dalam bukunya Spektrum 

Gender (2008:13-16) bahwa bentuk-bentuk ketidakadilan gender sering terjadi di 

lingkungan sekitar kita, namun tidak dianggap sebagi suatu masalah karena kurang 

adanya atau bahkan tidak adanya kesadaran dan sensitivitas terhadapnya. Fenomena ini 

merupakan akibat lebih lanjut dari stereotip masyarakat terhada perempuan. Anggapan 

bahwa laki-laki adalah pemimpin dan pemegang kuasa dalam rumah tangga misalnya 

menjadi “legitimasi” tersendiri bagi kebolehan melakukan tindak kekerasan terhadap 

isterinya. Apalagi terhadap legitimasi teologi semisal QS. 4:34, yang tidak dipahami 

secara literal, membolehkan suami melakukan tindak kekerasan terhadap isterinya. 

Belum lagi kekerasan psikis, ekonomis, dan seksual, yang seringkali terjadi, baik di 

rumah tangga (domestik) maupun di tempat lainnya (publik). Adapun bentuk 

ketidakadilan tersebut meliputi : 

1. Stereotipe  

Pelabelan negatif kepada perempuan, kendati lebih bernuansa mitos 

daripada realitas, ternyata muncul dalam berbagai aspek kehidupan dan 

berbagai media budaya Indonesia. Pelabelan negatif tersebut dikemas dari 



29 
 

mulai bentuknya yang sama sekali tidak ilmiah sampai yang terkesan ilmiah 

(pseudo ilmiah). Hal ini tidak saja mempersulit perempuan untuk berkreasi 

dan mengembangkan potensi diri, tetapi juga menyulitkan perempuan untuk 

keluar dari garis batas pencitraan negatifnya. 

2. Marjinalisasi 

Marjinalisasi terhadap kaum permpuan terjadi secara multidimensional yang 

disebabkan oleh banyak hal, bisa berupa kebijakan pemerintah, tafsiran 

agama, keyakinan, tradisi dan kebiasaan atau bahkan asumsi ilmu 

pengetahuan. Dominasi struktur dan ideologi patriarkhi telah melahirkan 

sikap “laki-laki isme” pada banyak aspek kehidupan, misalnya kebijakan 

pemerintah yang menggunakan teknologi canggih sehingga menggantikan 

peran-peran perempuan di sektor yang selama ini ia bisa mengakses secara 

ekonomis. 

3. Subordinasi 

Pelabelan negatif kepada perempuan akan berakibat pada tidak diakuinya 

potensi kaum perempuan, sehingga ia sulit mengakses posisi-posisi strategis 

dan sentral dalam komunitasnya, terutama yang berkaitan dengan 

pengambilan kebijakan dan keputusan. Ketika dalam sebuah keluarga yang 

sumber keuangannya terbatas, maka siambil keputusan bahwa anak laki-laki 

yang harus tetap sekolah sedangkan anak perempuan tinggal di rumah. 

Praktik seperti ini terjadi sesungguhnya karena kurang adanya atau bahkan 

tidak adanya kesadaran gender yang berkeadilan. 
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4. Kekerasan (violence) 

Kekerasan terhadap perempuan ini merupakan konsekuensi logis dari 

stereotipe terhadapnya. Perempuan adalah komunitas yang rentan dan 

potensial untuk berposisi sebagai korban dari kesalahan pencitraan 

terhadapnya atau kekerasan yang terjadi akibat bias gender yang dalam 

literatur feminisme lazim dikenal sebagai gender-relate violence, yang 

berbentuk perkosaan terhadap perempuan termasuk di dalamnya kekerasan 

dalam perkawinan (martial rape), aksi pemukulan dan serangan non-fisik 

dalam rumah tangga, penyiksaan yang mengarah pada organ alat kelamin 

(misal sirkumisisi), prostitusi, pornografi, pemaksaan sterilisasi dalam 

keluarga berencana dan kekerasan seksual (sexual harrasment). 

 

5. Beban Ganda 

Anggapan bahwa perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin tidak 

cocok untuk menjadi kepala keluarga, berakibat bahwa semua pekerjaan 

domestik menjadi tanggung jawabnya, karena dikonstruksi sebagai 

pekerjaan perempuan. Pada masyarakat miskin, beban yang sangat berat ini 

harus ditanggung perempuan sendiri, terlebih jika ia harus bekerja di luar 

rumah misalnya sehingga ia memikul beban kerja ganda. Hal ini bahkan 

disosialisasikan dan dibentukkan kepada anak sejak kecil. Misalnya mainan 

anak perempuan adalah masak-memasak, boneka dan sebagainya sedangkan 

laki-laki pesawat, mobil-mobilan, tembak-tembakan, dan sebagainya. 
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 Menurut Mansour Fakih dalam bukunya Analisis Gender dan 

Transformasi Sosial (2001), ketidakadilan gender termanifestasi kedalam berbagai 

bentuk, yakni marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau 

anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukkan stereotip atau melalui 

pelabelan negatif, kekerasan (violence), beban kerja lebih panjang dan lebih banyak 

(burden), serta sosialisasi ideologi nilai peran gender. Manifestasi ketidakadilan gender 

tidakk bisa dipisah-pisahkan, karena saling berkaitan dan berhubungan, saling 

mempengaruhi secara dialektis. Tidak ada satu pun manifestasi ketidakadilan gender 

yang lebih penting, lebih esensial, dari yang lain. Misalnya marginalisasi ekonomi kaum 

perempuan justru terjadi karena stereotip tertentu atas kaum perempuan dan itu 

menyumbang kepada subordinasi, kekerasan kepada kaum perempuan, yang akhirnya 

tersosialisasikan dalam keyakinan, ideologi dan visi kaum perempuan sendiri. Dengan 

demiikian kita tidak bisa menyatakan bahwa marginalisasi kaum perempuan adalah 

menentukan dan terpenting dari yang lain dan oleh karena itu perlu mendapat perhatian 

lebih. Atau sebaliknya, bahwa kekerasan fisik (violence) adalah masalah paling 

mendasar yang harus dipecahkan terlebih dahulu.  

