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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang  

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 

pulau dengan total area 1910931 km2 yang tersebar dari Sabang sampai Merauke 

(BPS, 2018). Tercatat dalam Data Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 

bahwa Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan berdasarkan Badan Pusat 

Statistik, Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik dengan total 1.331 suku 

bangsa (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018). Maka dari itu, Indonesia 

merupakan bangsa yang kaya akan aneka ragam sosial dan budaya. Keragaman 

budaya Indonesia terpancar dari banyaknya etnik, agama, bahasa, adat istiadat yang 

harganya tak ternilai. Keberagaman ini satukan oleh satu semboyan, yaitu 

“Bhinneka Tunggal Ika” di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(Koentjaraningrat, 2008) 

Menurut Koentjaraningrat dalam perspektif klasik, budaya merupakan 

sistem, gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia secara keseluruhan di dalam 

rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia yang diperoleh 

dengan cara belajar. Menurut antropologi Indonesia, kebudayaan merupakan segala 

sesuatu yang mencakup hasil cipta, karsa dan karya manusia yang terdiri dari hasil 

ciptaan manusia. Namun berdasarkan perspektif antropologi yang lebih modern, 

budaya merupakan simbol dan makna yang ada dalam masyarakat dimana 
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didalamnya terdapat norma dan nilai mengenai hubungan sosial dan perilaku yang 

menjadi sebuah identitas masyarakat yang saling bersangkutan. (Tukan, h.9, 2006) 

Aneka ragam budaya yang lahir sejak nenek moyang kita, merupakan aset 

nasional yang kelestariannya harus dijaga. Mulai dari beraneka ragam tari-tarian 

daerah, lagu-lagu daerah, seni kerajinan daerah, dan juga pakaian daerah.  

Pakaian daerah menjadi salah satu ciri dari negara yang disebut sebagai 

busana nasional. Pakaian pada umumnya digunakan untuk melindungi dan 

menutupi tubuh manusia namun zaman berubah, fungsi pakaian mulai berubah 

menjadi sebuah pertanda sosial yang mampu menciptakan sebuah identitas (Dwi 

Ratna, 2004). Menurut Kaiser pada buku The Social Psychology of Clothing (1990), 

pakaian memiliki makna sosial dan privat, baik identitas individu maupun identitas 

kolektif. Pakaian dapat merefleksikan manusia yang mengenakannya hingga dapat 

merefleksikan karakter bangsa dan kekhasan budaya bangsa. Maka dari itu, setiap 

negara pastilah memiliki busana nasionalnya tersendiri, seperti Kimono dari 

Jepang, Sari dari India, Hanbok dari Korea, Terno dari Filipina, Satu Sut dari 

Malaysia, dan Kebaya dari Indonesia. Busana-busana nasional ini membuat orang 

lain dengan mudah mengidentifikasi asal negara dari setiap busana yang dikenakan.  

Kebaya merupakan salah satu pakaian tradisional masyarakat Jawa yang 

dijadikan pilihan oleh bangsa Indonesia. Kebaya resmi ditetapkan sebagai busana 

nasional oleh mantan presiden Indonesia yaitu Soekarno pada tahun 1940-an karena 

menurut perancang busana, Ferry Setiawan kebaya menggambarkan identitas 

perempuan Indonesia dan dianggap sebagai simbolisasi emansipasi perempuan. 

(Kebaya, Dari Abayah Hingga Busana Wanita Indonesia, 2016) 
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Berdasarkan buku Nusa Jawa Silang Budaya karya Denys Lombard (2005), 

kata kebaya berasal dari bahasa arab “kaba” yang berarti baju atau dari bahasa jawa 

“abaya” yang artinya baju atau busana wanita bagian atas seperti blus. Menurut 

Suciati (n.d.), pengamat tata busana mengatakan ‘ke’ yang menggambarkan tujuan, 

dan ‘baya’ yang berarti teman sebaya atau pengalaman yang sama, sehidup semati.  

Fungsi busana kebaya juga lekat dengan siklus kehidupan, kawin, lahir, mati 

dan kehidupan sehari-hari, disamping perhiasan dan kelengkapan lainnya. 

