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BAB II 

SEGALA BENTUK TINDAK DISKRIMINASI 

GENDER TERHADAP PEREMPUAN YANG 

SERING TERJADI DI INDONESIA 

A. Diskriminasi dan Ketidakadilan Gender di 

Indonesia 

Isu tindak diskriminasi merupakan salah satu isu 

yang marak terjadi di Indonesia. Tindak diskriminasi 

umumnya sering dialami oleh kaum perempuan. Hal 

tersebut terjadi karena pemikiran masyarakat yang 

cenderung membeda-bedakan faktor biologis antara kaum 

perempuan dan kaum laki-laki. Bahkan Indonesia yang 

sudah tergabung dalam instrumen internasional yang 

menjamin segala bentuk hak-hak asasi perempuan yang 

menjadi landasan hukum bagi setiap penanganan kasus 

diskriminasi dan kekerasan terhadapperempuan, dan tentu 

saja sebagai norma internasional yang mengatur mengenai 

perlindungan untuk kaum perempuan di seluruh dunia pun 

tidak menjamin adanya perubahan yang signifikan terkait 

nasib kaum perempuan yang sering dikesampingkan. 

CEDAW atau yang disebut juga dengan Konvensi 

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap 

Perempuan mengatakan bahwa tindak diskriminasi adalah 

“Setiap pembedaan, pengucilan, pembatasan, yang dibuat 

atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau 

tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, 

penikmatan, atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan 

kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, 

sosial, budaya, sipil, atau apapun lainnya oleh 

perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas 

dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan” (UN 

WOMEN, t.thn.). Harusnya dengan tergabungnya 

Indonesia ke dalam CEDAW maka hal tersebut dapat 
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dijadikan tinjauan khusus untuk segala kasus 

diskriminasi yang menyangkut terhadap perempuan, 

hanya saja sayangnya masyarakat Indonesia tidak terlalu 

mengenal deklarasi tersebut sehingga segala permasalahan 

yang terkait gender tidak mengacu kepada konvensi 

tersebut. 

Membahas mengenai permasalahan gender, 

sebenarnya apakah yang dimaksud dengan gender itu 

sendiri? Hingga saat ini tidak ada penjelasan khusus dan 

konkrit terkait konsep gender itu sendiri. Karena untuk 

memahami konsep gender harus dibedakan antara kata 

seks (jenis kelamin) dengan kata gender. Dalam 

pengertian jenis kelaimin merupakan penafsiran atau 

pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan 

secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. 

Sedangkan konsep lainnya terkait gender, yakni suatu sifat 

yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan 

yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. 

Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, 

cantik, emosional, atau keibuan. Sementara laki-laki 

dianggap; kuat, rasional, jantan, perkasa. Diantara 

perbedaan-perbedaan gender tersebut sebenarnya tidak 

menimbulkan masalah selama tidak menimbulkan 

permasalahan ketidakadilan gender (gender inequality). 

Namun, yang menjadi persoalan, ternyata perbedaan 

gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi 

kaum laki-laki dan terutama terhadap kaum perempuan. 

Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur di 

mana baik kaum laki-laiki dan kaum perempuan menjadi 

korban dari sistem tersebut (Fakih, 2001). Segala bentuk 

ketidak setaraan gender selalu meninggalkan bukti nyata 

disetiap zaman. Bahkan negara Athena yang cukup 

menjungjung tinggi nilai demokrasi di dunia masih 

memosisikan kedudukan perempuan dan laki-laki secara 

berbeda. Di belahan dunia manapun, tak terkecuali di 

Indonesia saat ini sedang marak-maraknya memerangi 

segala bentuk permasalahan yang menyangkut mengenai 
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permasalahan gender. Isu dan permasalahan gender di 

Indonesia kini sedang gencar-gencarnya untuk 

diselesaikan dan diperjuangkan kebenarannya. Munculnya 

sebuah wacana untuk menegakkan kesetaraan gender di 

Indonesia, dianggap sebagai wacana baru dalam 

masyarakat sosial yang mana telah memiliki tatanannya 

sendiri, di mana perempuan telah diposisikan dan 

dikonsepsikan secara spesifik (Djoharwinarlien, 2012). 

Sejatinya telah tercipta dalam pola pikir masyarakat 

Indonesia untuk melakukan pembedaan atas setiaap tindak 

perilaku yang mengatas namakan jenis kelamin antara 

laki-laki maupun perempuan.  