Berikut adalah uraian secara lebih rinci masing-masing manifestasi 

ketidakadilan gender : 

1. Gender dan Marginalisasi Perempuan 

Ada beberapa perbedaan jenis dan bentuk, tempat dan waktu serta 

mekanisme proses marginalisasi kaum perempuan karena perbedaan gender. 

Dari segi sumbernya bisa berasal dari kebijakan pemerintah, keyakinan, 

tafsiran agama, keyakinan tradisi dan kebiasaan atau bahkan asumsi ilmu 
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pengetahuan. Banyak studi telah dilakukan dalam rangka membahas 

program pembangunan pemerintah yang menjadi penyebab kemiskinan 

kaum perempuan. Misalnya program swasembada pangan atau revolusi hijau 

secara ekonomis telah menyingkirkan kaum perempuan dari pekerjaannya 

sehingga memiskinkan mereka. Di Jawa misalnya, program revolusi hijau 

dengan memperkenalkan jenis padi unggul yang tumbuh lebih rendah, dan 

pendekatan panen dengan sistem tebang menggunakan sabit, tidak 

memungkinkan lagi panenan dengan ani-ani, padahal alat tersebut melekat 

dan digunakan oleh kaum perempuan. Akibatnya banyak kaum perempuan 

yang miskin di desa termarginalisasi, yakni semakin miskin dan tersingkir 

karena tidak mendapatkan pekerjaan di sawahh pada musim panen.  

Marginalisasi perempuan tidak hanya terjadi di tempat pekerjaan, namun 

juga terjadi dalam rumah tangga, masyarakat atau kultur dan bahkan negara. 

Marginalisasi terhadap perempuan sudah terjadi sejak di rumah tangga 

dalam bentuk diskriminasi atas anggota keluarga yang laki-laki dan 

perempuan. Marginalisasi juga diperkuat oleh adat istiadat maupun tafsir 

keagamaan. Misalnya banyak di antara suku-suku di Indonesia yangtidak 

memberi hak kepada perempuan untuk mendapatkan waris sama sekali. 

Sebagian tafsir keagamaan memberi hak waris setengah dari hak waris laki-

laki terhadap kaum perempuan.  

2. Gender dan Subordinasi 

Anggapan bahwa perempuan itu irrasional atau emosional sehingga 

perempuan tidak bisa tampil memimpin, berakibat munculnya sikap yang 
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menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting. Subordinasi karena 

gender terjadi dalam segala macam bentuk yang berbeda dari tempat ke 

tempat dan dari waktu ke waktu.  

Di Jawa, dulu ada anggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-

tinggi, toh akhirnya akan ke dapur juga. Bahkan, pemerintah pernah 

memiliki peraturan bahwa jika suami akan pergi belajar (jauh dari keluarga) 

dia bisa mengambil keputusan sendiri. Sedangkan bagi isteri yang hendak 

tugas belajar ke luar negeri harus seizin suami. Dalam keluarga masih sering 

terdengar jika keuangan keluarga sangat terbatas, dan harus mengambil 

keputusan untuk menyekolahkan anak-anaknya maka anak laki-laki akan 

mendapatkan prioritas utama. Praktik seperti itu sesungguhnya berangkat 

dari kesadaran gender yang tidak adil. 

3. Gender dan Stereotipe 

Banyak sekali ketidakadilan terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya 

perempuan, yang bersumber dari penandaan (Stereotipe) yang diletakkan 

kepada mereka. Misalnya, penandaan yang berawal dari asumsi bahwa 

perempuan bersolek adalah dalam rangka memancing perhatian lawan 

jenisnya, maka setiap ada kasus kekerasan atau pelecehan seksual selalu 

dikaitkan dengan stereotipe ini.bahkan jika ada pemerkosaan yang dialami 

oleh perempuan, masyarakat berkecenderungan menyalahkan korbannya. 

4. Gender dan Kekerasan 

Kekerasan (violence) adalah serangan atau invasi (assault) terhadap fisik 

maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan yang disebabkan 
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oleh bias gender disebut juga dengan gender –related violence. Kekerasan 

gender disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam 

masyarakat. Banyak macam dan bentuk kejahatan yang bisa dikategorikan 

sebagai kekerasan gender, diantaranya : 

Pertama, bentuk pemerkosaan terhadap perempuan, termasuk perkosaan 

dalam perkawinan. Perkosaan terjadi jika seseorang melakukan paksaan 

untuk mendapatkan pelayanan seksual tanpa kerelaan yang bersangkutan. 

Ketidakrelaan ini seringkali tidak bisa terekspresikan disebabkan oleh 

berbagai faktor, misalnya ketakutan, malu, keterpaksaan baik ekonomi, 

sosial maupun kultural, tidak ada pilihan lain. 

Kedua, tindakan pemukulan dan serangan fisik yang terjadi dalam rumah 

tangga (domestic violence). Termasuk tindakan kekrasan dalam bentuk 

penyiksaan terhadap anak-anak (child abuse). 

Ketiga, bentuk penyiksaan yang mengarah kepada organ alat kelamin 

(genital mutilation), misalnya penyunatan terhadap anak perempuan. 

Berbagai alasan diajukan oleh suatu masyarakat untuk melakukan 

penyunatan ini. Namun salah satu alasan terkuat adalah adanya anggapan 

dan bias gender di masyarakat, yakni untuk mengontrol kaum perempuan. 

Saat ini, penyunatan perempuan sudah mulai jarang kita temukan.  

Keempat, kekerasan dalam bentuk pelacuran (prostitution). Pelacuran 

merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang diselenggarakan 

oleh suatu mekanisme ekonomi yang merugikan kaum perempuan. Setiap 

masyarakat dan negara selalu menggunakan standar ganda terhadap pekerja 
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seksual ini. Di satu sisi pemerintah melarang dan menangkapi mereka, tetapi 

di lain pihak negara juga menarik pajak dari mereka. Sementara seorang 

pelacur dianggap rendah oleh masyarakat, namun tempat pusat kegiatan 

mereka selalu saja ramai dikunjungi orang. 