Dikarenakan pada masa perjuangan, kebaya menjadi ‘kawan’ prajurit wanita 

meraih kemerdekaan, seperti RA. Kartini, Cut Nyak Dien, Nyi Ageng Serang, 

Christina Martha Tiahahu. Dewi Sartika, Rasuna Said, Inggit Garnasih dan 

Fatmawati juga berkebaya saat menjahit bendera merah putih. Oleh karena itu, 

kebaya dan kain telah menjadi saksi cerita keberanian mereka melawan penjajah. 

(Avantie, n.d.) 

Tidak berhenti sampai situ saja, tetapi penggunaan kebaya tampak pula pada 

busana Ibu Negara ketika mendampingi Kepala Negara di berbagai acara 

kenegaraan. Dalam menjalankan tugasnya, busana Ibu Negara harus mengikuti 

aturan yang berlaku, diantaranya adalah Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1987 

tentang protokol yang mengatur penggunaan busana nasional yang harus dipakai 

pada acara resmi dan non resmi. Penggunaan busana nasional menjadi penanda 

yang merepresentasikan petanda-petanda identitas kolektif dari tata nilai dan 

perilaku sosio-kultural komunitas pemakainya (Suciati, Sachari,A., Kahdar,K., & 

Syarif,A., 2016) 
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Menurut Yuastanti (h. 573, 2016), kebaya yang digunakan oleh Ibu Negara 

dari masa ke masa memiliki identitas dan pesan yang ingin disampaikan. Hal 

tersebut dikarenakan busana merupakan media yang ampuh untuk membangun citra 

diri atau self-image. Pemerintahan Orde Baru cenderung melakukan dominasi 

dengan cara memunculkan pentingnya peran perempuan dalam masyarakat. 

Melalui busana, Orde Baru mendorong penampilan untuk membentuk sebuah 

kostum nasional sebagai karakter bangsa yakni berupa kebaya dan kain.  

 
Gambar 1.1 Kebaya Ibu Negara 

Sumber : cnnindonesia.com 

 

Menurut Suciati, Sachari,A. & Kahdar,K. (2015), tujuan dari penetapan 

kebaya sebagai busana nasional, yaitu (1) alat pemersatu bangsa, demi menciptakan 

rasa kesatuan bangsa Indonesia sehingga mampu mempertahankan kebudayaan asli 

bangsa dalam menciptakan identitas perempuan Indonesia dan nasionalisme 

negara, (2) identitas negara, (3) semangat nasionalisme. 

Gaya berbusana dengan mengenakan kebaya dapat menjadi contoh dan juga 

sekaligus pembelajaran bagi para perempuan untuk berpakaian rapi, pantas dan 

senantiasa menjaga kehormatannya. Berdasarkan argumen sebelumnya, busana 

kebaya lekat dengan citra kepribadian yang dimiliki bangsa Indonesia. Maka dari 
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itu, kebaya bukanlah hanya sekedar pakaian, namun sebuah simbol yang dapat 

mewakili seluruh perempuan Indonesia. Nilai-nilai yang dimiliki kebaya 

mewakilkan karakter bangsa Indonesia sebagai busana nasional Indonesia. Peran 

tokoh publik seperti Ibu Negara semakin memperkuat nilai kebaya sebagai 

representasi perempuan Indonesia. Maka dari itu, kebaya dengan mudah dapat 

diterima dan dikenal luas sebagai identitas nasional perempuan Indonesia.  

 

I.2 Identifikasi Masalah 

Sesuai dengan pembahasan di atas, pandangan kebaya sebagai identitas 

nasional perempuan Indonesia sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Sejarah 

perkembangan kebaya menunjukkan bahwa kebaya bukanlah hanya alat pelindung 

tubuh, tetapi simbol yang dapat mewakili seluruh perempuan Indonesia. Maka dari 

itu, sejarah kebaya sebagai identitas nasional perempuan Indonesia sudah sangat 

mendarah daging.  

Namun, akhir-akhir ini muncul sebuah trend baru dimana penggunaan cadar 

sudah tidak asing lagi di kalangan perempuan (muslimah) Indonesia. Semakin 

banyak perempuan yang mengenakan cadar di kampus, mall, pasar, dan juga 

lingkungan perkantoran.  