B. Berbagai Bentuk Ketidakadilan Gender yang 

Dialami Para Perempuan di Indonesia 

Adanya tindak diskriminasi atau pembedaan 

memunculkan sebuah permasalahan dan menimbulkan 

kerugian yang dialami oleh pihak yang bersangkutan. 

Emansipasi perempuan atau kesetaraan gender memang 

telah menjadi sebuah norma dan prinsip yang secara 

formal diadopsi sebagai bagian dari proyeksi Indonesia 

modern (Djoharwinarlien, 2012). Untuk dapat 

membuktikan apakah benar tindak perbedaan gender dapat 

menimbulkan ketidakadilan dapat dilihat dari berbagai 

macam bentuk diskriminasi yang terjadi. Bentuk dari 

pembedaan atau diskriminasi gender umumnya sangat 

beragam, diantaranya adalah: proses pemiskinan ekonomi 

atau marginalisasi, subordinasi, pelebelan negatif atau 

streotipe, beban kerja berlebihan atau burden, serta 

kekerasan atau violence. 

1. Marginalisasi 

Marginalisasi adalah suatu upaya melakukan 

peminggiran atau pemisahan sehingga memunculkan 

dampak keterpurukan. Dalam hal ini perempuan sering 
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sekali mengalami proses marginalisasi khususnya pada 

bidang ekonomi. Upaya memarginalkan posisi perempuan 

dapat terjadi di mana saja, seperti tempat kerja, rumah, 

lingkungan sekitar, masyarakat, bahkan kebijakan negara 

serta tradisi yang sudah melekat sejak dulu dan menjadi 

suatu keyakinan. Marginalisasi menyebabkan tergerusnya 

hak-hak yang dimiliki oleh kaum yang termaginalkan, 

sehingga hal itu dapat menjadikan efek sosial yang begitu 

besar oleh para korban. Seringkali upaya memarginalkan 

ini dianggap sebagai salah satu bentuk untuk mewujudkan 

proses pemiskinan, hal tersebut dikarenkan pihak yang 

termarginalkan tersebut tidak diberi kesempatan dalam 

mengembangkan dirinya dan menimbulkan banyak 

batasan-batasan yang seharusnya tidak mereka terima. 

Upaya pemiskinana yang dialami atas laki-laki dan 

perempuan yang disebabkan oleh pembedaan jenis 

kelamin dapat disebut sebagai salah satu bentuk dari 

ketidak adilan yang mengatas namakan gender.  

Kementrian Tenaga Kerja mengatakan bahwa 

tindak diskriminasi gender yang dialami para tenaga kerja 

Indonesia selama ini masih cukup tinggi yaitu sekitar 30 

persen. Diskriminasi seringkali terjadi khususnya pada 

penerimaan upah juga kesempatan dalam menduduki 

jabatan yang strategis anatara kaum perempuan dan alik-

laki. Tindak diskriminasi yang dialami perempuan 

seringkali terjadi dalam sektor industri yang kerap kali 

menjadikan perempuan hanya sebaatas seorang buruh atau 

pekerja dan belum bisa menemoati posisi kunci atau posisi 

yang berpengaruh (Republika, 2017). Berikut merupakan 

data distribusi jabatan Manager menurut jenis kelamin 

pada tahun 2016.  
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Tabel 2.1 Distribusi Jabatan Manager Menurut Jenis 

Kelamin, 2016 

Distribusi Jabatan Manager Menurut 

Jenis Kelamin (Persen)

2016

Laki - Laki 75.83

Perempuan 24.17

Jenis Kelamin

 

oleh Badan Pusat Satistika 

Dari data tersebut jelas menggambarkan bahwa 

posisi strategis seperti Manager dalam suatu perusahaan 

diduduki oleh laki-laki dengan persentase jauh lebih tinggi 

dibanding perempuan. yaitu dalam dunia kerja yang kerap 
menempatkan kaum perempuan sebagai pemeran 
cadangan atau second line position meski yang 
bersangkutan memiliki kualifikasi yang sama dengan 
pihak laki-laki 

Dalam dunia kerja terbukti bahwa perempuan 

berada dalam ambang diskriminasi marginalisasi yang 

mana terjadi pembedaan antara para perempuan dan laki-

laki dalam bidang pekerjaan, kereap kali menempatkan 

perempuan dalam posisi sebagai pemeran cadangan atau 

second line position walaupun kemampuan serta 

kualifikasi yang dimiliki sama dengan laki-laki. 