Kelima, kekerasan lain terhadap perempuan adalah dalam bentuk 

pornografi. Kekerasan ini termasuk kekerasan non-fisik, yakni pelecehan 

terhadap kaum perempuan dimana tubuh perempuan dijadikan objek demi 

keuntungan seseorang. 

Keenam, kekerasan dalam bentuk pemaksaan sterilisasi dalam Keluarga 

Berencana (enforced sterilization). Keluarga Berencana di banyak ttempat 

ternyata telah menjadi sumber kekerasan terhadap perempuan. Dalam rangka 

memenuhi target mengontrol pertumbuhan penduduk, perempuan seringkali 

dijadikan korban demi program tersebut, meskipun semua orang tahu bahwa 

persoalannya tidak saja pada perempuan melainkan berasal dari laki-laki 

juga. Namun lantaran bias gender, perempuan dipaksa sterilisasi yang  sering 

kali membahayakan baik bagi fisik ataupun jiwa mereka. 

Ketujuh, adalah jenis kekerasan terselubung (molestation), yakni 

memegang atau menyentuh bagian tertentu dari tubuh perempuan dengan 

berbagai cara dan kesempatan tanpa kerelaan sipemilik tubuh. Jenis 

kekerasan ini sering terjadi di tempat pekerjaan ataupun di tempat umum, 

seperti dalam bus. 

Kedelapan, tidakan kejahatan terhadap perempuan yang paling umum 

dilakukan di masyarakat yakni yang dikenal dengan pelecehan seksual atau 
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sexual and emotional harassment. Ada banyak bentuk pelecehan seksual, 

diantaranya : 

1. Menyampaikan lelucon jorok secara vulgar pada seseorang denngan 

cara yang dirasakan sangat ofensif. 

2. Menyakiti atau membuat malu seseorang dengan omongan kotor. 

3. Mengintrogasi seseorang tentang kehidupan atau kegiatan seksualnya 

atau kehidupan pribadinya. 

4. Meminta imbalan seksual dalam rangka janji untuk mendapatkan 

kerja atau untuk mendapatkan promosi atau janji lainnya 

5. Menyentuh atau menyenggol bagian tubuh tanpa ada minat atau 

tanpa seizin dari yang bersangkutan. 

 

5. Gender dan Beban Kerja 

Adanya anggapan bahwa kaum perempuan bersifat memelihara, rajin 

dan tidak akan menjadi kepala rumah tangga, berakibat bahwa semua 

pekerjaan domestik menjadi tanggung jawab kaum perempuan. 

Konsekuensinya, banyak kaum perempuan yang harus bekerja keras dan 

lama untuk menjaga kebersihan dan kerapian rumah tangganya, mulai dari 

membersihkan dan mengepel lantai, memasak, mencuci, mencari air untuk 

mandi hingga memelihara anak. Di keluarga miskin beban yang sangat berat 

ini harus ditanggung oleh perempuan sendiri, terlebih jika si perempuan 

tersebut bekerja, maka ia memikul beban kerja ganda. 
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Bagi kelas menengah dan golongan kaya, beban kerja ini kemudian 

dilimpahkan kepada pembantu rumah tangga (domestic workers). Mereka 

inilah yang sesungguhnya menjadi korban dari bias gender di masyarakat. 

Mereka bekerja berat tanpa perlindungan dan kebijakan negara. Selain tanpa 

perlindungan hubungan mereka bersifat feodalistikdan perbudakan, serta 

masalahnya belum bisa secara transparan dilihat oleh masyarakat luas (Hal : 

12-23). 

 

2.4 Gender di Media 

Media massa merupakan sebuah alat yang digunakan untuk memberikan 

berbagai macam informasi dan hiburan kepada masyarakat yang bisa melalui tayangan 

televisi, radio maupun internet baik itu media cetak maupun media elektronik lainnya. 

Media massa biasanya berisi penyampaian informasi atau hiburan untuk masyarakat, 

biasanya diambil dari realitas dalam kehidupan sehari-hari walaupun secara garis besar 

terutama dalam media hiburan (entertainment) hampir semuanya hanya bersifat fiktif 

belaka. Tetapi jika diamati, media massa seperti media elektronik (televisi, radio, 

internet) maupun media cetak (koran, majalah) masih menempatkan perempuan sebagai 

pihak yang mengalami ketidaksetaraan gender.  

2.4.1 Gender di Media Elektronik 

a. Gender dalam Film dan Sinetron  

Dalam tayangan film atau sinetron di Indonesia masih banyak yang 

menempatkan perempuan sebagai sosok yang lemah, penakut, dan cengeng. 

Perempuan selalu mendapatkan peran sebagai ibu rumah tangga yang bekerja 
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mencuci, membersihkan rumah, melayani suami, dan memasak. Tayangan 

sinetron terutama, masih menempatkan perempuan sebagai peran yang 

bertugas di sektor domestik saja. Perempuan digambarkan sebagai sosok yang 

lemah, harus patuh dan tunduk terhadap aturan suami.  

Kemudian di dalam film, khususnya dalam film horor, sering 

menggambarkan perempuan sebagai objek seks bagi laki-laki. Perempuan 

diberi peran untuk berpakaian seksi, beradegan mesum, padahal terkadang 

pemeran artis perempuan dalam film tersebut sering mengalami pelecehan 

dimana ketika beradegan di film ia sering disentuh sembarangan padahal hal 

tersebut tidak sesuai dan tidak ada dalam skenario film tersebut. Yang 

kemudian tidak jarang artis tersebut kemudian melaporkan dan membawa 

kasus tersebut ke polisi.  

