
	

1 
Universitas Pelita Harapan 

BAB I 
 
 

PENDAHULUAN 
 
 
 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Secara global, feminisme merupakan sebuah gerakan yang 

menuntut kesetaraan gender dan melawan ketidakadilan gender. Gender 

yang dimaksudkan disini bukan hanya perempuan, tetapi juga laki-laki. 

Walaupun demikian, mayoritas korban dari ketidakadilan gender, baik dari 

secara aspek politik, sosial atau pun ekonomi, adalah perempuan. Secara, 

pergerakan feminisme didominasi oleh aktivis-aktivis perempuan. Isu 

kesetaraan gender merupakan salah satu bentuk perjuangan feminisme 

yang menjadi sebuah isu global. Perdebatan akan wacana kesetaraan 

gender terjadi secara global, tidak hanya di negara Barat saja. Namun, 

wacana ini menjadi perdebatan publik juga di negara mayoritas Islam. 

Dalam tulisan ini, negara-negara yang memiliki mayoritas penduduk 

muslim secara singkatnya disebut sebagai masyarakat Islam. Turki, 

Pakistan, Bangladesh, Iran dan Indonesia merupakan representasi 

masyarakat Islam yang masih terus memperjuangkan kesetaraan gender 

yang dibahas dalam tulisan ini. Dari kelima negara mayoritas Islam 

tersebut empat diantaranya memiliki persamaan yaitu mayoritas populasi 
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Sunni, kecuali Iran yang mayoritas populasinya adalah Syiah.1 Walaupun 

demikian, pusat kajian tulisan ini fokus kepada kajian wacana kesetaraan 

gender Islam di Indonesia saja.  

Gerakan Islam revivalis menjadi fenomena global karena 

penyebaran ideologi garis kerasnya yang secara geografis tersebar di 

seluruh wilayah Asia Tenggara, Afrika, Eropa dan Timur Tengah (Frisch 

& Inbar, 2008 : 1). Tujuan mereka secara garis besar adalah untuk 

membentuk negara Islam sesuai konsep radikal mereka. Program mereka 

dalam membentuk negara Islam mendapatkan sambutan antusias bagi 

beberapa umat muslim di seluruh dunia. Dengan demikian, gerakan 

revivalis ini pun menjadi gerakan transnasional yang memiliki cabang di 

negara-negara mayoritas muslim. Seperti gerakan Wahabi yang berasal 

dari Arab Saudi dan Ikhwanul Muslimin yang berasal dari Mesir berhasil 

membentuk kelompok revivalis di Indonesia. Beberapa kelompok 

revivalis yang menjadi kaki tangan Wahabi – Ikhwanul Muslimin adalah 

Front Pembela Islam (FPI), Ikhwanul Muslimin Indonesia, dan Partai 

Keadilan Sejahtera (PKS). Pengaruh dari gerakan revivalis transnasional 

di Indonesia ini bukan hanya mengubah tatanan sistem negara saja, 

melainkan juga menentang semua gagasan-gagasan Barat. Isu kesetaraan 

gender merupakan salah satu isu yang kerap dijadikan pertentangan 

mereka. Oleh karenanya, kajian ini melihat sejauh mana pengaruh wacana 

																																								 																					
1 Sunni adalah kelompok yang mendukung pemerintahan Mua’wiyah yang menyatukan umat 
Islam dalam bentuk pemerintahan monarki pada tahun pertama setelah berakhirnya kekhalifahan 
Hasan bin Ali. Sedangkan Syiah merupakan kelompok yang identik dengan pengkultusan Ali bin 
Abi Thalib sebagai pemimpin Islam (Khalik, 2015 : 214-217). 
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kesetaraan gender Islam yang dilakukan oleh kelompok revivalis di 

Indonesia. 

Sayangnya, kebudayaan patriarki di Indonesia pun masih dipegang 

cukup erat hingga sekarang. Sebagian budaya di beberapa daerah 

mengesampingkan atau bahkan meminimalisir peranan perempuan. 

Namun demikian, terdapat beberapa perempuan yang memimpin perang 

mengusir penjajah Belanda pada abad 19. Walaupun pada saat itu 

penggunaan istilah ‘feminisme’ dan makna konsep kesetaraan gender 

belum benar-benar dikenal oleh masyarakat. Berikut pejuang-pejuang 

perempuan di masa itu, yaitu Wolanda Maramis dan Nyi Ageng Serang, 

Christina Martha Tiahahu, Cut Nyak Dien, Cut Meutia, Kartini, dan 

pejuang perempuan lainnya.  

