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Pendidikan Feminis merupakan proses pendidikan 
yang membongkar sistem patriarki dan untuk 
menggerakkan perubahan supaya perempuan 

terbebas dari ketidakadilan  
 

	
		PENDIDIKAN	FEMINIS	



1.  Awal kemunculannya 
2.  Visi 
3.  Isi 
4.  Metodologi 
5.  Aspek-Aspek Perubahannya 
6.  Prinsip-Prinsip 
7.  Tahapan Pendidikan 



Konsep Pendidikan Feminis dikembangkan berdasarkan 
kritikan kaum feminis terhadap pendidikan kritis: 

•  Gagal mengidentifikasi dan memastikan kesetaraan 
gender dalam proses pembelajarannya 

•  Pengalaman perempuan digeneralisir dan 
diseragamkan menjadi pengalaman manusia yang lebih 
umum  à padahal pengalaman perempuan dilingkupi 
dengan konteks budaya patriarkhi 



§  Pendidikan Feminis berakar pada paham dan politik feminis 
yang mendasarkan diri pada pengenalan penyebab 
struktural dari ketidakadilan, sub-ordinasi, penaklukan, 
perbudakan dan pemerasan tenaga perempuan à dengan 
menamakannya sebagai sistem patriarkhi.  

§  Model Pendidikan Feminis adalah perjuangan perempuan 
untuk meminta kembali pikiran mereka dan mematahkan 
kediaman yang dipaksakan oleh struktur-struktur patriarkhi 
dan lembaga-lembaga yang membatasinya tersebut.   



§  Pendidikan Feminis mendorong perempuan untuk 
melihat dirinya sebagai pembuat sejarah dan tidak hanya 
sebagai obyek pasif dari proses sejarah.   

Pengakuan terhadap sumbangan seseorang kepada 
sejarah, mengubah dan menambah kemampuan mereka 
untuk secara kritis menganalisis masa lalu mereka dan 
secara kreatif merencanakan masa depan mereka. 



Pendidikan Feminis menantang pandangan patriarki atas 
tubuh perempuan.   

•  Tubuh perempuan adalah medan pertempuran patriarkhi 
dan oleh karenanya Pendidikan Feminis wajib 
membicarakan persoalan-persoalan seksualitas 
perempuan dan otonomi atas tubuh mereka.  

•  Pendidikan Feminis mempertanyakan lembaga 
perkawinan dan keluarga yang seringkali dilihat sebagai 
hal pribadi yang kenyataannya menjadi salah satu pusat 
kekerasan dalam rumah tangga. 



§  Pendidikan Feminis menantang pemisahan wilayah 
domestik dan publik dan semua pengkotakan yang 
menciptakan hirarki seperti: emosi - nalar, antara pikiran 
- tubuh, antara kualitas - kuantitas, antara kerja otak - 
kerja tangan yang menempatkan semua atribut yang 
dianggap feminin memiliki nilai yang lebih rendah. 

 



§  Pendidikan Feminis menantang dan melawan pengecilan 
arti dari persoalan-persoalan perempuan, dengan 
mengecilkan atau bahkan meniadakan hubungan antara 
gerakan perempuan dan gerakan sosial politik lainnya 
yang perjuangannya menyentuh kehidupan perempuan.   

§  Dalam kerangka kerja feminis tidak ada persoalan yang 
hanya persoalan perempuan dan tidak ada persoalan yang 
bukan persoalan perempuan. 

 



§  Pendidikan Feminis merupakan proses pembelajaran 
yang mendasarkan diri pasa siklus aksi refleksi yang 
berbasis pada kesadaran baru yang selalu menantang 
praktek-praktek dominasi. 

§  Metodologi feminis diawali pengalaman perempuan dan 
menggunakannya untuk menunjukkan struktur-struktur 
yang lebih besar. Setiap pengalaman peserta menjadi 
titik fokus dari pendidikan.  



Pendidikan Feminis mempertanyakan dan menantang proses 
pendidikan yang lebih mengutamakan pada obyektifitas, penalaran 
dan keilmiahan.   

Kaum feminist sendiri yakin bahwa tidak ada yang “obyektif” dan netral.  
Oleh karena itulah bagian yang tak terpisahkan dari Pendidikan Feminis 
adalah menghargai subyektifitas perempuan dan pengalaman hidup 
perempuan sebagai dasar untuk pembelajaran, yang merupakan proses 
penegasan kembali sumbangan perempuan pada pembentukan 
pengetahuan à menuntut agar perempuan diposisikan sebagai 
pembentuk pengetahuan 



§  Pendidikan Feminis mendorong perempuan untuk terus 
mewaspadai setiap cara aksi dan kesadarannya karena 
adanya batasan-batasan kondisi obyektif diluar 
kendalinya.   
Pada umumnya perempuan terperangkap dalam sebuah 
situasi keragu-raguan antara kepatuhan dan 
pemberontakan à bimbang dan tidak mampu 
melakukan tindakan-tindakan yang mendobrak. 