 

b. Gender dalam Iklan  

Iklan yang merupakan ajang promosi suatu produk atau bisnis dalam 

berbagai bentuk masih menggambarkan perempuan sebagai artis domestik 

dalam rumah tangga. Perempuan sering mendapatkan iklan-iklan yang 

berhubungan dengan urusan domestik seperti perempuan yang mendapatkan 

iklan sabun cuci dimana ia berperan untuk mencuci baju, mencuci piring, 

mengepel rumah, dan membersihkan toilet. Hampir semuanya diperankan 

oleh perempuan dan masih sangat jarang laki-laki yang memerankannya. 

Sedangkan laki-laki sering memerankan iklan dengan peran yang 

menunjukkan kemachoan, pemberani, dan ketangguhan. Sepertiiklan dalam 
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sepeda motor, mobil dan iklan-iklan yang berhubungan dengan dunia kerja 

atau pekerjaan go public seperti iklan minuman penambah stamina. 

Ditayangan televisi masih sering menghargai perempuan bukan karena 

kepintarannya namun karena penampilannya. Baik di sinetron, film, dan 

iklan, masih banyak peran dimana perempuan cantik digodai dan perempuan 

jelek di bully. Perempuan hanya dinilai tubuhnya bukan isi pikirannya, karena 

perempuan pintar ditakuti laki-laki sehingga hal ini kemudian membuat 

perempuan sebagai korban kapitalis iklan produk kecantikan yang 

berhubungan dengan penampilan. Perempuan harus putih, mulus, rambut 

halus, langsing dan masih banyak lagi. 

c. Gender dalam Tayangan Berita 

Kemudian di dalam sebuah tayangan berita seperti kasus atau berita 

pemerkosaan misalnya. Dalam tayangan berita tersebut pasti masyarakat 

berpendapat yang disalahkan selalu perempuan. Korban pemerkosaan sering 

dikatai seorang gadis “kotor”, “hina”, dan “ternodai”, menyebabkan banyak 

perempuan korban pemerkosaan merasa dirinya tidak berharga lagi yang 

kemudian menyebabkan seorang permpuan akhirnya menjadi pelacur, ada 

yang menjadi gila, atau bahkan melakukan bunuh diri. Berita positif 

mengenai perempuan masih jarang terjadi, dan hanya akan terjadi pasa saat 

momen-momen tertentu saja seperti pada hari ibu atau hari Kartini. 

Secara tidak disadari, tayangan media massa mengenai perempuan secara 

tidak langsung telah menanamkan pemahaman, mengkonstruksi pemikiran 

masyarakat bahwa perempuan adalah sosok yang lemah, cengeng, hanya bekerja di 
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sektor domestik dan sebagai objek seks laki-laki seperti yang digambarkan dalam 

sinetron, film, iklan, maupun dalam berita.  

 

2.4.2 Gender di Media Cetak 

Menurut Tommy F. Awuy (dalam Siregar, Pasaribu dan Prihastuti: 

2002), yang membahas hubungan bahasa jurnalistik dengan gender hanya mungkin 

memadai apabila kita meletakkannya ke dalam bingkai kultural sebab bahasa dan 

gender tidak lain adalah konstruksi kultural sementara jurnalistik bisa dilihat 

sebagai salah satu unsur yang memiliki peranan tertentu di dalamnya. Pengertian 

jurnalistik disini mengacu pada media massa cetak, seperti surat kabar harian, 

majalah dan tabloit. Dunia jurnalistik jelas memiliki disiplin metodik dan etika 

sendiri, dengan catatan-catatan tertentu yang akan dikemukakan kemudian, 

jurnalistik memang sangat menarik jika dihubungkan dengan isu gender.  

Dunia jurnalistik kita adalah representasi dari kultur patriarki. Hal ini 

bisa dilihat dari jabatan dan kebijakan redaksional yang secara kuantitas dipegang 

oleh laki-laki, dari pemberitaan soal perempuan atas seksualitas tubuhnya, peran 

istri sebagai pendamping suami, hobi dan cita-citanya, dan gaya bahasa yang 

digunakan. 

Dunia jurnalistik dilihat sebagai representasi kultur patriarki bisa 

dijelaskan terutama dari “ruang geraknya”, yaitu pada wilayah puublik (public 

sphere) yang dalam hal ini telah memunculkan dua mitos : (1) laki-laki sebagai 

pembuat peristiwa dan berita, (2) hanya laki-lakilah yang mampu mengantisipasi 
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tantangan wilayah publik karena mereka memiliki keleluasaan dan  kesempatan 

untuk bergerak.  

Sebagai pembuat peristiwa dan berita dengan demikian laki-laki menjadi 

subyek dari peristiwa itu sendiri. Anggapan seperti ini tidak terlepas dari konstruksi 

sejarah bahwa laki-lakilah sebagai pencipta peradaban. Mereka menciptakannya 

dengan kemampuan intelektual serta tindakan-tindakan heroik dan seperti tidak 

begit memperdulikan bahwa mereka pula yang melakukan tindakan-tindakan tidak 

beradab seperti kekerasan seksual. Dalam hal ini seolah-olah sejarah memaklumi 

bahwa perempuan memang diciptakan sebagai makhluk yang menjadi target dari 

tindakan apa pun yang diambil oleh laki-laki. 

Dikatakan bahwa laki-laki memiliki keleluasaan dan kesempatan 

bergerak dalam wilayah publik hal ini berhubungan dengan masalah tempat dan 

waktu peristiwa ditambah dengan masalah keamanan. Perempuan dianggap sebagai 

sosok yang tidak layak misalnya untuk mendatangi tempat-tempat peristiwa 

beresiko tinggi, seperti perang. Tidak layak pula baginya untuk mengejar peristiwa 

yang terjadi pada larut malam dengan alasan sulitnya menjamin keamanan. 

Jurnalistik adalah dunia gerak cepat dimana perempuan dianggap memiliki 

kendala-kendala tertentu, terutama menyangkut faktor biologis misalnya dengan 

alasan-alasan klise bahwa pada masa-masa tertentu seperti sedang mengalami haid 

apalagi hamil, sudah tentu perempuan tidak bisa bergerak leluasa.  

