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SAMBUTAN DIREKTUR IRCOS 

 

Teriring puji dan syukur kehadirat Allah, Tuhan Yang 
Maha Esa, Institute for Research and Community 
Development Studies (IRCOS) Jakarta, dengan bangga mampu 
menyusun dan menerbitkan buku Potret Politik 
Perempuan Dalam Ormas Keagamaan. Buku ini disusun 
dan terbit dari interaksi dan aktifitas riset IRCOS yang 
didukung Deputi Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, 
Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI, dalam 
program “Kajian Isu-isu Strategis Pemberdayaan Perempuan 
pada Ormas Keagamaan” tahun anggaran 2006. Program ini 
meliputi semiloka, penelitian dengan Focus Group Discussion 
(FGD), serta analisis data terpilah dan literatur lainnya, yang 
diarahkan sebagai informasi dan rujukan dalam kerangka isu 
strategis pemberdayaan perempuan dalam bidang politik 
melalui paradigma maupun program aksi ormas keagamaan di 
Indonesia.  

Dilatarbelakangi oleh masih adanya indikasi bahwa 
peran politik perempuan masih belum maksimal karena 
beberapa faktor penyebabnya, seperti faktor kultur-ideologi 
atau agama, maka dibutuhkan konfirmasi ke lapangan melalui 
kajian dan penelitian.  

Setidaknya ada 3 aspek tujuan dari kajian dan penelitian 
ini sebagai berikut. Pertama, mengidentifikasi isu kritis umat 
beragama di Indonesia terhadap peran politik perempuan 
terkait dengan partisipasi dan keterwakilan dalam 
pengambilan keputusan kebangsaan dan kenegaraan. Kedua, 
mengidentifikasi dinamika pola aksi kelembagaan dan individu 
berbasis ormas keagamaan dalam upaya menuju kesetaraan 
dan keadilan gender (KKG) melalui pemberdayaan peran dan 
hak politik perempuan. Dan ketiga, melakukan pemetaan 
potensi dan kendala atas peran politik perempuan berbasis 
ormas keagamaan di Indonesia dalam rangka  peningkatan 



partisipasi dan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif 
pada Pemilu 2009.  

Dalam konteks itu maka buku ini secara ringkas 
mencoba mengemukakan eksistensi, konsep dan strategi, serta 
revitalisasi peran perempuan, khususnya berbasis ormas 
keagamaan, dalam wacana dan aksi peran politik di Indonesia. 
Bahwa bagaimana potensi peran politik perempuan secara 
personal maupun institusi dalam membangun proses 
perumusan dan implementasi isu kritis dan pola kinerja 
strategis tentang peran politik perempuan Indonesia di tingkat 
nasional, regional, maupun lokal. Lebih jauh, bagaimana peran 
politik perempuan Indonesia mampu membangun proses 
demokratisasi dalam kerangka mewujudkan kesetaraan dan 
keadilan gender yang berdialektika dengan upaya 
pemberdayaan perempuan dalam bidang politik. 

Kami berharap buku ini dapat memberikan cakupan 
wawasan yang lebih luas kepada perempuan Indonesia 
berbasis ormas keagamaan, maupun kepada masyarakat 
umum, terutama mereka yang memberikan perhatian dan 
respons positif terhadap masalah-masalah yang berkaitan 
dengan pemberdayaan peran politik perempuan melalui 
strategi pengarusutamaan gender. Terlebih lagi, buku ini 
membuka ruang yang cukup besar bagi terciptanya hubungan 
dialogis dan partisipatif antara pemangku kebijakan negara, 
perempuan, dan masyarakat, sehingga dapat mengawal 
kepentingan publik yang lebih baik.  

Akhirnya, selaku Direktur Eksekutif IRCOS Jakarta, saya 
mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama 
kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI, Ibu 
Prof. Dr. Meutia Hatta Swasono; Bapak Yusuf 
Supiyandi sebagai Deputi Bidang Pemberdayaan Lembaga 
Masyarakat (PLM) dan Ibu Siti Khadijah Nasution (Mimi) 
sebagai Asisten Deputi Urusan Organisasi Keagamaan pada 
Deputi PLM, atas dukungan dan perhatian kepada IRCOS. 
Terima kasih juga saya sampaikan atas kontribusi pemikiran 
dan kerja keras tim peneliti dan penulis IRCOS, serta teman-
teman aktifis perempuan ormas keagamaan yang terlibat 



dalam program kajian sehingga disusun dan diterbitkannya 
buku ini. Semoga kerjasama yang baik ini terus terbangun 
secara konsisten dalam upaya kita untuk tetap concern dan 
komitmen pada isu-isu strategis pemberdayaan perempuan di 
Indonesia.  
 
