
Jender dan Lingkungan



Impossible Dream

https://youtu.be/t2JBPBIFR2Y?t=7



•Bagaimana pembagian peran antara perempuan & laki-laki 
dalam film ini? 
•Apa yg dilakukan oleh laki-laki (bapak dan & laki-laki) & apa 
yg dilakukan oleh perempuan (ibu & anak perempuan)?
•Apakah pembagian peran tersebut  berdampak 
menimbulkan ketidakadilan?  Jika ya, siapa yg mengalami 
ketidakadilan? Dan apa saja bentuk ketidakadilan & apa 
dampaknya?  

PERTANYAAN:



Apa itu Gender?



Apa 
karakteristik 
dari seorang 
pria ? Apa 
karakteristik 
dari seorang 
wanita?

Karakteristik 
yang mana 
yang 
merupakan  
“Gender”? 
Karakteristik 
yang mana 
yang 
merupakan  
“jenis 
kelamin 
(sex)”?

Perbedaan Sex dan Gender



SEKS (jenis kelamin)

Perbedaan organ biologis
laki-laki & perempuan

khususnya pada 
bagian reproduksi.

G E N D E R
Perbedaan peran, fungsi & tanggung jawab 
antara laki-laki & perempuan sebagai hasil 

konstruksi sosial 

Ciptaan Tuhan Buatan manusia

Bersifat Kodrat Tidak bersifat Kodrat

Tidak dapat berubah Dapat berubah

Tidak dapat ditukar Dapat ditukar

Berlaku kapan & di mana saja Tergantung waktu & budaya 
setempat

Karakteristik fisik Bentukan sosial



Jenis Kelamin (Sex) dan Gender :

Jenis kelamin (Sex) yang sering juga disebut 
kodrat : Perbedaan♂ laki-laki dan ♀
perempuan yang melekat sejak lahir, berlaku 
umum (universal) dan berupa alat-alat 
biologis (kelamin) yang tidak bisa berubah 
kecuali melalui operasi. (Jenis Kelamin 

Biologis)

Gender : Pembedaan antara perempuan dan 

laki-laki dalam  peran, fungsi, hak, perilaku, 
posisi yang dibentuk oleh ketentuan 
sosial/masyarakat (konstruksi sosial) dan 
dipengaruhi oleh sistem kepercayaan/agama, 
budaya, politik dan sistem ekonomi setempat. 

(Jenis kelamin sosial)



PEREMPUAN LAKI-LAKI

Emosional Rasional

Pengikut/yg dipimpin Pemimpin

Lemah Kuat

Cantik Tampan

Domestik Publik

Feminin Maskulin

Asumsi



Pembakuan peran gender

lRumah

lSekolah

lTempat kerja

lPemerintahan

lInstitusi Pendidikan

lInterpretasi Agama

lKebijakan/peraturan

lFilm

lMedia



BENTUK-BENTUK 

KETIDAKADILAN 

GENDER

BEBAN GANDA

KEKERASAN

SUBORDINASIMARJINALISASI

STEREOTYPE

Ketidakadilan Gender muncul dalam berbagai bentuk 

diskriminasi dan kekerasan

DISKRIMINASI



Bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang 
banyak dialami oleh perempuan

Beban Ganda (Double Burden) : Perempuan bekerja di 
sektor publik (luar rumah) dan ketika kembali kerumah 
harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga tanpa 
dibantu laki-laki (suami), contoh : istri bekerja 
mambatang, setelah sampai rumah harus memasak, 
mencuci, mengurus anak dan suami tidak menolongnya.
Kekerasan (Violence) terhadap perempuan, baik berupa 
kekerasan secara fisik, mental, sexual dan ekonomi. 
Contoh : pernikahan terencana, suami sering memukul 
istri, suami tidak memberikan nafkah yang cukup untuk 
kebutuhan hidup rumah tangga.
Marginalisasi : proses peminggiran dan pemiskinan 
terhadap perempuan baik secara sosial maupun ekonomi. 
Contoh : perempuan tidak dilibatkan dalam 
pembangunan, dalam pengambilan keputusan, 
perempuan banyak yang miskin dibandingkan laki-laki.



.

Pelabelan Negatif (Stereotype) terhadap jenis kelamin 
tertentu terutama terhadap perempuan. Contoh : 
perempuan suka menggoda, perempuan penakut, 
perempuan tidak bisa memimpin.
Diskriminasi : Pembedaan perlakuan  terhadap 
seseorang atau sekelompok orang karena jenis kelamin. 
Contoh : Upah karyawan perempuan lebih rendah dari 
upah karyawan laki-laki karena perempuan dianggap 
sebagai pencari nafkah tambahan, bukan pencari 
nafkah utama.
Penomorduaan (Subordinasi) : Perlakuan berbeda 
terhadap perempuan karena jenis kelaminnya. Contoh : 
perempuan tidak perlu sekolah tinggi karena tempatnya 
didapur juga.



Kondisi Perempuan



Kesetaraan Gender

Kesamaan peluang dalam bidang sosial, politik 

dan ekonomi antara laki-laki dan perempuan. 

