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ABSTRAK 

 

Feminisme telah menjadi isu yang sangat hangat dibicarakan 

diberbagai media. Kehadiran feminisme menjadi sebuah gerakan baru 

dalam ajang presentasi diri bagi wanita untuk mendapatkan hak-haknya 

sebagai manusia seutuhnya. Gerakan feminisme ini menuntut agar hak-

hak wanita disejajarkan dengan hak lelaki. Bagi aliran feminisme liberal 

wanita boleh melakukan apa saja sehingga keterbatasan oleh budaya 

patriakhi dapat dihilangkan. Media bagi mereka haruslah menampilkan 

sisi-sisi positif yang dilakukan oleh wanita, tidak saja menyiarkan wanita 

dalam sudut pandang patriakhi. Sehingga hak-hak perempuan dalam 

segala aspek kehidupan tidak ditindas oleh para lelaki.  

Kata Kunci: Gender, Komunikasi, Media, Feminisme Liberal. 

 

A. Pendahuluan 

Era kontemporer sekarang ini, tidak bisa dipungkiri bahwa banyak sekali 

persoalan di masyarakat yang menyangkut perempuan atau gender. Pada satu 

sisi, fenomena ini turut memberikan kontribusi besar dalam perkembangan 

sosial di masyarakat. Terutama peran perempuan sebagai upaya presentasi diri 

di ajang kehidupan dunia yang penuh dengan persaingan. Namun pada sisi 

lainnya, keeksistensian peran seorang perempuan di setiap aspek kehidupan 

sosial masyarakat juga memberikan kekhawatiran. Karena tidak bisa 

dipungkiri bahwa masih banyak sekali masyarakat yang belum siap untuk 

menerima keterbukaan, bahwa peran perempuan dalam kehidupan sosial 

masyarakat juga perlu diperhatikan. Sedangkan hak dan kewajiban perempuan 

telah diatur oleh peraturan, baik itu dalam konteks keagamaan sebagai 

pemeluk agama, maupun konteks pemerintahan sebagai warga negara yang 

sah.  

Merupakan sebuah dilema bagi perempuan di negara ini, apabila seorang 

perempuan yang tampil di depan ataupun eksis di berbagai sektor sosial 

masyarakat. Meskipun sudah mulai muncul adanya keterlibatan peran 

perempuan, namun sampai sekarang ini sungguh masih sangat minim sekali. 

Sebagai contoh, peran perempuan dalam sistem pemerintahan, di mana posisi 

perempuan masih dibatasi dengan kapasitas tidak lebih dari 30%. Maka dari 

itu, tidak menjadi rahasia umum lagi bahwa banyak sekali kasus-kasus 
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kriminalitas yang terjadi di masyarakat melibatkan pihak perempuan. Karena 

implikasi dari kurangnya upaya presentasi diri orang perempuan, membuat 

seolah-olah perempuan diidentikkan dengan pihak yang teraniaya, korban 

kekerasan, pelecehan dan lain sebagainya. 

 Untuk mengatasi persoalan tersebut, maka perlu adanya upaya yang 

tepat agar peran dan kiprah perempuan tidaklah lagi diperdebatkan. Di 

antaranya adalah melalui peran media untuk memberikan informasi bahwa 

posisi perempuan juga perlu untuk diperhatikan. Karena di era modern 

sekarang ini, banyak sekali lahan atau jalan bagi perempuan untuk 

mengembangkan keterampilannya yang sesuai dengan kapasitasnya guna 

menunjang kebutuhan hidupnya. Sehingga dikemudian hari diharapkan 

mampu menjadi solusi untuk meminimalisir kasus-kasus kriminalitas yang 

menjadikan pihak perempuan sebagai korbannya. Adapun untuk mengkaji 

bagaimana keterlibatan perempuan dan perannya dalam media. Maka perlu 

dikaji bagaimana media apabila dikaji dari perspektif yang berbeda.   

