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Gender
Pembedaan peran, atribut, sifat, sikap dan 

perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam
masyarakat



Gender
• Peran yang dibentuk oleh masyarakat serta perilaku yang tertanam lewat

proses sosialisasi yang berhubungan dengan jenis kelamin perempuan dan 
laki-laki. 

• Perbedaan biologis perempuan dan laki-laki →menjadi seperangkat tuntutan
sosial tentang kepantasan dalam berperilaku, dan pada gilirannya hak-hak, 
sumber daya, dan kuasa.

• Sama seperti ras, etnik, dan kelas, gender adalah sebuah kategori sosial yang 
sangat menentukan jalan hidup seseorang dan partisipasinya dalam
masyarakat dan ekonomi. 

• Tidak semua masyarakat mengalami diskriminasi berdasarkan ras atau etnis, 
namun semua masyarakat mengalami diskriminasi berdasarkan gender-
dalam bentuk kesenjangan dan perbedaan-dalam tingkatan yang berbeda-
beda.





Martabat Manusia
pengakuan bahwa manusia memiliki nilai

khusus yang intrinsik bagi
kemanusiaannya dan dengan demikian
layak dihormati hanya karena mereka

adalah manusia



Kesetaraan Gender
Suatu keadaan setara antara laki-laki dan 

perempuan dalam pemenuhan hak dan 
kewajiban
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Hak-hak Kesehatan Seksual dan 
Reproduksi (HKSR)

● Menjamin setiap individu untuk dapat mengambil keputusan terkait
aktivitas seksual dan reproduksi mereka tanpa adanya diskriminasi, 
paksaan, dan kekerasan.

● HKSR merupakan bagian dari HAM

● Bersifat mutlak dan universal



Autonomy means the right of a 
woman to make decisions 
concerning her fertility and 
sexuality free of coercion and 
violence.

Autonomy

Discrimination
Equality implies non-discrimination, 
and discrimination is violation of the 
right to equality









Kesehatan Reproduksi
keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial

secara utuh, tidak semata-mata bebas dari
penyakit atau kecacatan yang berkaitan

dengan sistem, fungsi, dan proses 
reproduksi
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Anak
wajib mendapatkan
perlindungan dari tindak
Kekerasan fisik, psikis, 
kejahatan seksual, dan 
kejahatan lainnya

Remaja
mencegah dan melindungi
remaja dari perilaku seksual
berisiko dan perilaku berisiko
lainnya yang dapat
berpengaruh terhadap
Kesehatan Reproduksi

Hak Kesehatan Reproduksi

Ibu
Setiap perempuan berhak
mendapatkan pelayanan
kesehatan ibu untuk mencapai
hidup sehat dan mampu
melahirkan generasi yang sehat
dan berkualitas serta mengurangi
angka kematian ibu
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● Pasal 22 : Setiap orang berhak memilih metode kontrasepsi untuk dirinya tanpa
paksaan. 

● Pasal 26 :Setiap perempuan berhak menjalani kehidupan seksual yang sehat
secara aman, tanpa paksaan dan diskriminasi, tanpa rasa takut, malu, dan rasa 
bersalah

● Kehidupan seksual yang sehat meliputi : 
• terbebas dari infeksi menular seksual;
• terbebas dari disfungsi dan gangguan orientasi seksual;
• terbebas dari kekerasan fisik dan mental;
• mampu mengatur kehamilan; dan
• sesuai dengan etika dan moralitas.

Hak Kesehatan Reproduksi



Faktor yang menghambat Hak Kespro

Sosial Budaya
• Perempuan tidak perlu sekolah setinggi-

tinggi sehingga kurang memiliki
pengetahuan Kespro yang memadai.

• Budaya menikahkan anak di usia dini bahkan
sejak lahir sudah dijodohkan, sehingga anak
tidak mempunyai hak untuk menentukan
jalan hidupnya.