Dengan memperoleh kesamaan peluang, setiap 

orang dapat mengembangkan potensi dirinya 

secara optimal



CEDAW

Convention on the elimination of 
all forms of discrimination against 

women
Konvensi Penghapusan Segala Bentuk 

Diskriminasi Terhadap Perempuan
Untuk Kesetaraan Perempuan



Ratifikasi CEDAW

CEDAW merupakan Konvensi Internasional 
yang  melindungi Hak Asasi Perempuan (Sipol 
dan Ekosob) dan bertujuan untuk menghapus 
diskriminasi terhadap perempuan.
Pemerintah RI meratifikasi CEDAW pada tahun 
1984, melalui UU No. 7/1984



Prinsip-Prinsip CEDAW

Non-diskriminasi terhadap perempuan

Persamaan substantif melalui langkah-langkah
Korektif,Kompensasi dan Tindakan khusus 
sementara

Kewajiban Negara (legislatif, eksekutif, 
yudikatif dan masyarakat)



Pasal 14 ayat 1: “Negara2  peserta wajib 
memperhatikan masalah2 khusus yg 
dihadapi perempuan di daerah 
pedesaan & peranan yg dimainkan 
perempuan pedesaan demi 
kelangsungan hidup keluarga mereka 
di bidang ekonomi, 
termasuk pekerjaan mereka pada 
sektor ekonomi bukan penghasil uang, 
& wajib membuat peraturan2 yg tepat 
untuk meniamin penerapan 
ketentuan2 Konvensi ini bagi 
perempuan di pedesaan”



CEDAW

Pasal 14 ayat 2: “Negara2 peserta wajib 
membuat peraturan2 yg tepat unt 
menghapus diskriminasi thd perempuan di 
daerah pedesaan, & menjamin bahwa 
mereka ikut serta dalam & mengecap 
manfaat dari pembangunan pedesaan atas 
dasar persamaan antara laki2 & perempuan, 
khususnya menjamin kepada perempuan 
pedesaan hak: (a) untuk berpartisipasi dalam 
perluasan &  implementasi perencanaan
pembangunan di segala tingkat …(g) Untuk 
dapat memperoleh kredit & pinjaman 
pertanian, fasilitas pemasaran, teknologi 
tepat-guna, serta perlakuan sama dalam 
reforma agraria & urusan2 pertanahan 
termasuk pengaturan2  tanah pemukiman



Undang-undang di Indonesia yang dirancang untuk 
Pemajuan Kesetaraan Jender:

•UUD 1945 – Pasal 4 dan 27
• Undang-undang No 7/1984 – Peniadaan semua 
bentuk Diskriminasi dan Kekerasaan terhadap 
Perempuan
• Undang-undang No 25/2000 – Program 
Pembangunan Nasional
• Instruksi Presiden No. 9/2000 – PGU dalam 
Pembangunan Nasional



INSTRUKSI PRESIDEN NO. 9 TAHUN 2000

TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN 

NASIONAL

Seluruh Kementerian, Gubernur, Bupati/Wali kota di 
intruksikan untuk:
•Melaksanakan pengarusutamaan gender guna 
terselenggaranya perencanaan, penyusunan, 
pelaksanaan, pemantauan,dan evaluasi atas kebijakan 
dan program pembangunan nasional yang 
berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan 
fungsi, serta kewenangan masing-masing.



1. Mendorong  partisipasi  masyarakat  dalam  perencanaan dan  
pembangunan  Desa  yang  dilaksanakan  secara swakelola oleh 
Desa;
2. Mengembangkan  program  dan  kegiatan  pembangunan Desa  
secara  berkelanjutan  dengan  mendayagunakan sumber  daya 
manusia dan sumber  daya alam yang ada  di Desa;
3. Menyusun  perencanaan  pembangunan  Desa  sesuai  dengan 
prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal;
4. Menyusun  perencanaan  dan  penganggaran  yang  berpihak  
kepada  kepentingan  warga  miskin,  warga  disabilitas, 
perempuan, anak, dan kelompok marginal;
5.Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam  
penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  dan pembangunan Desa;

Pemberdayaan  Masyarakat  Desa (Pasal 127 PP 
43/2014)



Diskusi Gender dan lingkungan

Menggambarkan perbedaan laki-laki dan 
perempuan pada:
❑ Akses terhadap tanah 
❑Akses air bersih
❑Aktivitas di perusahaan
❑Kredit/sumber pendanaan/keuangan
❑Pengelolaan Sumberdaya alam 
❑Peran-peran pengambilan keputusan pada 
tingkat masyarakat dan keluarga
❑Kesehatan
❑Edukasi



Apa yang bisa dilakukan?

lMembagi informasi, kesadaran terhadap posisi 

perempuan

lMencegah kekerasan terhadap perempuan dan 

ketidakadilan

lPemberdayaan partisipasi perempuan dalam 

proses keputusan, di ruang publik dll.

lMencari fakta terkait dampak perusahan untuk 

laki-laki dan perempuan

lMemperluaskan jaringan

lAdvokasi ke luar

lDll.



Aksi bersama

Petani dari Pegunungan
Kendeng



Kesetaraan