 

B. Definisi Gender 

Istilah gender sesungguhnya bukanlah istilah yang berasal dari bahasa 

Indonesia. Namun, sekarang ini sangat populer dan sering menjadi majasi 

bahan pembicaraan oleh beberapa kalangan, terutama kalangan akademik. 

Kata gender di ambil dari dalam kamus bahasa Inggris, yang kata asalnya 

berasal dari kata “Gender”, dimaknai dengan jenis kelamin.2  

Gender jika di tinjau dari akar katanya memiliki kesamaan arti dengan 

kata “Seks”. Sehingga perlu diuraikan dengan jelas tentang kaitan antara 

konsep gender dengan sistem ketidakadilan sosial secara luas, kaitan antara 

konsep gender dengan kaum perempuan, dan hubungannya dengan persoalan 

ketidakadilan sosial lainnya. Berikut penjelasan konsep gender di tinjau dari 

beberapa aspek.  

Gender pada hakikatnya adalah pemahaman yang pekat dengan nuansa 

barat. Kemudian diadopsi oleh Indonesia karena masyarakat Indonesia modern 

memiliki banyak persoalan yang menyangkut esensi kebudayaan lokal 

mengenai dinamika relasi-relasi dengan pihak perempuan. Secara istilah 

gender sering kali disalahartikan dengan seks, padahal apabila di pahami 

dengan benar kata gender dan seks memiliki makna dasar yang berbeda. 

Menurut Sulisala Ningsih, seks merupakan kata yang lebih menekankan pada 

perbedaan jenis kelamin yang dilihat dari sudut pandang biologis, seperti 

prokreasi dan reproduksi. 

Sedangkan gender, secara terminologinya diartikan dengan sifat, nilai, 

status, peran dan tanggung jawab yang terkonstruksikan secara sosial kultural 

dan melekat pada diri laki-laki dan perempuan.3 Selain itu, kata gender dapat 

diartikan sebagai perbedaan peran, fungsi, status dan tanggungjawab pada 

laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari bentukan (konstruksi) sosial budaya 

                                                 
2Kamus Bahasa Inggris Ofline Versi 2.04 
3Pusat Studi Wanita UIN Syarif Hidayatullah, Pengantar Kajian Gender, (PSW UIN 

Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003), h. 157. 
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yang tertanam lewat proses sosialisasi dari satu generasi ke generasi 

berikutnya. Perbedaan tersebut misalnya, pada sifat laki-laki diidentikkan 

dengan sifat kuat, perkasa, dan rasional. Sedangkan perempuan dicirikan 

dengan lemah lembut, memiliki sifat keibuan dan memprioritaskan perasaan.  

Dengan demikian gender adalah hasil kesepakatan antar manusia yang 

tidak bersifat kodrati. Oleh karenanya gender bervariasi dari satu tempat ke 

tempat lain dan dari satu waktu ke waktu berikutnya. Gender tidak bersifat 

kodrati, dapat berubah dan dapat dipertukarkan pada manusia satu ke manusia 

lainnya tergantung waktu dan budaya setempat.  

Menurut para pemikir muslim, konsep gender dapat dikaji dari beberapa 

perspektif. Di antaranya menurut Jajat Burhanuddin dan Oman Fathurrahman, 

pemahaman terhadap konsep gender dapat diklasifikasikan melalui tiga 

kategori.4 Pertama, dari sudut pandang konservatif5 memandang bahwa Islam 

telah mengatur dengan adil kedudukan laki-laki dan perempuan. Kemudian 

secara kodrati antara laki-laki dan perempuan telah memiliki peran dan fungsi 

masing-masing yang berbeda. Sehingga bagi kalangan konservatif persoalan 

yang menyangkut gender tidaklah perlu untuk diperdebatkan.  