Contohnya adalah pada tahun 2017 lalu, SMK Atthobibiyah 

memberlakukan kewajiban bercadar bagi para siswinya. Ditulis dalam berita 

nasional tempo.com bahwa seorang siswi Puput Fiara berumur 17 tahun 

mengatakan bahwa Puput mengenakan cadar karena sudah menjadi peraturan 
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sekolah. Puput mengaku tidak terpaksa menggunakan penutup wajah karena 

memang sudah diatur dalam ajaran Islam. (Faiz, 2017) 

 
Gambar 1.2 SMK Atthobibiyah Bercadar 

Sumber : Tempo.com 

 

Contoh lain adalah pada rangka perayaan kemerdekaan 17 Agustus biasanya 

masyarakat Indonesia mengadakan pawai sekolahan dengan menggunakan pakaian 

daerah yang kaya warna mulai dari ujung barat sampai timur Indonesia. Namun 

pada tahun 2018 kemarin, pawai anak-anak di Probolinggo yang menggunakan 

cadar dan replika senjata pada saat pawai kemerdekaan 17 Agustus. Menurut 

direktur Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta, Jamhhari 

Makruf insiden ini dianggap sebagai tanda bahwa radikalisme sudah mulai 

mengakar bahkan hingga ke murid-murid TK yang belum memahami ide 

radikalisme. Padahal seharusnya, anak usia dini meluangkan waktunya untuk lebih 

banyak bermain dan menuntut pendidikan etika bukan malah memisahkan diri dan 

menonjolkan identitas kelompok. (Pawai murid TK bercadar dan bawa replika 

senjata, 'isyarat ancaman radikalisme mulai mengakar’, 2018) 
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Gambar 1.3 Pawai TK Bercadar Pada Peringatan 17 Agustus 2018  

Sumber : BBC.com 

Kebiasaan baru ini perlahan-lahan menggeser pemahaman masyarakat 

Indonesia dalam konsep berpakaian. Masyarakat Indonesia mulai melupakan 

busana nasional Indonesia karena pemahaman mengenai identitas negara Indonesia 

perlahan-lahan semakin berubah. Seorang pengamat politik, Denny Siregar 

berkomentar dalam channel Youtube Cokro TV bahwa memang benar akhir-akhir 

ini media sosial di Indonesia dipenuhi oleh wanita bergamis dan bercadar sebagai 

trend fashion yang dipicu oleh sinetron. Menurut Denny, Budaya Arab masuk ke 

Indonesia dipakai sebagai aksesoris bagian dari keagamaan dan tiba-tiba muncul 

sebagai sebuah revolusi berpakaian. Seakan-akan budaya berpakaian yang berasal 

dari Arab itu dipaksakan menjadi bagian dari pakaian nasional Indonesia.  

Berdasarkan penelitian Mutiara Sukma Novri (2016) tentang “Konstruksi 

Makna Cadar Oleh Wanita Bercadar Jamaah Pengajian Masjid Umar Bin Khattab 

Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Pekanbaru” menunjukkan bahwa dalam 

lingkungan masyarakat Indonesia terdapat beberapa penilaian terhadap perempuan 

yang mengenakan cadar. Ada yang menilai dan menerima dengan baik namun ada 

juga yang menilai dan menerimanya dengan buruk. Namun, stigma yang melekat 
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pada wanita yang mengenakan cadar adalah bahwa cadar merupakan sesuatu yang 

identik dengan kebudayaan di Arab dan bukan kebudayaan Indonesia. 

Almarhum Syaikh Ahmad Thanthawi, yang menduduki jabatan Grand 

Syaikh Al-Azhar (jabatan tertinggi di institusi Al Azhar yang berpusat di Kairo 

Mesir sejak 27 Maret 1996) pada tahun 2009 silam pernah mengatakan “Cadar 

adalah adat dan tradisi, tak ada kaitan sama sekali dengan islam” (Cadar Merupakan 

Produk Budaya, Bukan Bagian dari Agama Islam, 2018).  Begitu pula dengan 

pendapat Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil 

Siroj bahwa sebenarnya cadar bukanlah ibadah dan bukan perintah agama. Tapi 

menggunakan cadar adalah budaya arab. (Maharani & Wildansyah, 2018) 

Pada tahun 1980 Tel Aviv University dan Harvard University melakukan 

penelitian mengenai “Mengapa Suku Badui di Arab terlihat nyaman menggunakan 

jubah hitam.”. Dalam riset ini, tim peneliti mengukur dan menghitung panas yang 

dihasilkan dari radiasi, panas yang hilang karena konveksi, panas yang hilang 

karena penguapan, panas yang tersimpan, dan juga panas yang dihasilkan dari 

metabolisme manusia di bawah panas matahari di gurun. Peneliti membandingkan 

jumlah panas yang dihasilkan seseorang ketika menggunakan jubah hitam khas 

suku Badui Arab, ketika menggunakan jubah yang sama tapi berwarna putih, ketika 

berseragam tentara warna coklat dan ketika hanya menggunakan celana pendek. 