Gerakan feminisme di Indonesia mulai terdengar pada tahun 1960-

an, namun isu terkait feminisme baru menjadi isu dalam pembangunan 

baru pada tahun 1970-an (Nalar Politik, 2017). Terjadi perbedaan yang 

sangat signifikan terkait sikap pemerintah terhadap isu-isu feminisme di 

masa Orde Lama dan Orde Baru. Pada masa Soekarno memberikan 

peluang feminis untuk mengembangkan gagasannya terkait 

keperempuanan dan emansipasi kepada kaum perempuan. Gerakan Wanita 

Indonesia (Gerwani) merupakan gerakan feminis pertama yang sangat 

aktif berkiprah pada gagasan feminisme, terutama dalam sektor ekonomi, 

politik dan sosial. Gerwani sukses mendapatkan peran dalam politik 

nasional melalui gagasan-gagasannya. Sayangnya, hanya karena faktor 
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keterlibatannya dalam peristiwa G30S dan kedekatannya dengan – bukan 

bagian dari – Partai Komunis Indonesia (PKI) membuat Gerwani jatuh 

seiring berakhirnya Orde Lama.  

Pada Orde Baru, pemerintah justru menyingkirkan gerakan 

feminisme dengan melabeli Gerwani sebagai bagian dari PKI yang harus 

dilenyapkan. Sikap pemerintah pada saat itu menghancurkan upaya yang 

telah dilakukan oleh gerakan feminis pada masa pemerintah sebelumnya. 

Kongres Wanita Indonesia (Kowani) pada masa Soekarno masih sangat 

aktif sesuai perannya menyuarakan pemikiran feminisme di berbagai 

bidang. Namun, pada masa Soeharto, Kowani dieratkan dengan Golongan 

Karya (Golkar) yang kemudian tidak ada lagi diskusi yang merefleksikan 

pemikiran feminisme (Lestari, 2016). Perempuan pada masa Soeharto 

hanya berfungsi sebagai pendamping suami, pencetak generasi bangsa, 

dan pengatur rumah tangga. Perempuan pada masa ini kembali berperan 

sesuai dengan pemikiran budaya patriarki yang menuntut perempuan 

hanya aktif dalam pekerjaan perempuan secara tradisional. 

Gerakan feminis mendapatkan ruang geraknya kembali pada masa 

reformasi dengan terbentuknya Komisi Nasional Anti Kekerasan 

terahadap Perempuan (Komnas Perempuan). Komnas Perempuan 

merupakan institusi independen yang fokus pada penegakan hak asasi 

perempuan di Indonesia (Komnas Perempuan, n.d). Keberadaan Komnas 

Perempuan memberikan tiga interpretasi. Pertama, hadirnya Komnas 

Perempuan dimaknai sebagai suksesnya gerakan perempuan dengan 
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menunjukkan eksistensinya melalui kelembagaan negara. Kedua, 

sebaliknya, hadirnya Komnas Perempuan menyiratkan sikap pemerintah 

yang masih membedakan antara hak asasi manusia secara universal dan 

hak asasi manusia ‘perempuan’. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 

(Komnas HAM) yang berdiri 5 tahun lebih awal dari Komnas Perempuan 

seharusnya mampu merangkul isu-isu perempuan sebagai isu yang sama 

pentingnya dengan isu hak asasi manusia. Ketiga, Komnas Perempuan 

hadir sebagai bukti pemerintah sangat serius menanggapi isu-isu 

perempuan hingga diperlukannya lembaga negara khusus.  

Tesis ini hendak mengkaji pengaruh gerakan Islam revivalis dalam 

kontestasi wacana kesetaraan gender Islam di Indonesia. Mengingat 

mayoritas dari penduduk Indonesia menganut Islam, tidak mengherankan 

jika pemikiran-pemikiran feminisme Indonesia kental akan kajian budaya 

Arab dan Islam. Interpretasi keduanya (budaya Arab dan budaya Islam) 

akan membutuhkan pendekatan hermeneutika untuk membuat distingsi 

yang jelas antara budaya dan ajaran murni Islam karena keduanya 

merupakan hal yang berbeda dan harus dipisahkan. Berkaitan dengan hal 

tersebut, penelitian ini akan fokus kepada dua isu yang sangat mencolok 

dalam kajian wacana kesetaraan gender, yaitu perihal penggunaan hijab 

atau cadar dan poligami. Hal ini perlu dilakukan karena upaya kaum 

revivalis kerap kali menggunakan teks-teks sakral tanpa memahaminya 

lebih dalam untuk mematahkan perjuangan feminis.2 Sejatinya, dari aspek 

																																								 																					
2 Istilah revivalis disini digunakan untuk menyebut kelompok-kelompok Islam yang menolak 
ajaran, ide atau gagasan dari Barat secara mutlak dengan mengatasnamakan kemurnian Islam yang 
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agama dan budaya, tidak ada pertentangan yang berarti atas gagasan-

gagasan feminisme.  

Walaupun demikian, upaya kaum revivalis sudah sangat mengakar 

dalam budaya masyarakat Indonesia sehari-sehari dalam beragama. 