Perempuan dianggap memiliki potensi atau kemampuan 

yang rendah dibawah rata-rata para laki-laki sehingga 

mengakibatkan mereka diletakan dalam posisi yang 

kurang menguntungkan akibat adanya pembedaan atas 

dasar jenis kelamin itu sendiri.  

Bentuk marginalisasi terhadap perempuan 

umumnya menjadikan para perempuan dipaksa untuk 

membatasi segala kemampuan yang dia miliki, contohnya 

saja marginalisasi dalam ruang kerja yang mana 

memandang para perempuan tidak cukup kompeten atau 

tidak pantas melakukan pekerjaan pekerjan yang 
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umumnya lebih memerlukan keterampilan kaum laki-laki. 

Hal tersebut akhirnya mengakibatkan para perempuan 

susah mencari pekerjaan sesuai yang mereka ingini atau 

bahkan sesuai dengan skill mereka karena masyarakat 

yang sudah terlanjur memandang perempun dengan 

kemampuan yang minim atau pendidikan yang kurang 

memadai dibanding dengan laki-laki. Sehingga akhirnya 

munculah beberapa permasalahan seperti human 

traficking yang mengatasnamakan migrant workers 

terhaadap perempuan. Dengan dibatasinya perempuan 

untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan skillnya 

karena pada kenyataannya masyarakat lebih percaya 

sengan kemampuan yang dimiliki laki-laki dibanding 

perempuan sehingga menjadikan para perempuan 

mendapatkan pekerjaan yang rendah. Bahkan lebih 

daripada itu, mereka harus mencari pekerjaan diluar 

Indonesia yang mereka sendiri kurang memahami bahwa 

terkadang pekerjaan atau negara lain yang mereka jalani 

ternyata membawa bahaya tersendiri bagi mereka. Berikut 

adalah data dari Institut KAPAL Perempuan terkait para 

migrant worker: 
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Gambar 2.1  jumlah migrant workers perempuan tahun 

2014-2018 Oleh (KAPAL Perempuan, 2018) 

Marginalisasi juga menimbulkan ketimpangan pada 

upah yang diterima antara perempuan dan laki-laki 

sehingga kemiskinan serta pendapatan yang dialami 

ataupun diterima oleh kaum perempuan tinngkatnya lebih 

tinggi dibadingkan laki-laki.  

2. Subordinasi 

Tindak subordinasi yang terjadi dan 

mengatasnamakan gender pada umumnya adalah suatu 

bentuk pembedaan antara perempuan dan laki-laki yang 

mana menganggap bahwa pada dasarnya perempuan 

adalah mahluk yang lemah serta tidak lebih penting atas 

kedudukan atau suaranya dibandingkan dengan laki-laki. 

Hal tersebut menempatkan posisi para perempuan dalam 

kerugian  serta dianggap tidak penting dalam tatanan 

masyarakat. Subordinasi terhadap perempuan dapat 

dikatakan sebagai bentuk penomorduaan perempuan dan 

hal tersebut merupakan pangkal dari terjadinya 

ketidakadilan gender. Hal-hal tersebut muncul karena 
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menjadikan segala sudut pandang harus diukur dari laki-

laki dan menempatkan laki-laki sebagai nomor satu atau 

prioritas. Salah satu bentuk penomorduaan perempuan 

dikalangan masyarakat adalah pada bidang pendidikan. 

Bahwa anak laki-laki lebih memiliki prioritas yang tinggi 

dibandingkan anak perempuan. Bahkan tidak hanya hal 

itu, dalam aturan masyarakat, aturan adat, ajaran agama 

serta aturan birokrasi negara atau pemerintahan masih 

meletakkan perempuan pada posisi nomor dua setelah 

laki-laki. 

 Pandangan yang menempatkan peran kaum 

perempuan tidak lebih penting daripada peran kaum laki-

laki sudah muncul sejak dahulu. Sebab dari terjadinya 

subordinasi terhadap perempuan adalah anggapan bahwa 

perempuan lebih emosional, pengambilan keputusan yang 

kurang rasional, dan lebih menempatkan kepada perasaan 

serta lemah lembut menjadikan perempuan dianggap 

kurang pantas menjadi pemimpin. Dengan adanya 

subordinasi yang mengatasnamakan jenis kelamin ini 

maka mengakibatkan para perempuan susah mendapatkan 

posisi yang strategis dalam komunitasnya atau bahkan 

dalam urusan politik seringkali suara permpuan dianggap 

tidak begitu penting dibanding dengan para laki-laki. 