Hasilnya, peneliti menemukan bahwa jubah hitam membuat tubuh lebih gerah dan 

jubah putih membuat tubuh lebih sejuk. Tapi penggunaan jubah hitam akan tetap 

nyaman ketika digunakan meski berada dibawah cuaca panas karena jubah yang 

digunakan di Timur Tengah berbahan tebal dan longgar. Meskipun jubah hitam 
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menyerap panas tapi panas itu terhalang bahan yang tebal sehingga tidak terkena 

kulit.  

Oleh karena itu Budaya Arab menggunakan jubah dan cadar serba hitam 

untuk membuat mereka lebih nyaman di bawah matahari. Dapat disimpulkan bahwa 

memang penggunaan cadar memang berasal dari Budaya Arab yang daerahnya 

gersang sedangkan Indonesia adalah negara tropis dan suhu udara tidak sepanas 

seperti Arab.  

 Melihat semakin maraknya penggunaan Budaya Arab yang bersangkutan 

dengan agama dipaksakan untuk menjadi identitas negara Indonesia, beberapa 

komunitas di Indonesia tidak diam. Komunitas Perempuan Berkebaya Indonesia 

(KPBI) dan Komunitas Kridha Dhari meluncurkan sebuah kampanye 

#SelasaBerkebaya, dimana tujuan dari gerakan ini adalah untuk mengangkat 

kembali jati diri perempuan bangsa Indonesia dengan berkebaya disetiap hari 

Selasa. Komunitas KPBI dan Kridha Dhari lahir dengan semangat untuk melawan 

intoleransi. Daripada melawan dengan perdebatan agama, komunitas ini lebih 

memilih untuk menggunakan pendekatan kebudayaan untuk menjunjung 

kebhinekaan. 
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Gambar 1.4 Ajakan Berkebaya oleh KPBI dan Kridha Dhari 

Sumber : Tirto.id 

 

 Menurut Cilla pendiri dari komunitas Kridha Dhari, kebaya merupakan jati 

diri bangsa zaman dahulu. Nenek moyang zaman dahulu tidak memakai baju, 

mereka mengenal pakaian dengan kebaya yang memiliki makna sesuai tradisi di 

daerahnya masing-masing. Menurut Rahmi Hidayati, pendiri dari Komunitas 

Perempuan Berkebaya Indonesia (KPBI) kebaya adalah busana yang bisa dipakai 

oleh semua orang, dari sabang sampai merauke. Sejarah masuknya Islam ke 

Indonesia sama dengan sejarah kebaya. Penggunaan kebaya bisa digunakan 

bersamaan juga dengan hijab maka dari itu menurut Rahmi kebaya adalah busana 

yang islami. (Riana & Persada, 2019) 

 Gerakan #SelasaBerkebaya dimulai pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 

di Stasiun MRT Dukuh Atas yang didatangi oleh beberapa ibu-ibu. Minggu 

depannya dilanjutkan di Tugu Monas yang juga didatangi oleh sejumlah ibu-ibu, di 

Museum Nasional dan bahkan pergi ke pasar bersama. Kegiatan ini diliput oleh 

banyak media yang sekarang menjadi obrolan dalam media baik online maupun 
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offline. #SelasaBerkebaya sekarang adalah gerakan yang banyak diketahui dan 

diikuti oleh perempuan Indonesia.  