Kedua, menurut kalangan moderat konsep gender sesungguhnya telah 

ada dalam Islam, dan konsep tersebut menurut mereka adalah konsep yang 

ideal untuk melihat peran dan fungsi antara laki-laki dan perempuan. Sehingga 

bagi kalangan moderat ini, tidak akan menerima konsep baru yang ditawarkan 

oleh paham selain dari Islam. Alasan mereka adalah Islam merupakan agama 

yang sempurna, sehingga persoalan menyangkut gender juga harus 

dikembalikan pada konsep yang ditawarkan dalam Islam.  

Ketiga, adalah dilihat dari sudut pandang liberal. Bagi kalangan liberal, 

persoalan gender adalah isu yang mesti untuk di kaji lebih dalam lagi. Karena 

bagi mereka ide-ide yang menyangkut isu gender bukanlah hal yang tidak 

mungkin untuk di jelaskan dengan argumentasi dari sudut pandang yang 

berbeda, tanpa harus terpaku pada argumentasi-argumentasi dengan dalil 

keagamaan. Mengingat banyaknya kasus-kasus sosial masyarakat yang 

dipandang oleh mereka masih belum tuntas.  

 

C. Konsep Feminisme 

Dalam buku Encyclopedia of Feminism, yang ditulis Lisa Tuttle pada 

tahun 1986, feminisme dalam bahasa Inggrisnya Feminism, yang berasal dari 

bahasa Latin femina (woman), secara harfiah artinya “having the qualities of 

females”. Istilah ini awalnya digunakan merujuk pada teori tentang persamaan 

seksual dan gerakan hak-hak asasi perempuan, menggantikan womanism pada 

tahun 1980-an. Adalah Alice Rossi yang menelusuri penggunaan pertama kali 

                                                 
4Jajat Burhanuudin dan Oman Fathurrahman, Tentang Perempuan Islam Wacana dan 

Gerakan, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama dan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat PPim, 

2004), h. 187.  
5Konservatif dimaknai kolot atau bersikap mempertahankan keadaan, kebiasaan, dan 

tradisi lama (turun temurun). Sugiyono & Yeyen Maryani, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Pusat Bahasa, 2008), h. 749 
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istilah ini tertulis, yaitu dalam buku “The Athenaeum”, pada 27 April 1989.6 

 Feminisme yang memiliki artian dari femina tersebut, memiliki arti sifat 

perempuan, sehingga feminisme diawali oleh persepsi tentang ketimpangan 

posisi perempuan dibanding laki-laki di masyarakat. Akibat persepsi ini, 

timbul berbagai upaya untuk mengkaji penyebab ketimpangan tersebut untuk 

mengeliminasi dan menemukan formula penyetaraan hak perempuan dan laki-

laki dalam segala bidang, sesuai dengan potensi mereka sebagai manusia 

(human being). 

 Maggie Humm dalam bukunya “Dictionary of Feminist Theories” 