KESADARAN KRITIS: kesadaran kritis atas ketertindasan 
perempuan karena struktur sosial, budaya, kelas, etnis/ras, jenis 
kelamin, dll) 

KOMITMEN: kesadaran yang diimplementasikan dalam tindakan 
nyata, merupakan sebuah perlawanan yang membutuhkan 
keteguhan dan kesanggupan untuk menerima resiko) 

POLITIK: kesadaran perubahan politik menjangkau ranah privat 
dan publik, dimulai dari diri sendiri yang pada gilirannya 
mendorong kesadaran kolektif)  

BUDAYAmenciptakan budaya terbuka, tidak tunggal dan 
mengembangkan nilai-nilai berkeadilan gender dan pluralisme)  



1.  Mengembangkan “Ruang-Ruang” Perempuan untuk Mengungkap 
Pengalaman Pribadi 
(pengalaman perempuan adalah sumber utama pengetahuan, 
melawan mainstream bahwa pengetahuan ilmiah adalah hanya proses 
berfikir,  melawan budaya yang mengungkung perempuan 
mengungkap pengalaman pribadi yang semala ini tidak dianggap 
penting)  

2.  Kelompok Belajar Sebagai Kelompok Pendukung 
(pendidikan dibarengi dengan pengorganisasian perempuan, menjadi 
gerakan bersama melakukan perubahan)  

3.  Partisipatif, Dialogis dan Percaya pada Proses 
(fasilitator dan peserta setara, sama-sama menjadi sumber informasi, 
bukan hubungan guru-murid yang dominasi) 



6. SIKLUS  
PENDIDIKAN 

FEMINIS 
 

Kesadaran Kritis 
Perempuan 

Pusat Pendidikan, 
Kepemimpinan, 
Pusat Advokasi 

  

Kesetaraan 
dan Kesejahteraan  

Perempuan 

Otonomi  
Perempuan 

 
 
 
 

Pengorganisasian 
Perempuan 

Kepemimpinan  
Perempuan 





Proses Belajar: Memproduksi Koran Perempuan media belajar untuk mendalami 
isu, menganalisis dan mengekspresikan dan menyebarluaskannya ke publik 

 



Proses Belajar  



Memperluas Dukungan Publik: Membawa tema-tema perempuan melalui tari, 
menyanyi, drama, upacara 17 Agustusan, siaran radio, dll 



Membangun data untuk bahan 
advokasi 

 

Pertanggung jawaban publik 
pengelolaan bantuan banjir 

 



Penyusunan	Modul		
Pendidikan	Feminis		



1.  Modul adalah panduan yang merumuskan tujuan 
dan tahapan sebuah proses pendidikan yang akan 
dilakukan. 

2.  Modul adalah panduan fasilitator dalam 
memproses suatu pendidikan/pelatihan.  

3.  Modul juga dapat digunakan sebagai alat untuk 
mengecek capaian pendidikan/pelatihan dengan 
membandingkan tujuan dan capaiannya. 



1.  Pemetaan masalah dan tujuan pendidikan/
pelatihan yang akan dilakukan. 

2.  Identifikasi peserta. 
3.  Penggalian (assessment) kebutuhan peserta. 
4.  Menentukan durasi waktu pendidikan dan 

pelatihan. 



§ Melakukan Studi Pustaka sebagai referensi 
penyusunan modul dan penyusunan bahan bacaan. 

§ Merumuskan tujuan modul secara umum  
§ Menyusun materi/sessi dan tujuannya (tujuan 
khusus) serta metode yang digunakan. 

§ Menyusun alur pendidikan/pelatihan. 
§ Penyusunan modul. 



1)  Nama Modul 
2)  Tujuan Modul 
3)  Metode yang 

digunakan 
4)  Waktu 
5)  Alat-Alat 
6)  Pokok Bahasan 
 

7)  Proses dan Langkah-
Langkah 

8)  Kesimpulan 
9)  Catatan Fasilitator  
10)  Referensi  



§ Bahan bacaan dapat disusun sendiri oleh 
penyelenggara pendidikan yang disesuaikan 
dengan materi-materi yang diberikan. 
§ Bahan bacaan ditulis oleh narasumber. 
§ Bahan bacaan berupa buku atau bagian dari 
ssebuah buku yang relevan dengan materi 
yang diberikan. 

 