 Gerakan #SelasaBerkebaya ini tidak luput dari dukungan oleh Dirjen 

Kebudayaan Kemendikbud RI, Hilmar Farid. Dalam interviewnya pada saat acara 

Indonesia Berkebaya, Dirjen menyatakan bahwa Kemendikbud mendukung 

kampanye Indonesia Berkebaya yang dalamnya terdapat gerakan 

#SelasaBerkebaya sebagai bagian dari upaya kembali ke budaya dan mencintai 

Indonesia dengan berkebaya. Tidak hanya Kemendikbud, namun beberapa kantor 

seperti Kementrian Keuangan, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia 

dan Kebudayaan (Kemenko KPK) dan INDOFOOD, di Jakarta juga sudah 

menetapkan selasa sebagai hari #SelasaBerkebaya dan mewajibkan seluruh 

karyawan perempuan untuk mengenakan Kebaya guna untuk membangkitkan 

semangat cinta kepada kebudayaan Indonesia.  

 Kegiatan positif dalam mengembalikan jati diri bangsa ini masih 

mendapatkan feedback negatif yang disebabkan oleh seseorang pengguna akun 

Instagram @jafarsalih, mengatakan bahwa #SelasaBerkebaya adalah tindakan 

pemurtadan terselubung dimana kampanye ini menampakkan aurat muslimah dan 

menghembuskan kebencian terhadap busana Islam yang sesuai syariat. Postingan 

ini memicu reaksi beberapa kalangan di media, sehingga memancing masyarakat 

untuk memihak.  
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Gambar 1.5 Postingan Instagram Awas Murtad 

Sumber : akun instagram @jafarsalih 

 Dengan demikian, peneliti ingin melihat bagaimana strategi kampanye 

kebaya sebagai identitas nasional Indonesia melalui gerakan #SelasaBerkebaya 

dalam mempertahankan busana nasional Indonesia dari pengaruh budaya luar. 

I.3 Rumusan Masalah 

Dari data yang sudah didapatkan dan diteliti munculah pertanyaan 

“Bagaimana strategi kampanye kebaya sebagai identitas nasional Indonesia melalui 

gerakan #SelasaBerkebaya?” 

 

I.4 Tujuan Penelitian  

 Adapun tujuan penelitian ini antara lain: 

1. Untuk mengetahui konsep national identity dilakukan melalui 

kampanye #SelasaBerkebaya 
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2. Untuk mengetahui strategi kampanye #SelasaBerkebaya dalam 

mempertahankan identitas nasional Indonesia dari budaya luar 

 

I.5 Kegunaan Penelitian  

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berikut:  

a. Kegunaan Teoritis  

1. Penelitian ini diharapkan dapat membuka penelitian baru mengenai 

strategi kampanye sosial yaitu kebaya, bagaimana kebaya sebagai 

identitas nasional bangsa Indonesia.  

2. Penelitian ini diharapkan dapat membuka penelitian-penelitian baru 

mengenai national identity khususnya di negara Indonesia. 

3. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi untuk akademisi 

ilmu komunikasi khususnya kajian IMC (integrated marketing 

communication). 

 

b. Kegunaan Praktis 

1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi komunitas - 

komunitas yang menjalankan maupun mendukung gerakan 

#SelasaBerkebaya sebagai pengembalian jati diri bangsa. 

2. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi contoh dalam kampanye yang 

akan datang terkait dengan identitas nasional.  
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I.6 Sistematika Penulisan  

Penelitian ini akan disusun kedalam enam bab. 

BAB I: Membahas mengenai latar belakang penelitian, analisa mengenai kondisi 

saat ini, masalah yang muncul terkait dengan topik, dan tujuan dari penelitian ini. 

BAB II: Membahas lebih dalam mengenai objek penelitian dan subjek penelitian, 

dimana objek penelitian dari penelitian ini ialah strategi kampanye yang dilakukan 

komunitas berkebaya. 

BAB III: Membahas teori dan juga konsep yang didapatkan melalui buku, jurnal, 

maupun artikel yang dapat mendukung penelitian ini. 

BAB IV: Membahas teknik penulisan, pendekatan penelitian, metode yang akan 

digunakan, bagaimana mengolah data yang didapatkan dan cara menganalisa 

penelitian. 

BAB V: Membahas penemuan-penemuan yang didapatkan setelah melakukan 

penelitian lebih lanjut. Tentunya juga akan membahas analisa dari penulis. 

BAB VI: Membahas penjelasan mengenai kesimpulan yang didapatkan dari 

penelitian. Penulis juga akan memberikan saran dan masukan yang ingin 

disampaikan mengenai penelitian yang diteliti. 
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