Dua mitos ini memang cukup ampuh membuat perempuan sulit 

memasuki apalagi menguasai dunia jurnalistik, sekalipun hal ini bukan berarti tanpa 

usaha terus-menerus atau perlawanan dari perempuan. Namun jika perempuan bisa 
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memasuki dunia jurnalistik maka mereka hanya mampu bergerak dalam urusan-

urusan yang bersifat feminin. Kenyataannya perempuan bisa menjadi penentu 

dalam kepemimpinan dan kebijakan redaksi seperti yang terlihat pada majalah-

majalah atau tabloit perempuan. Urusan-urusan yang bersifat feminin itu misalnya 

berita rumah tangga, shoping, kemajuan kosmetika, hiburan, dan lain-lain. 

Fenomena seperti ini mengadaikan bahwa betapapun perempuan mampu memasuki 

dunia jurnalistik tapi tetap dideterminasi oleh “kosmologi feminitasnya” sendiri. 

Fenomena ini menunjukkan bahwa dunia jurnalistik masih 

merepresentasikan kultur patriarki karena perempuan tidak mentransendensi 

keberadaannya yang nota-bene dikonstruksi oleh laki-laki. Majalah dan tabloid 

permepuan tegasnya justru memapankan konstruksi tersebut dimana mereka betah 

dengan mistifikasi feminitas, bahwa apa yang mereka tampilkan sebagai berita 

masih serba sebagai obyek kaum laki-laki, yakni meningkatkan pesona feminin 

terutama pada sisi sensualitasnya. Di sini jelas, sekalipun perempuan telah berusaha 

melangkah ke wilayah publik tapi ternyata terjebak untuk mempertegas wilayah 

domestiknya. 

Dalam “masyarakat informasi”, faktor-faktor seperti teknologi canggih, 

realitas ruang dan waktu, inovasi estetik, dan kultural menjadi demikian 

berpengaruh. Tinggal bagaimana kita mampu mengaksesnya ke dalam model 

pengetahuan yang pragmatis sifatnya sebagai kemasan yang siap dikonsumsikan ke 

masyarakat. Jurnalistik tentu saja mengakses kemasan ini sebagai berita tanpa harus 

berurusan dengan prinsip secara subtansial apakah sebuah berita mengandung 

pengetahuan serius atau tidak. Berita sebagai pengetahuan atau pengetahuan 
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sebagai berita menjadi sebuah relasi yang bermakna hanya sebatas pencapaian 

kapital. Masyarakat informasi memang tidak lagi mempersoalkan mana beda berita 

yang bermakna dan tidak, yang penting ialah bagaimana berita itu disajikan 

semenarik mungkin sehingga dia tertarik untuk membacanya. Masyarakat lebih 

menaruh gairah pada media informasi ketimbang peristiwa yang dia saksikan 

sendiri. Agaknya ia baru akan lebih terpuaskan ketika membaca tentang peristiwa 

yang ia saksikan sendiri. Dan media menjadi realitas pertamaketimbang realitas 

yang disaksikan langsung (hal: 229-233). 

 

2.4.3 Gender di Internet 

Dalam era materialistik baru di dunia virtual sekarang ini, 

direpresentasikan oleh sebuah perangkat yang bernama internet, yag ternyata bukan 

hanya sebuah perangkat. Internet ini tentu saja dipergunakan oleh laki-laki untuk 

menentang kehidupan, menaklukan dunia, menguasai dunia materiil, menjarah 

sumber daya fisik dan non fisik, menciptakan mesin gratifikasi dan satisfaksi, serta 

mengembangkan dan memuja kegairahan sehingga tercipta pemusatan daya untuk 

menentukan pilihan dilematis dan dramatis : ketinggalan zaman atau canggih, 

menguasai atau dikuasai, dituntun atau menuntun, dan subyek atau obyek. Tinggal 

pilih. 

Internet tentu saja lebih dari sekedar media tempat bersemayam gambar-

gambar orang, terutama gambar perempuan yang menimbulkan berahi, tapi 

lebihmerupakan muara bagi ide-ide informasi dari semua aspek kehidupan. Internet 

yang muncul di abad XXI ini menjanjikan suatu yang lain yang berisikan rayuan-
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rayuan berdimensi ekonomi dan hegemoni kapitalis. Rayuan berahi dilancarkan 

oleh situs-situs pornografi yang terbukti telah menjerat para the net sebagai 

peringkat utama dan menjadi situs porno (cyberporn) sebagai core spactacle 

dibanding situs-situs lain. Menurut Time (1995:35) penggemar situs porno di 

internet didominasi oleh laki-lakidengan presentase sekitar 99 persen dan 1 persen 

adalah perempuan.  

Internet merupakan satu dari akses perubahan teknologi yang sulit 

dipahami dalam sejarah masyarakat dunia. Dan seks ternyata telah menyemarakkan 

teknologi internet melebihi tapak-tapak informasi lainnya. Bahkan, online porno di 

internet yang mayoritas berlabel hard core porn ini tidak ditemukan di majalah, 

surat kabar, dan media lainnya. Artinya pornografi yang terdapat di media lain tidak 

seheboh yang ada dalam internet.  

Karena itu, sikap kritis sangat diperlukan dalam melihat masalah gender 

yang tercermin pada visualisasi perempuan di internet, yang dibangun atas dasar 

dominasi produksi yang dimiliki laki-laki, sehingga keberadaan perempuan 

terpojok dalam lingkup yang sempit (dunia maya), bahkan mereka kehilangan 

ruang dan suara (Pembayun, 2009:79-81). 

