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Buku ini disusun antara tahun 1989-1991 namun baru diterbitkan tahun 1997. Ide awalnya adalah untuk 

persiapan kurikulum kursus Perempuan dan Pembangunan yang kemudian menjadi buku pengantar 

studi perempuan. Ada 10 Bab yang ditulis. Masing-masing bab ditulis menjadi satu topik sendiri sehingga 

bisa dibaca secara terpisah. 

 

Buku ini dibuka dengan memberikan pemahaman mendasar bagi kita dengan contoh kasus tentang 

bagaimana posisi dan peran perempuan dipengaruhi oleh keadaan dan situasi yang ada disekitarnya. 

Perempuan terpaksa memilih keadaan yang sebenarnya tidak diinginkannya. Namun, pada perempuan 

yang berasal dari kategori tertentu mereka bisa bebas dari paksaan pilihan yang bersumber dari 

sekitarnya. Kategori perempuan sangat beragam menurut kelas, ras ataupun suku atau kebangsaannya. 

Bab pertama buku ini mengajak kita untuk mempelajari kompleksitas dan kontradiksi yang ada dalam 

kehidupan perempuan.  

 

Selanjutnya kita akan diajak untuk mengetahui beragam doktrin dan nilai-nilai yang membatasi ruang 

gerak perempuan termasuk proses pengklasifikasian perempuan. Tidak hanya pada nilai-nilai feminisme, 

buku ini memberikan penjelasan beragam teori, ilmu pengetahuan yang mempengaruhi studi tentang 

perempuan dan aliran feminisme serta kritik atas masing-masing teori dan aliran tersebut. Dua bab 

pertama dalam buku ini bisa dikatakan sebagai landasan pengetahuan bagi siapa saja yang ingin 

melakukan studi perempuan.  

 

Pada bab-bab selanjutnya kita diajak masuk untuk melihat bagaimana perempuan dalam pembangunan, 

kebijakan-kebijakan baik nasional maupun internasional yang terkait perempuan dan pembangunan dan 

bagaimana kondisi perempuan kerja di Indonesia.  

 

Tidak mudah untuk memahami buku ini dalam waktu singkat perlu baca secara mendalam untuk benar-

benar bisa memahaminya. Meski demikian, buku ini memberikan kesimpulan dan rangkuman 

pembahasan dari tiap bab, sehingga kita bisa melihat pokok-pokok pikiran yang dibicarakan dalam tiap 
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bab dari kesimpulan tersebut. Selain itu ada pertanyaan-pertanyaan dari setiap bab yang diberikan 

untuk menjadi bahan diskusi atau pendalaman materi.  

 

Buku ini sangat direkomendasikan bagi mereka yang ingin melakukan penelitian tentang perempuan, 

karena dalam buku ini tidak semata menjelaskan tentang teori-teori feminisme, aliran ilmu sosial yang 

mempengaruhi studi perempuan dan kompleksitas feminisme tapi juga tentang kelemahan-kelemahan 

tiap teori yang harus disikapi dengan melihat faktor-faktor yang menyebab sesuatu terjadi. Dengan kata 

lain, buku ini mengajarkan kita melihat kompleksitas dan kontradiksi dari proses-proses pilihan yang 

dilakukan oleh perempuan baik dalam keluarganya maupun interksinya dalam dunia pekerjaan. 

 


