
          Setiap kali perempuan angkat bicara mengenai 
ketidakadilan yang mereka dapatkan, pasti ada
saja orang- orang yang bilang mereka tidak perlu
protes. Karena katanya jaman sekarang hidupnya
perempuan sudah enak, sudah diperlakukan
dengan manusiawi, dan sudah diberi kesetaraan.
Tentu saja itu tidak benar. Beberapa akhir ini
banyak kasus yang melibatkan wanita sebagai
korbannya, miris dan sedih mendengarnya.
Namun, masih saja banyak orang yang
menganggap perempuan berada dipihak yang
salah karena tidak bisa menjaga diri,
perempuannya saja yang tidak menjaga pakaian
dan lain sebagainnnya.

Sebenarnya, apa saja yang menjadi hak
perempuan? berikut penjelasannya. 

Idealnya, perempuan memiliki hak dan
kesempatan yang setara dengan gender
lainnya. Jika sama saja, mengapa perlu ada
perjuangan khusus untuk hak perempuan?

Kesetaraan gender merupakan salah satu
hak asasi kita sebagai manusia. Hak untuk
hidup secara terhormat, bebas dari rasa
ketakutan dan bebas menentukan pilihan
hidup tidak hanya diperuntukan bagi para
laki-laki, perempuan pun mempunyai hak
yang sama pada hakikatnya.

Problema ketidaksetaraan gender saat ini menjadi
hal yang paling dilihat. Banyak pelanggaran hak
dan kesenjangan kesempatan yang dialami
perempuan atau merugikan banyak perempuan,
seperti kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan 

seksual, upah lebih rendah, hingga kurangnya
akses ke pendidikan dan pelayanan kesehatan
memadai.

Selama ratusan tahun, gerakan hak perempuan
berkampanye menghapus aturan, perilaku, stigma
dan tradisi yang tidak berpihak pada perempuan.



Setelah membahas Hak Perempuan, Apa
saja pelanggaran hak perempuan yang

kerap terjadi?

 

tiktok.com
 

 

Kekerasan berbasis gender1.

Kekerasan berbasis gender adalah tindakan
kekerasan yang dilakukan atas dasar identitas
gender dan orientasi seksual. Kekerasan berbasis
gender termasuk setiap perilaku membahayakan
yang mengakibatkan penderitaan fisik, seksual,
atau mental, ancaman akan melakukan suatu
perbuatan membahayakan, pemaksaan, dan atau
perilaku lain yang membatasi kebebasan
seseorang

Dari segi psikis penyintas, peristiwa traumatis
dapat mengakibatkan depresi, ketakutan,
gangguan stres pascatrauma, menyakiti diri
sendiri atau pikiran untuk bunuh diri. Ditambah
lagi, penyintas seringkali harus menanggung
konsekuensi sosial dan ekonomi, dengan
adanya stigma dan penolakan dari keluarga
atau masyarakat.

2. Kekerasan seksual
 

Kekerasan seksual termasuk salah satu jenis kekerasan berbasis gender. Kekerasan seksual adalah
penyerangan terhadap seksualitas seseorang tanpa persetujuan orang tersebut. Kekerasan seksual
menimbulkan rasa tidak nyaman dengan memposisikan korban sebagai objek, bukan manusia dengan
kehendak atas tubuh, pikiran dan tindakan mereka sendiri



 Dua contoh diatas yang akan menjadi pokok bahasan pada buletin kali ini, Jika teman-temen
mengikuti perkembangan berita yang sedang marak diperbincangkan akhir-akhir ini, pasti sudah
mengetahui kasus Mahasiswi yang melakukan suicide diatas pusara makam ayahnya karena
Mahasiswi Cantik Ini Ditemukan Tewas di Samping Makam Ayahnya, Diduga Minum Racun
(4/12/21), Kasus Ibu Muda di Riau Diperkosa 4 Bandit, Bayinya Tewas Dibanting Pelaku (5/12/21),
ataupun Kasus terbaru Oknum Ustad, Guru Perkosa 12 Santri hingga Hamil dan Melahirkan di
Bandung (9/12/21).
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Ketiga kasus tersebut memiliki kesamaan,
pihak perempuan yang dirugikan karena
kekerasan gender, pemerkosaan bisa saja
terjadi kepada siapapun tidak memandang
kelas sosial dan pakaian yang digunakan oleh
perempuan.

 Dari ketiga kasus tersebut, perempuan tidak
diterima hanya sebagai objek saja, perempuan
bukan properti, akan tetapi perempuan harus
menegak keadilan demi harga diri, martabat
sebagai perempuan. 



Apa yang bisa kita lakukan untuk
dukung hak perempuan?

 
Sebarkan kesadaran tentang hak perempuan ke orang sekitarmu.
Minta pemerintah sahkan aturan yang melindungi hak perempuan (jangan ragu desak hal
yang sama berkali-kali dengan pendekatan kreatif dan bervariasi!).
Beri dukungan dan desak keadilan untuk para korban kekerasan berbasis gender, kekerasan
seksual, dan diskriminasi.
Minta pemerintah lakukan aksi nyata untuk memulihkan hak korban.
Selalu berempati pada sudut pandang korban.
Ajak orang-orang dukung perjuangan korban melawan berbagai stigma, trauma, dan proses
hukum yang belum ramah hak perempuan.
Dukung kerja-kerja forum penyedia layanan yang memperjuangkan hak perempuan: bagikan
informasi, bantu donasi, dan lain-lain.
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 Menurut pendapat kalian bagaimanakah tentang hak perempuan di Indonesia saat ini? Apakah
sudah sesuai atau sering kali masih terjadi ketimpangan? yuk kirim argumen kalian..

 



TRUTH OR DARE QUESTIONS

TIME!
QUIZ

TRUTH 

siapa orang yang kamu pengen jadiin pacar?
pengen dilamar gimana xixixi?
bakat aneh yang kamu punya? 
masih simpen foto mantan ga?
pernah kepergok pas lagi…. haha (isi sendiri)
paling takut sama siapa?
quotes hidup kamu?
lagu terakhir yang didengar?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

 
DARE 

Bilang “aku sayang kamu”, sambil tatap matanya
Impersonate Lucinta luna dong
minum air tanpa napas
update status galau
roll depan
chat bapak bilang I love you
nyanyi lagu balonku, dengan huruf vokal jadi O semua
perlihatkan foto Aib

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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