menyebutkan feminisme merupakan ideologi pembebasan perempuan karena 

yang melekat dalam semua pendekatannya adalah keyakinan bahwa 

perempuan mengalami ketidakadilan disebabkan jenis kelamin yang 

dimilikinya.7  

Bagi Bahsin dan Night dalam bukunya “Some Question of Feminism 

and its Relevance in South Asia” pada tahun 1986 mendefinisikan feminisme 

sebagai suatu kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan 

di masyarakat, tempat kerja, dan keluarga, serta tindakan sadar oleh 

perempuan dan laki-laki untuk mengubah kesadaran tersebut. Maka hakikat 

dari feminisme masa kini adalah perjuangan untuk mencapai kesetaraan, 

harkat, serta kebebasan perempuan untuk memilih dalam mengelola 

kehidupan dan tubuhnya, baik di dalam maupun di luar rumah tangga.8 

Pemikiran Kamla Bashin dan Nighat Said Khan terhadap feminisme 

tersebut tentunya memiliki alasan kuat, sebab keduanya menyaksikan banyak 

perempuan tertindas dalam berbagai hal dalam masyarakatnya sejak berabad-

abad. Sebagian dari perempuan mengalami langsung penindasan terhadap 

dirinya, mungkin oleh tradisi yang mengutamakan laki-laki, mungkin sikap 

egois dan sikap macho laki-laki, mungkin oleh pandangan bahwa perempuan 

adalah objek seks. Sehingga dari semua kemungkinan tersebut telah 

melahirkan penindasan terhadap perempuan.9 

Seiring berjalannya waktu, feminisme bukanlah sekadar sebuah wacana 

melainkan sebuah ideologi yang hakikatnya perlawanan, anti, dan bebas dari 

penindasan, dominasi, hegemoni, ketidakadilan, dan kekerasan yang dialami 

perempuan.10 Dengan dipahami dari ideologi tentang perlawanan, ini 

mengindikasikan bahwa dalam feminisme harus ada aksi untuk membebaskan 

perempuan dari semua ketidakadilan, sehingga feminisme juga memiliki artian 

gerakan-gerakan intelektual yang muncul dan tumbuh secara akademis 

maupun bentuk upaya-upaya politik dan sosial perempuan untuk mengakhiri 

penindasan yang dialami.11  

                                                 
6Arimbi Heroepoetri dan R. Valentina, Percakapan Tentang Feminisme VS 

Neoliberalisme (Jakarta: debtWACH Indonesia, 2004), h. 8.   
7Syarif Hidayatullah, Teologi Feminisme (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 5.   
8Arimbi Heroepoetri dan R. Valentina, Percakapan..., h. 10.   
9Wardah Hafid, “Feminisme sebagai Budaya Tandingan”,“dalam”“ Membincankan 

Feminisme”, “ed”. Dadang S. Anshori, dkk. (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), h. 37.  
10Arimbi Heroepoetri dan R. Valentina, Percakapan..., h. 5.   
11Syarif Hidayatullah, Teologi…, h. 5.   
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Mansour Fakih juga menjelaskan bahwa feminisme merupakan gerakan 

yang berangkat dari asumsi dan kesadaran bahwa kaum perempuan pada 

dasarnya ditindas dan dieksploitasi, serta usaha untuk mengakhiri penindasan 

dan eksploitasi tersebut.12 Dengan beragamnya arti feminisme, maka akan 

sulit mendapatkan definisi feminisme dalam semua ruang dan waktu.  

Penyebab sulitnya untuk mendapatkan definisi feminisme tersebut 

karena feminisme tidak mengusung teori tunggal, akan tetapi menyesuaikan 

kondisi sosiokultural yang melatarbelakangi munculnya paham itu serta 

adanya perbedaan tingkat kesadaran, persepsi, dan tindakan yang dilakukan 

oleh para feminis.13 Contohnya di Amerika, gerakan feminisme pada mulanya 

lebih dipandang sebagai suatu sudut pandangan yang mencoba membantu 

melihat adanya ketimpangan-ketimpangan perilaku terhadap tindakan kaum 

perempuan, baik yang bersifat struktural maupun kultural maka pada 

perkembangannya yang lebih lanjut nilai yang diperjuangkan gerakan ini 

dikontekstualisasi sesuai dengan kepentingan sejarah dan tempat gerakan itu 

muncul. Yakni dari penolakan perilaku menjadi upaya pembebasan hak-hak 

perempuan yang cenderung radikal.14 

Dengan demikian feminisme kini bukan lagi sekadar ideologi dan 

kepercayaan semata, melainkan suatu ajakan untuk bertindak atau gerakan 

pembebasan. Dengan tindakan maka feminisme akan menjadi gerakan 

pembebasan perempuan yang nyata dan dapat mengangkat derajat perempuan 

pada posisi yang sepantasnya. Jika tidak, maka feminisme hanya akan menjadi 

retorika saja bahkan keberadaan akan ditelan waktu. 