 

2.5 Film 

2.5.1 Film sebagai Media Komunikasi Massa 

Film pertama kali lahir diparuh kedua abad ke-19. Dibuat dengan bahan 

dasar seluloid yang sangat mudah terbakar, bahkan oleh percikan abu rokok 

sekalipun. Sesuai dengan perjalanan waktu, para ahli berlomba-lomba untuk 
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menyempurnakan film agar lebih aman, lebih mudah diproduksi dan enak 

ditonton. 

Proses komunikasi adalah sebuah proses penyampaian pesan dari 

komunikator kepada komunikan melalui saluran (media) tertentu. Ada pula yang 

menyebutkan komunikasi sebagai suatu proses penyampaian pesan (berupa 

lambang, suara, gambar, dan lain-lain) dari suatu sumber ke sasarannya 

(audience) dengan menggunakan saluran (media) tertentu (Suprapto, 2009:3). 

Komunikasi massa merupakan disiplin ilmu sosial yang relatif muda jika 

dibandingkan dengan ilmu psikologi, sosiologi, ilmu politik, dan ilmu 

komunikasi. Sekarang ini komunikasi massa sudah dimasukkan dalam disiplin 

ilmu. Menurut Nurudin (2011:2) komunikasi massa adalah studi ilmiah tentang 

media massa beserta pesan yang dihasilkan, pembaca/pendengar/penonton yang 

akan coba diraihnya, dan efeknya terhadap mereka.  

Komunikasi massa merajuk pada suatu proses yang luas dan beragam, 

bahkan komunikasi massa mempunyai ciri khas tertentu yang tidak dimiliki 

disiplin ilmu lainnya. Ciri utama komunikasi massa menurut Nurudin (2011:19) 

adalah : 

1. Komunikator dalam komunikasi massa bersifat massa melembaga 

2. Komunikan dalam komunikasi massa bersifat heterogen 

3. Pesannya bersifat umum  

4. Komunikasinya berlangsung satu arah 

5. Komunikasi massa menimbulkan keserempakkan  

6. Komunikasi massa mengandalkan peralatan teknis 
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7. Komunikasi massa dikontrol oleh gatekeeper. 

Perkembangan teknologi komunikasi di dunia selalu bergerak maju tidak 

pernah bergerak mundur, khususnya media massa seperti pers, radio, televisi, 

dan film. Gejala itu timbul dikarenakan peranan media massa dalam kebutuhan 

masyarakat dapat dikatakan penting dan utama, sehingga masyarakat tidak dapat 

dipisahkan dari ketertarikan tersebut. 

Komunikasi massa dapat dianggap sebagai fenomena “masyarakat”  dan 

“budaya”. Lembaga media massa merupakan bagian dari struktur masyarakat, 

dan infrastruktur teknologinya adalah bagian dari dasar ekonomi dan kekuatan, 

sementara ide, citra, dan informasi disebarkan oleh media jelas merupakan aspek 

penting dari budaya kita (McQuail, 2010:86). 

Media merupakan saluran penyampaian pesan dalam komuniksi antar 

manusia. Menurut McLuhan (dalam Nova, 2009:204-205), media massa adalah 

perpanjangan alat indera kita. Melalui media massa kita memperoleh informasi 

tentang benda, orang, atau tempat yang tidak kita alami secara langsung. Adapun 

fungsi media massa secara umum adalah sebagai berikut : 

1. Media massa memiliki fungsi pengantar (pembawa) bagi segenap 

macam pengetahuan. Jadi, media massa memainkan peran institusi 

lainnya. 

2. Media massa menyelenggarakan kegiatan dalam lingkungan publik. 

Dasarnya media massa dapat dijangkau oleh segenap anggota 

masyarakat secara sukarela, umum, dan murah. 
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3. Pada dasarnya hubungan antara pengirim dengan penerima pesan 

seimbang dan sama. 

4. Media massa menjangkau lebih banyak orang daripada institusi 

lainnya dan sejak dahulu “mengambil alih” peranan sekolah, orang 

tua, dan lain-lain. 

Sebagai media massa, film merupakan bagian dari respon terhadap 

penemuan waktu luang, waktu libur dari kerja, dan sebuah jawaban atas 

tuntunan cara untuk menghabiskan waktu luang keluarga yang sifatnya 

terjangkau dan (biasanya) terhormat. Film diberikan keuntungan budaya bagi 

kelas pekerja yang telah dinikmati oleh kehidupan sosial mereka yang cukup 

baik. Dinilai dari pertumbuhannya yang fenomenal, permintaan yang dipenuhi 

film sangatlah tinggi. Dari elemen penting yang disebutkan di atas, bukanlah 

teknologi ataupun iklim politik melainkan kebutuhan individuallah yang 

dipenuhi oleh filmlah yang lebih penting. Hal yag paling jelas ialah mereka yang 

kabur dari realitas yang membosankan ke dunia yang glamour, keinginan kuat 

untuk terjebak di dalamnya, pencarian tokoh idola dan pahlawan, keinginan 

untuk mengisi waktu luang dengan aman, murah, dan dengan bersosialisasi 

(McQuail, 2010:35). 

Film secara umum dapat dibagi atas dua unsur pembentuk, yakni unsur 

naratif dan unsur sinematik. Dua unsur tersebut saling berhubungan dan 

berkesinambungan satu sama lain untuk membentuk sebuah film. Bisa dikatakan 

bahwa unsur naratif adalah bahan (materi) yang akan diolah dan perlakuan atas 

cerita filmnya, sementara unsur sinematik adalah cara (gaya) untuk 
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mengolahnya. Unsur sinematik terdiri dari empat elemen pokok, yakni mise-en-

scene, sinematografi, editing, dan suara (Pratista, 2008:1). 

Dalam penyajiannyafilm dibuat berdasarkan ide cerita yang membawa 

pesan dan informsi yang memungkinkan melahirkan sebuah realitas bagi 

penontonnya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa film adalah sebuah wadah 

untuk menyalurkan apresiasi dalam bentuk sebuah karya audio visual dan 

merupakan perwujudan dari realitas kehidupan dunia nyata yang luas dalam 

masyarakat. 