Jakarta,    Desember 2006 
IRCOS Jakarta 

 

Saidah Sakwan, MA 
Direktur Executif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAMBUTAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN REPUBLIK INDONESIA 

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan 
Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan 
hidayahNya kepada kita semua, sehingga Institute for 
Research and Community Development Studies (IRCOS) 
Jakarta telah berhasil menyusun buku Potret Politik 
Perempuan Dalam Ormas Keagamaan sebagai hasil 
”kajian Isu-isu Strategis Pemberdayaan Perempuan pada 
Ormas Keagamaan” Tahun Anggaran 2006. Kajian tersebut 
mengangkat tema peran politik perempuan ditinjau dari 
sudut pandang agama. Buku ini menjelaskan aspek-aspek 
penting dari posisi dan peran Ormas Keagamaan dalam 
pemberdayaan perempuan menyongsong Pemilu 2009. 

Buku Potret Politik Perempuan Dalam Ormas 
Keagamaan ini merupakan hasil kajian tentang peran 
politik perempuan Indonesia ditinjau dari sudut pandang 
agama, dan sesungguhnya buku tersebut memiliki nilai 
strategis dalam rangka meningkatkan posisi, keterwakilan 
dan partisipasi perempuan pada wilayah legislatif, 
eksekutif, yudikatif dan publik. Posisi, keterwakilan dan 
partisipasi perempuan pada wilayah tersebut dapat 
dijadikan sebagai barometer pengukuran peran politik 
perempuan Indonesia. 

Program kajian ini diambil melalui semiloka, 
penelitian dengan Focus Group Discussion (FGD), serta 
analisis data terpilah dari literatur lainnya. Analisis yang 
dibuat dalam buku ini masih terbatas, baik dari segi 
kedalaman maupun dari sisi banyaknya sektor yang 
dicakup. Meskipun demikian diharapkan informasi yang 
disajikan dalam buku ini memenuhi berbagai keperluan dan 
dapat memberikan cakupan wawasan yang lebih luas 



mengenai bagaimana peran politik perempuan Indonesia. 
Hal tersebut yang diharapkan mampu membangun proses 
demokratisasi di bidang politik pada umumnya, dan 
pengambilan keputusan pada khususnya. Hal tersebut 
dilakukan sebagai pelaksanaan strategi pengarusutamaan 
gender dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. 

Semoga buku hasil kajian ini bermanfaat dan 
berhasil menempatkan keterwakilan perempuan minimal 
30% di Dewan Perwakilan Rakyat pada pemilu tahun 2009. 

  
Jakarta, Desember 2006 

Menteri Negara 
Pemberdayaan Perempuan RI 

 
 
 
 

Prof. Dr. Meutia Hatta Swasono 
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PENGANTAR 

 

Gender berasal dari Bahasa Latin, yaitu “genus” 
berarti tipe atau jenis. Gender adalah sifat dan perilaku 
yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan yang 
dibentuk secara sosial maupun budaya. Karena 
dibentuk oleh sosial dan budaya setempat, maka 
gender tidak berlaku selamanya tergantung pada 
waktu (tren), tempat dan wilayahnya. Perbedaan 
antara gender dan seks adalah gender ditentukan oleh 
sosial dan budaya setempat sedangkan seks adalah 
pembagian jenis kelamin yang ditentukan oleh Tuhan. 

Sistem sosial yang berlaku di Indonesia yang 
sangat dipengaruhi oleh kultur patriarki yang terbukti 
telah mempengaruhi bangunan berbagai sistem, baik 
politik, ekonomi, sosial, budaya maupun agama. Kultur 
patriarki menekankan superioritas laki-laki dan 
menomorduakan perempuan. Perempuan hanya 
ditempatkan dalam wilayah domestik, yang dalam 
kultur Jawa didefinisikan sebagai sumur, dapur dan 
kasur. Akibatnya, perempuan menjadi kelompok yang 
termarginalkan dalam proses-proses penentuan 
kebijakan. 

Ketereliminasi perempuan ini dilakukan melalui 
proses yang sangat panjang, mulai dari proses 
ideologisasi yang bersumber pada norma-norma sosial 
yang bias gender, penafsiran atas ajaran agama yang 
bias gender, serta melalui instrumen-instrumen 
pendidikan, semenjak dari pendidikan di dalam 
keluarga hingga pada institusi pendidikan formal. 
Proses yang oleh Antonio Gramscie disebut sebagai 
hegemoni ini juga dilakukan melalui media-media 
informasi, baik cetak maupun elektronik. Instrumen 



yang disebut terakhir ini tentunya memiliki misi 
spesifik, yaitu membangun kultur konsumerisme. 

Bias gender yang mewarnai konstruksi sosial, 
politik dan ekonomi ini tidak hanya berdampak kepada 
peminggiran peran perempuan dalam pembangunan 
semata, bahkan secara lebih jauh, hal ini menyebabkan 
terpeliharanya praktek-praktek kekerasan terhadap 
perempuan sebagai akibat dari lemahnya visi gender 
dalam aturan hukum di Indonesia, serta lemahnya 
daya jangkau tangan-tangan hukum. 

