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Sesi 8:  

 

Pemberitaan tentang Masalah Gender 
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1. Memahami arti stereotip dan stereotip gender 

2. Mengidentifikasi karakter utama stereotip gender 

3. Mengakui stereotip gender dalam media dan mempelajari 
cara menghindari stereotip sewaktu menyampaikan 
laporan/berita 

4. Memahami elemen-elemen penting dari laporan yang 
seimbang gender dan sensitif  gender 

Tujuan belajar 
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• Generalisasi sederhana tentang atribut, perbedaan dan peran 

gender dari individu dan/atau kelompok. 

• Mungkin positif atau negatif, tapi jarang menyampaikan informasi 

akurat tentang hal lain. 

• Stereotip gender ada bila masyarakat secara otomatis menerapkan 

asumsi gender kepada orang lain tanpa melihat bukti sebaliknya. 

• Banyak orang mengakui bahaya stereotip gender, namun tetap 

membuat bentuk generalisasi secara sadar maupun tak sadar. 

• Stereotip gender muncul dalam berbagai bentuk. 

 

Apa itu stereotip gender? 
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Stereotip/anggapan masyarakat tentang laki-laki dan 

perempuan 

Atas dasar perilaku dan pribadi mereka 

 

Stereotip gender yang umum 

Perempuan Laki-laki 

Penurut Otoriter 

Emosional Rasional 

Lemah Kuat 

Pendiam Bersuara lantang 

Rapih/bersih Kotor 

Artistik Atletis 

Ibu rumah tangga Pencari uang (pencari nafkah) 

Berorientasi bahasa dan 
literatur (topik ‘lembut’) 

Berorientasi matematika dan 
ilmiah (topik ‘keras’) 
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• Peran gender memperkuat stereotip gender 

• Peran gender bersifat kultural dan pribadi. 

• Ia menentukan bagaimana laki-laki dan perempuan harus berpikir, 

berbicara, berpakaian dan berinteraksi di tengah masyarakat. 

• Belajar memainkan peran dalam proses pembentukan peran gender. 

• Skema gender tertanam dalam kerangka kerja kognitif tentang 

apa yang didefinisikan sebagai maskulin dan feminin. 

• Berbagai agen sosialisasi (orang tua, guru, rekan kerja, film, televisi, 

musik, buku dan agama) mengajarkan dan memperkuat peran gender 

selama masa hidup. 

Peran gender vs stereotip gender 
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• Media sering dipersalahkan karena menciptakan dan mempertahankan 

stereotip. 

• Stereotip media terjadi saat media membentuk karakteristik beberapa individu 

dalam suatu kelompok terhadap keseluruhan kelompok individu tersebut. 

• Stereotip media sering bersifat negatif (misalnya dengan menggambarkan aspek-

aspek negatif dari karakteristik suatu kelompok) dan biasanya dilakukan secara 

berlebihan. 

• Minoritas biasanya merupakan kalangan yang paling dirugikan oleh stereotip media, 

dan perempuan kemungkinan besar adalah korban yang diketahui paling dirugikan.  

• Respon media terhadap tuduhan stereotip biasanya adalah bahwa media hanya 

menampilkan sikap masyarakat terhadap satu kelompok tertentu.  

• Para kritikus media berpendapat sebaliknya karena beberapa stereotip sebenarnya 

diciptakan oleh media itu sendiri sedangkan banyak stereotip lain dipaksakan dan 

diperkuat oleh pemakaian stereotip ini secara terus-menerus oleh media. 

Stereotip media 
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Apa itu peran media dibandingkan stereotip (gender)? 

• Ketimbang memperkuat stereotip (gender), media seharusnya bersikap proaktif 

dalam memerangi stereotip.  

• Hal ini dapat dilakukan dengan menggambarkan perempuan sebagai sosok yang 

setara dengan laki-laki, dan bukan tunduk terhadap laki-laki.  

• Dalam masyarakat modern, perempuan perlu digambarkan sesuai realita, dan 

bukan seperti yang digambarkan masyarakat pada tempo dulu. 

• Di lingkungan masyarakat yang lebih konservatif, media perlu menggambarkan 

perempuan apa adanya, namun hal ini perlu dilakukan secara seksama agar tidak 

menyakiti sensitivitas budaya. 

• Media, sebagai sarana komunikasi yang luas dan jauh jangkauannya, memiliki 

kekuatan untuk mendidik dan mengubah pendapat masyarakat. Wartawan tidak 

boleh takut menggunakan kekuatan mereka untuk memerangi stereotip gender.  

• Meskipun demikian, kita perlu selalu bersikap bijakasana dan menghormati 

norma-norma yang berlaku di tengah masyarakat.  

 

Menghindari stereotip saat menyampaikan berita 
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• Perbedaan antara fakta dengan opini mungkin akan tampak jelas, tapi 

wartawan yang kurang berpengalaman biasanya memasukkan opini sendiri 

dalam berita mereka. 