Sebuah film dapat dikatakan berhasil atau sukses ketika mampu 

menumbuhkan imajinasi, ketegangan, sedih, bahagia, ketakutan, dan benturan 

emosional kepada khalayak penonton, seolah-olah mereka ikut merasakan dan 

memahami apa yang diceritakan dalam film. Jadi tidak heran ketika setelah 

menonton film seseorang akan berperilaku layaknya sebuah adegan yang terjadi 

dalam film. 

 

2.5.2 Genre Film 

Pada dasarnya ada bermacam-macam genre film. Pemisahan genre dan 

film yang ada tidak maksud tersendiri, namun dengan adanya pemisahan genre 

film tersebut menghasilkan berbagai fil dengan karakter yang beragam sesuai 

dengan pengelompokan genre film tersebut. Beberapa genre film menurut 

Widagdo dan Gora S. (2004:26)yaitu sebagai berikut : 

a. Action – Laga 
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Film yang bertema laga dan mengetengahkan tentang perjuangan 

hidup dengan bumbu utama keahlian setiap tokoh untuk bertahan 

dengan pertarungan hingga akhir cerita. Genre film ini termasuk 

genre film dewasa dikarenakan menampilkan adegan kekerasan baik 

fisik dan verbal dalam filmnya. 

b. Komedi – Humor 

Film ini mengandalkan kelucuan sebagai faktor penyajian utama. 

Genre jenis ini termasuk genre yang paling disenangi, dan bisa dilihat 

oleh segala usia. Tetapi termasuk yang paling sulit dalam 

menyajikannya, apabila kurang waspada komedi yang ditawarkan 

terjebak humor yang slapstick, terkesan memaksa penonton dengan 

kelucuan yang dibuat-buat. 

c. Roman – Drama 

Roamn – drama adalah genre film yang populer dikalangan 

masyarakat penonton film. Faktor perasaan dan kehidupan nyata 

ditawarkan dengan senjata simpati dan empati penonton terhadap apa 

yang diceritakan dan apa yang disuguhkan. Kunci utama film 

bergenre ini yaitu tema-tema klasik permasalahan kehidupan 

manusia. 

d. Misteri – Horor 

Genre film ini adalah sebuah genre yang khusus dalam dunia 

perfilman. Dikatakan khusus karena bahasanya sempit dan berkisar 

pada hal yang itu-itu saja, namun genre ini mendapat perhatian yang 
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lebih dari penonton. Hal ini disebabkan oleh keingintahuan manusia 

pada sebuah dunia yang membuat mereka bertanya-tanya apa yang 

sebenarnya terjadi di dunia lain tersebut. 

  

Perkembangan film mengalami kemajuan tentang semakin beragamnya 

jenis film yang pernah diproduksi. Menurut Heru Effendydalam buku “Mari 

Membuat Film” (2009:3), dijelaskan pengertian dari jenis-jenis film yang ada 

dalam perkembangannya, yaitu sebagai berikut : 

a. Film Dokumenter (Documentary Films) 

Film dokumener adalah film yang menyajikan realita melalui 

berbagai cara dan dibuat untuk berbagai macam tujuan. Namun harus 

diakui, film dokumenter tidak terlepas dari tujuan penyebaran 

informasi, pendidikan, dan propaganda bagi orang atau kelompok 

tertentu. 

b. Film Cerita Pendek (Short Films) 

Durasi film pendek adalah kurang dari 60 menit. Sebagian besar 

pembuat film menjadikan film cerita pendek sebagai batu loncatan 

untuk bisa memproduksi film cerita panjang. Jenis film ini banyak 

dihasilkan oleh mahasiswa jurusan film atau orang yang menyukai 

film dan ingin berlatih membuat film dengan baik. Ada juga yang 

mengkhususkan diri untuk memproduksi film pendek. 

c. Film Cerita Panjang (Feature-Length Films) 
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Film cerita panjang adalah film dengan dirasi lebih dari 60 menit. 

Dapat dikatakan lazimnya film ini berdurasi antara 60-100 menit. 

Film yang diputardi bioskop umumnya termasuk dalam kelompok ini. 

Terkadang film ceria panjang diproduksi dengan durasi hingga 180 

menit, seperti film hasil produksi India (Bollywood) dan Hollywood. 

d. Film-film Jenis Lain  

Ada beberapa film jenis lain selain jenis-jenis film yang telah 

dijabarkan di atas, film-film yang dimaksud adalah Profil Perusahaan 

(Corporate Profile), Iklan Televisi (TV Commercial), Program 

Televisi (TV Program), dan Video Klip (Music Video). 

 

2.6 Definisi Konseptual 

a. Gender 

Peter R. Beckman dan Francine D’Amico, Eds. (1994:4-6), mengemukakan 

bahwa gender dapat didefinisikan sebagai karakteristik sosial yang diberikan kepada 

perempuan dan laki-laki. Karakteristik sosial ini merupakan hasil perkembangan 

sosialdan budaya sehingga tidak bersifat permanen maupun universal. Berdasarkan 

karakteristik sosial ditetapkan peran untuk laki-laki dan perempuan yang pantas. 

Akibatnya timbul asosiasi dunia publik bersifat maskulin pantas untuk laki-laki dan 

dunia privat, domestik dan rumah tangga bersifat feminin adalah milik perempuan 

(dalam Sumiarni, 2004:3). 
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b. Film 

Pengertian film menurut Undang-undang Perfilman No.6 Tahun 1992, Bab I, 

Pasal 1 menyebutkan bahwa Film adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan 

media komunikasi massa pandang denganr yang dibuat berdasarkan asas sinematografii 

dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video dan atau bahan hasil 

temuan teknologi lainnya dalam bentuk, jenis, ukuran, melalui kimiawi, proses 

elektronik atau ditayangkan dengan system proyeksi mkanik elektronik dan atau lainnya 

(Askurifai Baksin, 2003:6). 

 

2.7  Struktur kategori 

Tahapan penting pengukuran dalam analisis isi adalah menyusun kategori. 