• Tabu untuk membicarakan hal-hal yang 
berkaitan dengan kesehatan reproduksi
(organ fungsi dan sistemreproduksi).

Ekonomi
• kemiskinan→ mempekerjakan

anaknya sebagai pencari nafkah
(termasuk dalam perdagangan anak
(traficking)). 

• Kemiskinan → alasan bagi orang tua
untuk menikahkan anaknya diusia dini
agar mereka terbebas dari tanggung
jawab memelihara anak.



Kekerasan
Dalam Hubungan Personal
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Kekerasan merupakan bentuk dari
ketidakseimbangan antara peran
perempuan dan laki-laki hingga
menimbulkan dominasi dan 
diskrimasi yang akan menghambat
kaum perempuan untuk maju.

Definisi
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Grafik 11: Bentuk KtP di Ranah KDRT/RP  

 
 
Grafik 11 menunjukkan bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam relasi personal/privat. Bentuk 

kekerasan terbanyak adalah fisik (31% atau 2.025 kasus) disusul kekerasan seksual (30%/1.938 kasus).  

Selanjutnya kekerasan psikis yang mencapai 1792 kasus atau 28% dan terakhir kekerasan ekonomi yang 

mencapai 680 kasus atau 10%. Pola ini sama seperti pola tahun sebelumnya. Kekerasan seksual secara  

konsisten masih menjadi terbanyak kedua yang dilaporkan dan memperlihatkan bahwa rumah dan relasi 

pribadi belum menjadi tempat yang aman bagi perempuan. 

  

FISIK
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SEKSUAL
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PSIKIS
28%
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Bentuk KtP di Ranah KDRT/RP (n=6.480) 
CATAHU 2021





Jenis Kekerasan
1.

2.

3.

4.

Fisik Psikis
Es el segundo planeta 
más cercano al Sol

A pesar de ser rojo, 
Marte es muy frío

1. 2.

Seksual Ekonomi/Kemerdekaan
Es el planeta más 
grande del sistema 
solar

Está compuesto por 
hidrógeno y helio

3. 4.
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Sebaliknya, kasus pemerkosaan dalam perkawinan (marital rape) mengalami penurunan dari tahun 
sebelumnya.  Pada 2019 diadukan 100 kasus marital rape, dan pada 2020 diadukan 57 kasus. Ini berarti 
terjadi penurunan 57% yang diadukan. Menurunnya pengaduan marital rape dapat diidentifikasikan karena: 
Pertama, CATAHU tergantung dari pengembalian kuesioner dari lembaga penyedia layanan, kepolisian, 
P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak), ruman sakit dan pengadilan. 
Kedua, jumlah kasus yang dicatat adalah kasus yang diadukan; Ketiga, dalam konteks pandemi, lembaga 
layanan korban terbatas layanannya, dan korban juga terbatas mobilitasnya, sehingga menjadi hambatan 
tersendiri untuk mengadukan kasusnya. Menurunnya pengaduan kasus inses dan marital rape tidak 
mencerminkan kasus nyata yang terjadi didalam masyarakat. Namun, pengaduan kasus marital rape ini 
tetap perlu menjadi perhatian, mengingat korban berani menyatakan dirinya sebagai korban pemerkosaan 
dari suaminya, yang dalam konteks masyarakat perempuan tidak boleh menolak hubungan seksual yang 
diminta suaminya.  
 