Pemerintah semenjak lama sebenarnya telah 
memulai proses pengintegrasian isu-isu pemberdayaan 
perempuan dalam program pembangunan. Hal ini 
tidak terlepas dari tekanan dan trend internasional 
yang berkembang sejak tahun 1970-an yang 
menekankan perlunya pelibatan perempuan dalam 
proses pembangunan, yang dikenal melalui konsep 
Women in Development (WID). Bahkan pada era 
pemerintahan KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), 
pemerintah telah mengambil kebijakan yang cukup 
progresif melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 
2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG). Inpres 
ini secara tegas menginstruksikan kepada seluruh 
jajaran instansi pemerintahan untuk mengintegrasikan 
misi pemberdayaan perempuan ke dalam program-
program pembangunan. 

Ormas keagamaan sebagai sebuah institusi 
masyarakat sipil memiliki posisi dan peran strategis 
untuk terlibat dalam proses mewujudkan Kesetaraan 
Keadilan Gender (KKG). Modal dan kekuatan yang 
dimiliki oleh ormas keagamaan meliputi modal sosial 
berupa jumlah keanggotaan yang besar dan solid, 
struktur jaringan yang menggurita dan menjangkau 
hampir seluruh wilayah negeri yang terdiri dari 



jaringan pendidikan dan jaringan ekonomi, serta 
fungsi kaderisasi yang selama ini dijalankan, sehingga 
mampu memberi kontribusi dalam mencetak kader-
kader pemimpin bangsa. 

Modal dan kekuatan ini sangat penting untuk 
dimanfaatkan dalam proses pembelaan terhadap 
kepentingan perempuan. Melalui instrumen-
instrumen yang dimilikinya, misalnya jaringan 
lembaga pendidikan, ormas keagamaan dapat turut 
mensosialisasikan konsep KKG kepada masyarakat. 
Jaringan ekonomi yang dimiliki ormas keagamaan 
dapat dimanfaatkan untuk membantu meningkatkan 
kemampuan ekonomi perempuan. Jaringan kader 
yang dimiliki ormas keagamaan yang duduk di posisi-
posisi penting di lembaga pemerintahan maupun 
parlemen, dapat dimanfaatkan untuk mempercepat 
proses perubahan kebijakan yang selama ini berbias 
gender. 

Buku ini berusaha menjelaskan aspek-aspek 
penting dari posisi dan peran ormas keagamaan dalam 
pemberdayaan perempuan yang didapatkan dari hasil 
penelitian yang dilakukan oleh Institute for Research 
and Community Development Studies (IRCOS) 
bekerja sama dengan Kementerian Negara 
Pemberdayaan Perempuan. Melalui buku ini, IRCOS 
berusaha untuk menyumbangkan sedikit potret 
gambaran tentang persepsi ormas keagamaan tentang 
pemberdayaan perempuan. 

 
 
 
 
 
 



BAB I 
KEGELISAHAN PEREMPUAN INDONESIA 

 
 
A. Derita Perempuan 

Potret kehidupan kaum perempuan di 
Indonesia hingga 61 tahun setelah kemerdekaan 
masih menampakkan sisi buruk. Derita yang 
dialami kaum perempuan sedemikian kompleks, 
mulai dari perlakuan yang bersifat kekerasan, 
kooptasi, hingga marginalisasi peran politik, 
ekonomi dan sosial.  

Praktek kekerasan terhadap perempuan, yang 
tidak hanya terjadi di sektor domestik rumah 
tangga, tetapi juga sampai merambah pada bentuk-
bentuk stigmatisasi melalui media massa. Sedikit 
menggambarkan potret perempuan tersebut, 
setidaknya dapat disajikan beberapa fakta berikut 
ini: 

 
1. Marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi.  

 Marginalisasi terhadap perempuan ini 
terjadi dan berdampak pada hampir semua 
sektor kehidupan lainnya, baik di sektor politik, 
sosial, budaya, pendidikan, dan lain-lain.  

Sebagai contoh, marginalisasi di sektor 
ekonomi dapat kita lihat dari cerminan jam 
kerja panjang, ketiadaan sarana penitipan anak 
di tempat kerja, dan kesulitan perempuan 
bekerja untuk menyusui anaknya, adalah 
beberapa contoh nyata. Meskipun cuti 
melahirkan telah diberlakukan secara luas, 
namun masih ada yang merasa rugi memberi 
cuti melahirkan kepada karyawan perempuan. 