Konteks budaya disini berperan penting untuk membedakan budaya Arab 

– yaitu poligami dan penggunaan cadar atau hijab – yang dimanfaatkan 

sebagai bentuk upaya re-islamisasi (islamisasi ulang).3 Kerancuan hal ini 

dapat dianalisis dengan menggunakan analisis wacana kritis dengan tujuan 

untuk membangun wacana tandingan (counter discourse) dari wacana 

yang sudah terbentuk sebelumnya. Oleh karena untuk membedakan aspek 

budaya dan agama diperlukan memahami makna teks-teks sakral, tidak 

hanya melalui makna teks sakral itu sendiri, melainkan juga melalui teks-

teks terkait diluar teks sakral yang kemudian disebut sebagai konteks 

melalui praktek diskursif. Sikap kehati-hatian yang dengan pendekatan 

hermeneutika tetap dilakukan untuk memahami ajaran murni Islam 

melalui model literalisme syariah. 

 

 

 

 

																																								 																																								 																																								 																																								 							
sejatinya hanya untuk melindungi kepentingan kelompok mereka saja. Penjelasan lebih lanjut 
dapat dilihat pada bab selanjutnya. 
3  Istilah ini digunakan untuk menggambarkan fenomena hijrah di masyarakat Indonesia 
belakangan ini yang membentuk stereotip ‘tidak hijrah berarti tidak islami’. Sejauh ini, hijrah 
tidaknya seseorang hanya dijustifikasi melalui cara berpakaian dan berbahasa yang semakin 
ke’arab-arab’an akan semakin islami. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pemikiran kesetaraan gender Islam secara global 

dan di Indonesia? 

2. Bagaimana pemikiran kelompok Islam revivalis keliru dalam 

menginterpretasikan teks-teks Islam?  

3. Bagaimana pengaruh kontestasi wacana kesetaraan gender 

Islam dalam gerakan kelompok Islam revivalis dan moderat? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah serta latar belakang yang telah 

disebutkan di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut : 

Untuk menjelaskan bagiamana pemikiran kesetaraan gender Islam 

secara global dan di Indonesia. Untuk menganalisis pemikiran kelompok 

Islam revivalis dan moderat dalam membentuk wacana publik terkait 

kesetaraan gender. Selain itu juga untuk menganalisis pengaruh kontestasi 

wacana kesetaraan gender Islam dalam gerakan kelompok Islam revivalis 

dan moderat. 

 

1.4 Kegunaan atau Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan atau 

memiliki manfaat sebagai berikut: 
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1.4.1 Kegunaan Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian dan 

menambah ilmu pengetahuan bagi studi Hubungan Internasional 

khususnya dapat memperluas kajian tentang pengaruh gerakan revivalis 

transnasional dalam kontestasi wacana kesetaraan gender Islam di negara-

negara mayoritas muslim, khususnya Indonesia. 

 

1.4.2 Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan eksplanasi tentang 

pengaruh aspek agama dalam pembentukan gagasan kesetaraan gender. 

Serta dapat memberikan wacana alternatif dalam memaknai kesetaraan 

gender. Sehingga melalui wacana tersebut, baik negara maupun aktor 

internasional lainnya, dapat memberikan peranan yang maksimal untuk 

meningkatkan kesadaran akan pentingnya kajian dan praktik kesetaraan 

gender.  

 

1.4.3 Kegunaan Sosial 

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya wawasan 

masyarakat terkait gagasan kesetaraan gender, khususnya distingsi antara 

budaya Arab dan budaya Islam. Dengan tujuan, masyarakat dapat 

menangkal masuknya pengaruh radikalisme berkedok agama dan melawan 
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segala bentuk ketidaksetaraan gender dalam bentuk apapun tanpa pandang 

bulu. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sesuai dengan yang telah dijelaskan di atas, penulis menyusun 

urutan penulisan yang sistematis sebagai berikut : 

BAB I Pendahuluan : 

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang dilakukannya 

penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat dari 

penelitian yang dilakukan serta sistematika penulisan. 

BAB II Kerangka Berpikir : 

Bab ini membahas mengenai tinjauan pustaka terkait feminisme 

dalam Islam, kelompok Islam moderat, dan kelompok Islam revivalis. 

Serta membahas mengenai kerangka teori konstruktivisme, konsep 

praktik wacana atau diskursus, konsep kesetaraan gender, konsep Islam 

moderat, konsep fundamentalisme, dan metode literalisme syariah yang 

akan menjadi alat analisis. 

BAB III Metode Penelitian : 

Bab ini membahas struktur penelitian yang terdiri dari pendekatan 

penelitian, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data terkait 

penelitian yang akan digunakan.  
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BAB IV Hasil dan Pembahasan : 

Bab ini akan memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan 

serta mengemukakan pemikiran kesetaraan gender Islam secara global 

dan di Indonesia. Kemudian, mengemukakan pemikiran kelompok 

Islam revivalis yang keliru dalam menginterpretasikan teks-teks Islam 

dan pengaruh kontestasi wacana kesetaraan gender dalam gerakan 

kelompok Islam revivalis dan moderat. 

BAB V Penutup : 

Bab ini berisikan pemaparan kesimpulan dari penelitian yang telah 

dilakukan secara menyeluruh beserta rekomendasi strategis yang dapat 

dijadikan sebagai rekomendasi kebijakan pemerintah. 

 

 

 

 

 

 

 