Kategori Pelaku Kekerasan Seksual dalam Keluarga dan Hubungan Personal/Privat 
 
Komnas Perempuan berkepentingan untuk melihat data pelaku kekerasan seksual baik di rumah tangga 

maupun di relasi pribadi yang banyak dilaporkan. Berikut adalah Grafiknya: 

 

 
Grafik 13: Pelaku Kekerasan Seksual Ranah Personal (n=1.983) CATAHU 2021 
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Anthonia Rochus



Radar Surabaya





Pemuda di Semarang Bunuh Pacarnya yang Hamil

Tribun news



Tribun news
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Kekerasan Seksual dalam Ranah Personal/Privat 

 
Komnas Perempuan menganggap perlunya melihat lebih dalam tentang jenis-jenis kekerasan seksual apa 

saja yang dialami korban di ranah keluarga atau KDRT, dan di ranah personal atau privat. Grafik 10 

menunjukkan data tersebut : 

 

 

Grafik 12: Bentuk Kekerasan Seksual di Ranah KDRT/RP (n=1.983) CATAHU 2021 

 
Kategorisasi kekerasan seksual dalam Grafik di atas bertolak dari definisi KUHP (yang dilaporkan ke 
lembaga layanan terutama pemerintah seperti kepolisian), dan terminologi yang digunakan oleh lembaga 
layanan non pemerintah serta Komnas Perempuan, dengan spektrum pola kekerasan seksual meluas 
sampai ke ranah perkawinan dan siber. 
 
Berbeda dari tahun 2019 dimana inses menjadi jenis kekerasan seksual tertinggi di ranah KDRT/RP pada 
tahun ini pencabulan menempati urutan pertama yaitu 412 kasus. Tindak Pidana Pencabulan yang 
didefinisikan a a b a a  a  a a  aa  ( a a ) a a  b a a  a  i semua 
itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, 
meraba- aba b a  a a, a  a  ba a a.  1 Dengan demikian, pengertian pencabulan sendiri lebih 
merupakan serangan seksual yang bersifat fisik, namun tidak sampai terjadi penetrasi. Namun juga 
tindak pidana pencabulan dalam keberlakuannya digunakan sebagai pasal subsidaritas tindak pidana 
pemerkosaan sulit dibuktikan. Perlu dicatat bahwa dibandingkan tahun lalu, kekerasan berbasis gender 
siber (KGBS) di ranah KDRT/RP bertambah dari 35 kasus menjadi 329 kasus. Ini berarti terjadi  
kenaikan 920% KBGS di ranah KDRT/RP dibandingkan tahun sebelumnya.  
 
 
  

 
1 R Soesilo, Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal 
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Hukum
Keadilan dan proses hukum
tanpa diskriminasi

Keselamatan
perlindungan dan 
penyelamatan korban

Penanganan Kekerasan

Kesehatan

Pemeriksaan, pengobatan medis, 
pencegahan IMS/kehamilan

1
2

3
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● Pasal 29 Korban kekerasan seksual harus ditangani secara multidisiplin dengan
memperhatikan aspek hukum, keamanan dan keselamatan, serta kesehatan fisik, 
mental, dan seksual. 

● Penanganan aspek hukum, keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud
meliputi: 
• upaya perlindungan dan penyelamatan korban; 
• upaya forensik untuk pembuktian; dan 
• identifikasi pelaku. 

● Penanganan aspek kesehatan fisik, mental, dan seksual pada korban kekerasan
seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
• pemeriksaan fisik, mental, dan penunjang
• pengobatan luka dan/atau cedera; 
• pencegahan dan/atau penanganan penyakit menular seksual;
• pencegahan dan/atau penanganan kehamilan; 
• terapi psikiatri dan psikoterapi; dan 
• rehabilitasi psikososial. 

Penanganan kekerasan seksual

35

Kekerasan

POLISI                                                            LSM

• DOKTER

• PEMERIKSAAN pembuatan VeR

Bukti Penuntutan

§ Terapi

• Pencegahan

• Penuntutan





Simpulan
● Perempuan memiliki hak yang sama 

dengan laki-laki dalam segala aspek 
kehidupan

● Reproduksi perempuan terkait otonomi
diri dan bebas dari diskriminasi

● Kenali kekerasan dalam relasi personal, 
jangan salah dalam mencintai. 

● Laporkan segera jangan menunda 
karena akan berulang!



—Miguel Angel Ruiz —

“Respect is one of the 
greatest expresion of love”



Terima Kasih