Posisi perempuan dalam berpartisipasi di 

masyarakat baik dalam ranah politik, sains, atau ekonomi 

dsb masih sangat rendah. Salah satu tindak penindasan 

yang masih ada bahkan pada saat posisi sedang damai 

adalah pembedaan hak yang dimiliki perempuan dengan 

laki-laki. Keterlibatan perempuan dan laki-laki di bidang 

politik adalah bagian tidak terpisahkan dalam proses 

demokratisasi. Mengaitkan isu gender dengan proses 

demokratisasi adalah sesuatu yang sudah lazim diterima 

oleh masyarakat, oleh karena di dalamnya terintegrasi hak-

hak politik baik bagi laki-laki maupun perempuan yang 

merupakan hak asasi manusia paling mendasar. Dalam 

upaya untuk meningkatkan peran perempuan di bidang 

politik maka muncullah kuota 30% keterwakilan 
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perempuan umtuk duduk dalam partai politik dan 

lembaga-lembaga dewan perwakilan rakyat. 

Dimasukkannya rumusan kuota 30% tersebut oleh 

berbagai kalangan dinilai sejalan dengan upaya tindakan 

afirmatif dalam rangka meningkatkan peran partisipasi 

aktif bagi kaum perempuan (Kurniawan, 2014). Namun 

dalam upayanya untuk menghadirkan perempuan dalam 

dalam ranah politik perumpan sebagai salah satu pembuat 

keputusan publik nyatanya seringkali hanya dijadikan 

sebagai syarat atau pelengkap dalam sistem politik dan 

pemerintahan yang berlangsung. Di tingkat ASEAN, 

bersumber dari Inter-Parliamentary Union (IPU), 

Indonesia berada dalam posisi keenam terkait 

keterwakilan perempuan dalam parlemen. Proporsi 

perempuan yang berada di parlemen Indonesia berada di 

bawah 20 persen, tepatnya 19,8 persen (Gerintya, 2017). 

 

 

Gambar 2.2 Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen di 

ASEAN oleh Inter-Parlementary Union dalam Tirto.id 

Subordinasi yang membedakan kemampuan laki-

laki dan perempuan dan menganggap bahwa perempuan 

tidak lebih penting kedudukannya untuk mengambil 

keputusan serta suaranya tidak jauh lebih penting 

dibanding laki-laki contohnya pada bidang politik masih 
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sangat sering terjadi walaupun Indonesia telah melakukan 

berbagai upaya dalam menunjang perbaikan sistem 

pengelolaan keterwakilan perempuan dalam pembuatan 

kebijakan atau masuk ke dalam parlemen sebagai salah 

satu bentuk pencapaian hak asasi perempuan khususnya 

kesetaraan gender tetapi hal tersebut seringkali tidak 

terlaksana dengan baik. 

Selain itu pada era pemerintahan Jokowi-JK 2014 

kedudukan wanita dalam kursi jabatan politik juga terlihat 

timpang dengan laki-laki. Hal tersebut dapat dilihat dari 

gambar berikut : 

Gambar 2.3 Banyaknya Menteri pada Kementerian 

di Kabinet Kerja Jokowo-JK menurut jenis kelamin, 

2014. Oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak  

 

Dari 34 Menteri yang dibentuk oleh presiden hanya 

terdapat 8 kursi kemeterian yang diisi oleh perempuan. 

Diantaranya adalah Menteri Kelautan dan Perikanan, 

Menteri Luar Negeri, Menteri BUMN, Meneteri ligkungan 

Hidup dan Kehutanan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, 

Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan 

Menteri Peranan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dari 

8 Menteri tersebut bahkan merupakan menteri perempuan 

terbanyak sepanjang sejarah Indonesia (KEMENPPPA, 

2015). 
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3. Pelebelan negatif atau stereotip 

Stereotip adalah suatu bentuk pelebelan atau 

penilaian yang mengatasnamakan gender dan cenderung 

bersifat negatif. Dengan adanya stereotip terhadap 

perempuan maka hal itu menimbulkan diskriminasi, 

ketidak adilan serta kerugian yang harus disandang oleh 

perempuan. Seiring berkembangnya zaman, pelebelan 

negatif atau stereotip semakin melekat dan berkembang 

dalam lingkup sosial. Masyarakat dapat secara otomatis 

melebeli negatif seorang perempuan tanpa melihat dan 

berfikir lebih dalam atas apa yang mereka lakukan. 

Stereotip dapat berkembang di mana saja, baik dalam 

lingkup rumah tangga, dalam lingkungan bermasyarakat, 

serta dalam lingkungan pekerjaan. 