• Fakta adalah sesuatu yang secara empiris benar dan didukung bukti. 

– Contoh fakta:  Pengadilan menghukum seorang pemilik pabrik karena tidak 

membayar upah kepada seorang pekerja kontrak.  

• Opini adalah keyakinan yang dapat atau tidak dapat didukung bukti. Opini 

biasanya merupakan pernyataan subyektif yang mungkin merupakan hasil 

perasaan atau interpretasi seseorang tentang suatu fakta.  

– Contoh opini: Dikarenakan pemilik pabrik gagal melaksanakan kewajibannya, ia 

dikenai hukuman. 

• Opini dapat dilaporkan selama ia menunjukkan pendapat orang yang 

diwawancarai dan bukan pendapat Anda sendiri, dan selama pemirsa dapat 

memahami pendapat orang tersebut. 

Membedakan fakta dari opini (1) 
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Latihan: Ini fakta atau opini?  

• Perempuan Indonesia lebih cantik dari perempuan lain di Asia.  

• Bu Megawati Sukarnoputri adalah Presiden perempuan pertama di Indonesia dan 

perempuan keempat yang memimpin negara yang didominasi umat Muslim. 

• Bu Sri Mulyani Indrawati, yang diangkat sebagai Managing Director, World Bank 

Group bulan Juni 2010 lalu, adalah seorang perempuan yang sangat pandai.  

• Orang Batak suka terus-terang, sedangkan orang Jawa lemah lembut. 

• Persoalan tentang perempuan tidak banyak diberitakan oleh media di Indonesia.  

• Indonesia adalah negara yang paling parah terkena dampak krisis keuangan Asia 

tahun 1997-1998. 

• Krisis keuangan tahun 1997-1998  memicu gelombang protes masyarakat terhadap 

Orde Baru sehingga memaksa Suharto mengundurkan diri bulan Mei 1998. 

• Revisi UU no. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar 

Negeri lama tertunda.  

• Di Indonesia, kelompok etnis terbesar dan dominan secara politis adalah orang Jawa. 

• Moto nasional Indonesia "Bhinneka Tunggal Ika" (Berbeda-beda tapi tetap satu) 

menjelaskan keanekaragaman yang membentuk negeri ini 

Membedakan fakta dari opini (2) 
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Elemen penting dari berita yang sensitif dan seimbang secara gender: 

• Agar media dapat menggambarkan masyarakat kita secara akurat dan menghasilkan 

liputan yang lengkap dan beraneka ragam, berita perlu mencerminkan dunia seperti 

yang dilihat melalui mata perempuan dan laki-laki. 

• Semua wartawan, baik laki-laki maupun perempuan, dapat membantu mengubah 

sikap dengan menggambarkan perempuan apa adanya dan bukan 

melanggengkan stereotip berbasis gender. 

• Pastikan Anda sudah memahami betul tentang topik Anda. Teliti subyek Anda 

secara seksama, agar dapat memastikan ia seimbang, akurat dan jelas.  

• Selalu melihat suatu kasus dari segala sudut yang mungkin agar dapat 

memperoleh pemahaman luas tentang persoalan yang ada. Adakan interview dengan 

semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut agar dapat memahami persepsi 

mereka dan melaporkannya dengan cara yang tidak bias. Jangan pernah memihak. 

• Pastikan Anda benar secara etis, yaitu tidak melanggar kode etik media dan/atau 

HAM, terutama saat memberitakan masalah sensitif, seperti kasus pelecehan seksual 

 

 

Berita yang sensitif  gender (1) 
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• Bersikap kreatif dalam menyampaikan berita agar dapat menarik perhatian pemirsa. 

Perkenalkan konsep dan ide baru. Perlu diingat bahwa masyarakat lebih mudah 

mengingat dan menyerap informasi bila disajikan dengan cara yang ‘menarik’.  

• Kenali pemirsa Anda. Tanyakan pada diri sendiri apa yang ingin didengar pemirsa? 

Bayangkan jika Anda bercerita ke seorang teman, hal apa yang paling menarik dan 

penting dari cerita tersebut? Sampaikan hanya hal-hal tersebut saat menyampaikan 

berita. 

• Jangan takut untuk melakukan hal yang lebih dari sekedar bercerita agar dapat 

‘mendidik’ pemirsa Anda.  

• Jangan takut untuk ‘menggoyang’ keyakinan umum, ingat untuk tidak melanggar 

sensitivitas sosial dan budaya.   

• Sampaikan kemungkinan implikasi manusia, sosial dan hukum dari persoalan yang 

diliput.  

• Sampaikan berita menggunakan gaya naratif yang berbeda. 

• Ketahui cara mendapatkan berita dan hampiri orang yang akan diwawancarai, 

agar mereka merasa nyaman menyampaikan cerita kepada Anda.  

 

 

Berita yang sensitif  gender (2) 