 

D. Media dalam Perspektif Feminisme Liberal 

Perkembangan feminisme di Indonesia bahkan dunia menimbulkan 

sebuah konstruksi sosial yang begitu dahsyat. Kehadiran pemikir-pemikir 

yang sangat antusias menelaah terhadap perkembangan perempuan merupakan 

satu di antara penyebab adanya gerakan feminisme ini. Dilihat dari akar 

ilmunya, feminisme merupakan sebuah ilmu baru yang mulai tumbuh sejak 

abad ke-19 di negara Barat.15 Oleh karena itu, ilmu feminisme ini dapat 

dikatakan sebagai sebuah ilmu baru yang mengkaji terhadap fenomena-

fenomena terkait hak-hak kewanitaan baik secara pendidikan, ekonomi, 

politik, dan aspek-aspek lain dalam kehidupan ini. Sehingga menurut teori 

feminisme ini wanita berada pada wilayah yang sama dengan laki-laki. 

Menurut Alex Sobur yang dikutip dari Abercrombie gerakan feminisme 

                                                 
12Mansour Fakih, Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 1996), h. 82.  
13Umul Barorah, “Feminisme dan Feminis Muslim”, “dalam” Pemahaman Islam dan 

Tantangan Keadilan Gender, “ed”. Sri Suhandjati Sukri (Yogyakarta: Gama Media, 2002), h. 183-

184.  
14Eriyanti Nurmala Dewi, Feminisme Kontemporer VS Feminisme Islam”, “dalam” 

“Membincangkan Feminisme”, “ed”. Dadang S. Anshori, dkk. (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), 

h. 45.   
15R. Valentina Sagala, Pergulatan Feminisme dan HAM, (Bandung: Institut Perempuan, 

2007), h. 42 
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ini merupakan gerakan sosial yang secara bertahap telah memperbaiki posisi 

perempuan dalam masyarakat Barat.16 Keadaan inilah yang mendoktrin orang-

orang di Indonesia bahwa wanita yang berani mencoba untuk berkreasi 

dengan mempresentasikan diri dalam lingkungan politik, ekonomi, 

pendidikan, dan segala aspek yang menyangkut kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan oleh lelaki adalah orang yang telah terpengaruh oleh produk-produk 

pemikiran Barat. Pada hal jika dilihat dari sejarah munculnya feminisme di 

Indonesia, sejak tahun 60-an Indonesia telah mengenal feminisme, Namun 

hangatnya isu tentang feminisme di Indonesia barulah dimulai pada era 

memasuki tahun 70-an. Berdasarkan deskripsi munculnya feminisme di 

Indonesia, sebetulnya telah ada sejak awal-awal kemerdekaan Indonesia 

bahkan sebelum kemerdekaan Indonesia. Pernyataan tersebut didasarkan pada 

perjuangan satu di antara tokoh pahlawan wanita Indonesia yaitu Raden Ajeng 

Kartini dalam membina dan mengajarkan pendidikan kepada wanita-wanita 

Indonesia yang saat itu masih membudayakan budaya patriakhi. 

Teori feminisme ini mengkaji kepada hal-hal yang terkait dengan 

bagaimana perempuan dipandang dari sisi hak-haknya. Sebenarnya inti dari 

feminisme ini menurut Alex Sobur adalah sebuah penyadaran.17 Maksudnya 

adalah bagaimana seorang lelaki maupun perempuan menyadari bahwa hak-

hak mereka baik dari sisi politik, ekonomi, pendidikan, dan aspek-aspek lain 

dalam kehidupan ini sejajar sama sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. 

Oleh karena itu, antara laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama 

dalam kehidupan ini. Sehingga budaya patriakhi tidak berlaku lagi pada era 

feminisme ini. 