Salah satu contoh stereotip yang terjadi dalam 

lingkungan kerja adalah, anggapan bahwa perempuan 

lebih cocok bekerja mengurus rumah tangga dan tidak 

untuk melakukan pekerjaan di rumah seperti berkarir. Hal 

tersebut secara tidak langsung menimbulkan hal-hal yang 

tidak adil akibat pelebelan negatif terhadap perempuan. 

Sedangkan stereotip dalam lingkup masyarakat juga kerap 

terjadi, salah satunya adalah anggapan bahwa tindak 

kjehatan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap 

perempuan seperti pemerkosaan dan pelecehan adalah 

seutuhnya salah perempuan karena dianggap memancing 

hawa nafsu dengan berbagai alasan yang ada salah satunya 

adalah pakaian yang dikenakan. Menurut Komnas 

Perempuan, pelebelan negatif atau stereotip adalah salah 

satu bentuk kontrol seksual. Penerapan car berpikir 

masyarakat yang menjadikan posisi perempuan sebagai 

simbol moralitas komunitas, membedakan antara 

perempuan baik baik dan perempuan nakal , serta 

menjatuhi prasangka kepada bahwasannya perempuan 

adalah pemicu dari pemerkosaan merupakan landasan dari 

upaya melakukan kontrol seksual dan seksualitas 

perempuan (KOMNAS Perempuan, n.d.) 
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4. Beban kerja berlebihan atau burden 

Dengan munculnya anggapan-anggapan bahwa 

seorang laki-laki yang hanya memiliki tugas dalam 

memimpin dalam rumah tangga sedangkan segala 

pekerjaan rumah tangga adalah tugas daripada perempuan 

sebagai seorang istri seperti halnya mencuci, memasak, 

mengurus anak, dan melayani suami, maka hal tersebut 

secara tidak langsung memunculkan bentuk diskriminasi 

kepada perempuan sebagai penerima segala beban 

berlebihan atas pembedaan tugas yang diterima. Belum 

lagi segala pekerjaan yang mengatasnamakan peran 

sebagai perempuan tersebut dilakukan bersamaan dengan 

fungsi reproduksi, hamil, menyusui, melahirkan dan haid. 

Sedangkan laki-laki tidak dijatuhi beban tanggung jawab 

yang sama karna menurut kebiasaan masyarakat yang 

disebut juga dengan kontrak sosial menganggap bahwa 

pekeraan tersebut hanyalah milik peremouan dan laki-laki 

hanya memiliki tugas untuk mencari nafkah saja.  

Pembagian kerja secara dikotomi public dan 

domestic dimana pekerjaan di sector public mendapat 

penghargaan secara ekonomi, sedangkan di sector 

domestic tidak.Ini menyebabkan hasil perempuan yang 

lebih berat dianggap pekerjaan rendah. Realitas tersebut 

memperkuat ketidakadilan gender yang telah melekat pada 

kultur masyarakat. Lebih-lebih jika perempuan harus 

bekerja di sector public untuk meningkatkan ekonomi 

keluarga, sehingga makin beratlah beban kerja yang 

ditanggung perempuan jika lingkungannya baik suami 

maupun anggota keluarga lainnyatidak ikut membantu 

menyelesaikan tugastugas domestic (Sukerti & Ariani, 

2016).  

5. Kekerasan atau violance 

Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah 

satu wujud dari tindak diskriminasi yang seringkali terjadi 
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di Indonesia. Dengan munculnya anggapann bahwa 

seorang laki-laki memiliki posisi supermasi dalam 

berbagai sektor kehidupan sehingga dengan mudah terjadi 

berbagai tindak kekerasan yang dilakukan kepada 

perempuan, baik secara psikologis, seksual, fisik maupun 

ekonomi. Bentuk kekerasan memiliki berbagai tingkatan, 

yaitu;  

a. Kekerasan psikologis, bentuk kekerasan 

psikologis umumnya berupa memunculkan rasa 

takut dan seringkali menimbulkan hal yang serius 

pada psikologi atau emosi korban. Hal tersebut 

dapat terjadi melalui tindak intimidasi, 

menculik/menyekap, ancaman-ancaman, 

mengucilkan, menghina, merendahkan, dan hal-hal 

lain yang menyangkut emosional seseorang. Bentuk 

kekerasan seperti ini dapat menimbulkan gangguan 

yang serius terhadap pola pikir korban dan juga 

melumpuhkan upaya menghindari atau perlawanan. 

