
GENDERPEDIA

 Patriarki
itu apa sih?



tidaq bahagia
bahagia klub

Patriarki adalah sistem ketimpangan yang 
memberikan laki-laki keistimewaan atas dasar 
opresi terhadap perempuan. Secara otomatis, 
sistem patriarki juga mengopresi kelompok 
sosial lain yang bukan laki-laki atau
tidak maskulin.

Patriarki adalah orde 
atau sistem sosial dimana 
laki-laki mendominasi 
perempuan.
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Identifikasi laki-laki Obsesi terhadap kontrol

Pemusatan pada laki-laki
Ketika institusi politik, ekonomi, legal, 
agama, pendidikan, militer ataupun 
domestik (keluarga) kebanyakan 
didominasi oleh laki-laki, terutama 
dalam posisi pemimpin.

Bagaimana budaya lebih banyak fokus 
pada kehidupan dan pengalaman 
laki-laki, sementara perempuan hanya 
dianggap sebagai figuran.

Bagaimana laki-laki, kelaki-lakian dan 
maskulinitas dilihat lebih berharga dan 
terhormat, serta dinilai sebagai syarat 
menuju kesuksesan.

Kontrol menjadi standar budaya untuk 
menjadi manusia yang unggul, dan 
digunakan oleh laki-laki dalam 
mempertahankan keistimewaannya atas
perempuan dan kelompok non-maskulin.



Dalam dunia kerja, lebih 
banyaknya laki-laki yang 
menempati posisi pemimpin 
(hanya ada 33 perusahan dari 
Fortune 500 Companies yang
memiliki CEO perempuan! )

Fasilitas dan aturan kerja yang
tidak ramah perempuan 
(misalnya, tidak ada ruang 
menyusui atau cuti melahirkan 
dan orang tua yang kurang 
sehingga menambah beban
ganda pengasuhan bagi 
perempuan).

Adanya pekerja perempuan 
yang berusaha untuk tampil, 
bekerja atau memimpin 
dengan cara yang maskulin 
(secara diktator) karena sudah 
terinternalisasi dengan
kepercayaan bahwa menjadi 
laki-laki (maskulin) dapat 
membuat orang lain hormat 
dan membawa kesuksesan.

Bentuk perusahaan atau
organisasi yang menekankan 
pentingnya ekspansi, kemajuan
yang linear, target, dominasi 
dan kuantifikasi dan 
melupakan kesejahteraan 
karyawan sendiri.

Obsesi terhadap kontrol
Identifikasi laki-laki

Dominasi laki-laki

Pemusatan pada laki-laki

Contoh 
di dunia kerja



?

Solusi untuk menanggalkan patriarki 
secara perlahan-lahan adalah:

Secara konsisten membuka dan 
mempertanyakan patriarki dalam 
kehidupan sehari-hari tanpa 
menuntut perubahan yang cepat 
dan besar (ingat, bahwa obsesi 
terhadap hasil adalah salah
satu bentuk kontrol!).

Mengeksplorasi struktur mendalam 
patriarki dan bagaimana patriarki 
berkembang ke dalam
dimensi yang berlipat ganda.



Mengakui bahwa gender adalah 
konstruksi sosial dan sesuatu yang 
terkait dengan penampilan. Gender 
bukanlah sesuatu yang biner. Kita 
juga harus berhenti mengasosiasikan 
maskulinitas dan feminitas pada 
laki-laki atau perempuan saja.

Daripada menyalahkan individu atas 
ketidakadilan sosial, fokuskan 
serangan pada sistem yang
timpang.

Solusi untuk menanggalkan patriarki 
secara perlahan-lahan adalah:
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