Teori feminisme ini digunakan untuk memahami persoalan-persoalan 

yang muncul terhadap perempuan seperti penindasan, marjinalisasi, 

subordinasi, stereotype yang dialami perempuan jurnalis di media massa baik 

dalam wilayah domistik hingga publik. Persoalan tersebut terjadi adalah akibat 

dari sosialisasi dan internalisasi secara kultural terhadap budaya patriakhi 

yang telah dipahami oleh masyarakat secara turun temurun. Sehingga bagi 

para wanita dalam mengemban pekerjaan-pekerjaan yang oleh sebagian orang 

merupakan pekerjaan yang harus dilakukan oleh seorang lelaki seperti jurnalis 

diambil alih oleh wanita merupakan beban berat bagi mereka untuk mencoba 

mengubah paradigma masyarakat dalam membuka pemahamannya terhadap 

keterbukaan kesetaraan hak-hak bagi seorang wanita.  

Feminisme juga memiliki beberapa aliran, satu di antaranya yaitu aliran 

feminisme liberal. Feminisme liberal merupakan pandangan untuk 

menempatkan perempuan yang memiliki kebebasan secara penuh dan 

individual.18 Aliran ini menyatakan bahwa sebuah kebebasan dan kesamaan 

berakar pada rasionalitas dan pemisahannya antara dunia privat dan publik. 

                                                 
16Alex Sobur, Ensiklopedia Komunikasi, (Bandung: Sembiosa Rekatama Media, 2014), h. 

201 
17Ibid, h. 202 
18Rahmat Edi Irawan, Representasi Perempuan Dalam Industri Sinema, seri., Jurnal, 

(Jakarta: Marketing Communication Department, Faculty of Ekonomi and Communication, 

BINUS University, 2014), h. 3 
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Berdasarkan penjelasan tersebut menunjukkan sebuah kebebasan yang seluas-

luasnya kepada para wanita untuk mengembangkan potensinya dalam 

berbagai bidang tanpa adanya jurang pemisah antara seorang lelaki dan 

wanita. Sehingga pada saat sekarang, berbagai profesi telah diambil alih oleh 

wanita. Satu di antara contoh yang senantiasa menggunakan peran wanita 

adalah media. Banyak sekali propesi di dalam dunia media seperti televisi baik 

mulai dari direktur, editor, hingga kameramen di isi di dalamnya oleh para 

wanita.  

Media di Indonesia senantiasa digambarkan dengan sangat tipikal, 

terutama menyangkut perempuan. Perempuan sering kali digambarkan dengan 

pihak yang tidak akan lepas dari rumah, dan berperan sebagai ibu rumah 

tangga yang profesinya sebagai pengasuh. Tidak memiliki kekuatan dalam 

menentukan keputusan sehingga selalu tergantung pada laki-laki.  

Menurut Sunarto, media massa seperti televisi merupakan agen 

sosialisasi yang memiliki peran strategis dalam memberikan pencitraan 

terhadap perempuan sendiri.19 Karena media dalam perannya merupakan 

sarana ampuh untuk memberikan pengaruh pada khalayak. Banyak sekali 

contoh-contoh dari peran media dalam memberikan Citra, tertentu terutama 

pada media pihak perempuan. Sebagai contoh di beberapa iklan televisi 

dibandingkan laki-laki, banyak sekali perempuan yang digambarkan dengan 

batas profesi tertentu, seperti iklan memasak, mencuci dan iklan kecantikan.  

Ditinjau dari sudut pandang feminisme, tentunya fakta ini menjadi 

sebuah bentuk konstruksi sosial bagi masyarakat. Sehingga tidaklah heran 

bahwa pandangan masyarakat sejatinya perempuan itu digambarkan dengan 

ketiga hal itu, bahwa tempatnya perempuan adalah di dapur, di sumur dan di 

rumah yang hanya memperhatikan kecantikan rupanya.  

Menurut Zoonen dan Steven realita seperti inilah yang menjelaskan 

bahwa peran media dalam menampilkan kapitalis dan skema patriakhi 

merupakan sebuah sistem yang paling menarik. Tidak hanya memiliki potensi 

dalam proses penyebaran dan melestarikan gender namun media juga 

memiliki peran dalam mendeklarasikan paham feminisme.   