Bagian apa dari isi yang ingin kita ketahui dan teliti. Sementara kategori berhubungan 

dengan bagaimana isi (content) kita kategorikan (Eriyanto, 2011:202). Pembuatan 

kategori dalam penelitian ini diharapkan mampu mempermudah proses analisa data. 

Pengkategorian tersebut mencakup unit analisis berupa semua scene dalam film yang 

kemudian dimasukkan ke dalam cooding sheet dan siap untuk diteliti. 

Dalam penelitian ini, struktur kategori yang digunakan berdasarkan pemaparan 

tentang ketidakadilan gender menurut beberapa ahli, maka peneliti mengelompokkan 

beberapa kategori yang menunjukkan ketidakadilan gender yang sesuai dengan 

penelitian.  

Dari semua pendapat para ahli tentang unsur-unsur ketidakadilan gender, 

peneliti lebih memilih berdasarkan pendapat dari A. Nunuk P. Murniati. Alasan peneliti 

memilih unsur-unsur ketidakadilan gender menurut A. Nunuk P. Murniati adalah 



53 
 

penjelasan dari setiap unsur-unsur kategori lebih sesuai dengan apa yang dimaksudkan 

oleh peneliti. Dari setiap kategori memiliki beberapa sub kategori, hal tersebut membuat 

peneliti dapat menjelaskan lebih mendalam dan rinci unsur dari setiap kategori yang 

terkandung dalam film Hijab tersebut. 

Namun dari teori yang disampaikan oleh A.Nunuk P.Murniati mengenai 

ketidakadilan gender, peneliti tidak menggunakan teori tersebut secara keseluruhan. 

Ada beberapa teori yang tidak digunakan karena menurut peneliti unsur teori tersebut 

tidak terdapat dalam film Hijab dan tidak sesuai dengan penelitian.  

Berikut adalah kategori unsur-unsur ketidakadilan gender yang digunakan dalam 

penelitian ini, menurut A. Nunuk P. Murniati yang terdapat dalam bukunya Getar 

Gender : Perempuan Dalam Perspektif Sosial, Politik, Hukum, dan HAM (2004: xix-

xxiv) : 

 

1. Marginalisasi terhadap Perempuan 

Unsur marginalisasi berarti adanya unsur menempatkan dan menggeser 

kedudukan perempuan setelah laki-laki. Perempuan juga dicitrakan lemah, 

tidak rasional, dan tidak berani, sehingga tidak pantas untuk memimpin. 

Marginalisasi juga dapat diartikan sebagai bentuk pemiskinan ekonomi yang 

disebabkan oleh keyakinan gender dan berakibat terhadap perempuan. 

a. Marginalisasi dalam Keluarga 

Yaitu adegan dan dialog yang menunjukkan larangan pada perempuan 

untuk memimpin atau memerintah suami, sekalipun suami tidak bisa 
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memimpin. Sebagai contoh isteri dianggap berdosa jika tidak bersedia 

melayani kebutuhan suami, meskipun isterinya sangat penat karena 

pekerjaan rumah tangga. Seorang isteri tidak boleh memiliki pemikiran 

sendiri, mandiri atau memiliki pekerjaan lain selain pekerjaan rumah 

tangga, karena dianggap dapat menggeser kedudukan suami sebagai 

kepala keluarga. 

b. Marginalisasi dalam Diri Pribadi 

Adalah adegan dan dialog yang memperlihatkan bahwa dalam diri 

perempuan sendiri, memiliki perasaan tidak mampu, lemah, dan 

menyingkirkan diri sendiri karena merasa tidak percaya diri. Sebagai 

contoh seorang isteri yang takut pada suami dan mulai berbohong 

dengan apa yang dilakukannya di luar rumah. 

2. Stereotip terhadap Peremmpuan  

Unsur stereotip adalah bentuk pembakuan yang bersifat diskriminatif antara 

perempuan dan laki-laki. Maksud pembakuan di sini adalah pelabelan atau 

penandaan terhadap perempuan dan laki-laki. Seperti laki-laki sebagai sosok 

yang kuat, rasional, jantan dan perkasa. Sedangkan perempuan sebagai 

makhluk yang lembut, keibuan, dan emosional. Dan dari pelabelan tersebut 

mengakibatkan ketidakadilan terhadap perempuan. 

a. Stereotip dalam Keluarga 

Yaitu adegan dan dialog yang memperlihatkan adanya pembebanan 

urusan rumah tangga kepada isteri dan anak perempuan. Pendidikan, 
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kesehatan, dan pembentukkan karakter anak dibebankan sebagai 

tanggung jawab isteri. 

b. Stereotip dalam Diri Pribadi 

Yaitu adegan dan dialog yang menunjukkan perempuan yang lebih 

memilih pekerjaan dan tanggung jawab pekerjaan yang sudah dibagikan 

berdasarkan seks atau jenis kelamin, tanpa memperdulikan kemampuan 

yang sebenarnya dimiliki. Sebagai contoh perempuan yang sebenarnya 

memiliki minat dan bakat dalam berdagang, memiliki kemampuan untuk 

menjadi desainer, dan atau bahkan aktif menjadi aktivis perempuan, 

namun karena sudah menikah mereka akan lebih memilih mengurus anak 

dan menjadi ibu rumah tangga daripada mengembangkan karirnya. 

3. Subordinasi terhadap Perempuan 

Adalah adegan dan dialog yang mengandung unsur subordinasi yang 

menunjukkan adanya pandangan yang memposisikan perempuan dan karya 

perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Perempuan dianggap tidak 

mampu, sehingga diberi tugas yang ringan dan mudah. Hal ini menyebabkan 

laki-laki untuk tidak memberi kesempatan perempuan muncul sebagai 

pribadi yang utuh. Sehingga mengakibatkan perempuan merasa selayaknya 

sebagai pembantu, sosok bayangan, dan tidak berani memperlihatkan 

kemampuannya. 

 