b. Kekerasan fisik, bentuk kekerasan fisik adalah 

salah satu bentuk kekerasan yang dapat dianalisis 

langsung dampaknya, karena yang dilakukan 

langsung menjurus kepada fisik korban. Beberspa 

bentuk kekerasan fisik misalnya memukul, 

menyakiti, melukai, baik dengan senjata, alat-alat 

atau secara langsung tanpa bantuan apapun.  

c. Kekerasan seksual, bentuk kekerasan seksual 

biasanya melputi tindak pemaksaan untuk 

melakukan hubungan seksual, baik itu dengan alat, 

binatang, atau orang lain. Menjadikan perempuan 

sebagai pekerja seks, atau bahkan meliputi tindak 

pengisolasian seorang perempuan sebagai istri dari 

kebutuhan batinnya. 

d. Kekerasan ekonomi, tindak kekerasan ekonomi 

biasanya berupa larangan atau pencegahan untuk 

memiliki penghasilan secara mandiri dan 

melakukan kontrol paksa atas penghasilan. 

Kekerasan ekonomi yang terjadi dan dialami oleh 
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wanita secara perlahan-lahan akan menimbulkan 

dampak yang serius walaupun dampak yang 

dirasakan tidak seperti kekerasan fisik. Dengan 

melakukan kekerasan ekonomi maka akan 

mengantarkan korban pada kemiskinan.  

Beberapa bentuk tindakan kekerasan terhadap 

perempuan yang telah disebutkan sangat sering terjadi di 

Indonesia baik dalam lingkungan kerja, dalam rumah 

tangga maupun kehidupan bersosial. Dari data yang telah 

diringkas oleh KOMNAS Perempuan mengenai kekerasan 

terhadap perempuan yang mengacu pada tindak seksual 

pada tahun 2016 dan Secara khusus bentuk dan jumlah 

kekerasan seksual di ranah personal yang ditampilkan 

dalam grafik berikut ini memperlihatkan bentuk kekerasan 

seksual tertinggi adalah perkosaan (72%) dan pencabulan 

(18%) (KOMNAS Perempuan, 2016) 

Grafik 2.1 Jumlah Kekerasan Seksual Terhadap 

Perempuan di Ranah Personal. 

Oleh KOMNAS Perempuan, 2016. 

Dari data grafik tersebut, KOMNAS Perempuan 

mengatakan bahwa telah terjadi kenaikan peringkat tindak 

kekerasan seksual di ranah privat/rumah tangga dari tahun 
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2015 ke tahun 2016. Hal tersebut bisa jadi dikarenakan 

korban yang mulai berani melaporkan kasusnya dibanding 

pada tahun sebelumnya sehingga banyak yang tidak 

terungkap mengenai kasus kekerasan yang dialami oleh 

perempuan. Namun dapat juga diartikan dengan 

meningkatnya darurat kekerasan seksual yang tengah 

terjadi di Indonesia. 

Segala bentuk kekerasan dari yang paling ringan 

hingga berat dianggap sebagai tindak pelanggaran hak 

asasi manusia yang pada dasarnya harus dilindungi dan 

dihormati kepemilikannya tanpa membedakan laki-laki 

maupun perempuan dan mengatasnamakan gender sebagai 

bentuk pembeda atas hal tersebut. Dengan munculnya 

kekerasan terhadap perempuan maka akan memunculkan 

ketidak harmonisan dalam lingkup sosial dan menjadikan 

tingkat ketidak adilan yang diterima para perempuan 

semakin meningkat.  

Dari berbagai bentuk tindak diskriminasi yang 

dialami oleh perempuan di Indonesia seperti yang telah 

disebutkan di atas merupakan bagian dari tidak 

dihormatinya hak asasi manusia serta implementasi 

kepemilikan hak asasi yang seharusnya dimiliki oleh 

setiap mahluk hidup tnpa membeda bedakan gender. Lebih 

parahnya lagi, hal-hal tersebut dapat terjadi di mana saja, 

baik dalam lingkungan kerja, lingukan bersosial, bahkan 

dalam lingkungan keluarga sekalipun tidak menutup 

kemungkinan.  Demi menghilangkan tindak ketidak adilan 

gender dalam konstruksi sosial budaya diharpkan adanya 

kesadaran terhadap masyarakat serta pemahaman terkait 

kesetaraan yang diarikan tidak adanya perbedaan bukan 

dalam artian sama rata. Sehingga untuk meminimalisir 

kesalahan pemahaman maka kesetaraan lebih cocok 

diartikan dengan keseimbangan atau keadilan. 