Melalui media, gerakan feminisme dapat disebarkan secara luas, 

sehingga dapat mewujudkan kesadaran masyarakat untuk lebih 

mempertimbangkan kesetaraan gender. Media merupakan satu di antara alat 

yang dapat memberikan kemudahan untuk mengkampanyekan kesadaran 

masyarakat terhadap feminisme. Media massa yang memiliki ciri khas yaitu 

berkemampuan memikat perhatian khalayak secara serempak (simultaneous) 

dan serentak (instantaneous) merupakan alat yang sangat ampuh dalam 

menyadarkan masyarakat terhadap feminisme.20  

Namun melihat konteks sekarang justru terlibatnya wanita dalam 

industri baik perfilman maupun iklan memperkuat alasan masyarakat tentang 

semakin dilestarikannya budaya patriakhi. Sebab, banyaknya film dan iklan 

                                                 
19Sunarto, Televisi, Kekerasan dan Perempuan,(Jakarta: Kompas, 2009), h. 4. 
20Onong Uchjana Effendy, Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi, (Bandung: Citra Aditya 

Bakti, 2003), h. 313 
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yang muncul hanya menampilkan dari sisi keseksian para wanita. Sehingga 

sebagian masyarakat beranggapan bahwa wanita hanya dijadikan sebagai 

ajang pemuas nafsu bagi lelaki. Selain itu, keterlibatan wanita dalam ranah 

media dapat membuat semakin sedikitnya jatah bagi para lelaki untuk berkerja 

pada wilayah tersebut. Ketakutan-ketakutan itulah yang menyebabkan aliran 

feminisme ini selalu digempur oleh orang-orang yang tidak setuju dengan 

gerakan aliran feminisme tersebut. Sehingga ruang-ruang tempat wanita untuk 

berkreasi untuk mempersentasikan dirnya senantiasa terhambat. 

Keadaan tersebut membuat perlu adanya sebuah gerakan positif 

sehingga asumsi masyarakat dengan terlibatnya wanita dalam berbagai profesi 

dapat termurnikan. Satu di antara solusi yang dapat diaplikasikan oleh 

golongan perempuan adalah melakukan relasi antara perempuan dan media.21 

Sehingga yang menjadi isi siaran dari media-media yang ada bukan 

medeskreditkan wanita sebagai seorang pemuas nafsu namun memperlihatkan 

bagaimana kerja keras seorang wanita dalam memperjuangkan kehidupan dan 

mengabdi kepada sebuah negara. Sebagai contoh media senantiasa menyoroti 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat wanita yang berkerja keras untuk 

memperjuangkan nasib rakyatnya. Media yang senantiasa menyoroti setiap 

perjuangan wanita untuk bekerja keras dapat memberikan sebuah stimulus 

bagi masyarakat dalam mengubah paradigmanya sehingga wanita benar-benar 

mempunyai kesempatan untuk tampil sebagai seorang yang memiliki hak 

dalam berbagai aspek seperti yang dilakukan para lelaki. Usaha tersebutlah 

membuat konstruksi berita yang dibangun tergambar kuatnya dominasi wanita 

dalam dunia pekerjaan. Dari pernyataan tersebut diharapkan tujuan para 

wanita dalam mempresentasikan diri dalam berbagai bidang dapat terwujud. 

 

E. Penutup 

Setelah dilakukan analisis beberapa teori, maka penulis menyimpulkan 

bahwa konsep gender pada dasarnya adalah berkaitan dengan jenis kelamin 

yang ditinjau dari sudut pandang biologis, namun tidak bersifat kodrati. 

Karena gender berbeda adalah berkaitan dengan peran, fungsi, sifat, status dan 

tanggungjawab seorang perempuan. Sedangkan feminisme adalah suatu ajakan 

untuk bertindak atau gerakan pembebasan, dan bukan lagi sekadar ideologi serta 

kepercayaan semata.  
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