Memberikan cuti melahirkan bagi karyawan 
perempuan dianggap pemborosan dan 
inefiesiensi. Diskriminasi terselubung dilakukan 
guna menghindari pemberian cuti tersebut, 
antara lain dengan preferensi tidak tertulis, 
lebih mengutamakan merekrut karyawan laki-
laki atau karyawan perempuan lajang. 

  Di sisi lain, marginalisasi perempuan 
juga terlihat dari fenomena diskriminasi dalam 
bentuk feminisasi di dunia kerja. Dalam dunia 
kerja, perempuan cenderung ditempatkan pada 
jenis-jenis pekerjaan yang berupah rendah, 
kondisi kerja buruk dan tidak memiliki 
keamanan kerja. Hal ini berlaku, khususnya, 
bagi perempuan berpendidikan menengah ke 
bawah. Untuk kasus di perkotaan, terjadi pada 
buruh pabrik. Sementara untuk kasus pedesaan 
terjadi pada buruh tani. Hal yang perlu 
digarisbawahi di sini adalah terjadinya 
kecenderungan perempuan terpinggirkan pada 
pekerjaan, marginal tersebut tidak semata-mata 
disebabkan faktor pendidikan. Dari kalangan 
pengusaha sendiri, terdapat preferensi untuk 
mempekerjakan perempuan pada sektor 
tertentu dan jenis pekerjaan tertentu karena 
upah perempuan lebih rendah daripada laki-
laki.   

 Sebuah studi tentang buruh perempuan 
pada industri sepatu di Tangerang, ditemukan 
bahwa biaya tenaga kerja (upah) buruh laki-laki 
adalah 10-15% dari total biaya produksi. 
Sementara bila mempekerjakan perempuan, 
biaya tenaga kerja dapat ditekan hingga 5-8% 
dari total biaya produksi (Tjandraningsih, 
1991:18). Dalam kasus tersebut, persentase 



jumlah buruh perempuan adalah 90% dari total 
buruh.  

 Kasus lain dengan substansi yang sama 
ditemukan pula di sektor pertanian pedesaan. 
Sebuah penelitian tentang buruh perempuan 
pada agro industri tembakau ekspor di Jember, 
ditemukan bahwa untuk pekerjaan di kebun 
tembakau, buruh perempuan mendapat upah 
Rp 1.650,00 per hari sementara buruh laki-laki 
mendapat upah Rp 1.850,00 per hari 
(Indraswari, 1994:52). Dengan demikian 
persentase jumlah buruh perempuan pada 
kasus tembakau adalah 80%.  

 Melihat kedua kasus tersebut di atas, 
setidaknya telah terjadi penggunaan tenaga 
kerja perempuan untuk sektor-sektor produktif 
tertentu dan pembedaan kegiatan-kegiatan 
tertentu atas dasar jenis kelamin. Dua hal ini 
dapat di lihat juga melalui peningkatan atau 
penurunan rasio perempuan di setiap jabatan. 

  Diskriminasi upah juga terjadi pada 
kaum perempuan baik secara eksplisit maupun 
implisit. Dengan alasan karena tugas utama 
perempuan adalah di sektor domestik, maka 
pada saat ia masuk ke sektor publik “sah-sah” 
saja untuk memberikan upah lebih rendah, yang 
mana pekerjaan di sektor publik dianggap 
hanya sebagai “sampingan” untuk “membantu” 
suami. Lebih dari itu, sebenarnya pihak yang 
diuntungkan dalam kasus diskiriminasi upah 
adalah pemilik modal yang dapat menekan 
biaya produksi melalui pengurangan komponen 
biaya tenaga kerja.  



 Selain persoalan upah, dalam perspektif 
perbandingan dengan laki-laki, perempuan di 
sektor publik menghadapi kendala lebih besar 
untuk melakukan mobilitas vertikal (kenaikan 
pangkat, posisi, jabatan) karena ideologi 
patriarkis yang dominan. Hal ini diindikasikan 
dengan minimnya jumlah perempuan yang 
menduduki posisi pengambil keputusan dan 
posisi strategis lainnya, baik di sektor 
pemerintah maupun di sektor swasta. Meskipun 
persentase perempuan lebih dari 50% dari total 
penduduk Indonesia, namun perempuan yang 
menjadi anggota parlemen hanya 7-8% dari 
total anggota parlemen. Demikian pula dapat 
dihitung dengan jari, jumlah perempuan yang 
menduduki jabatan struktural, seperti bupati, 
walikota, menteri, dan sebagainya. 

 
2. Subordinasi atau anggapan tidak penting dalam 

keputusan politik.  

  Subordinasi pada dasarnya adalah 
keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin 
dianggap lebih penting atau lebih utama 
dibanding jenis kelamin lainnya. Sudah sejak 
dahulu ada pandangan yang menempatkan 
kedudukan dan peran perempuan lebih rendah 
dari laki-laki. Banyak kasus dalam tradisi, 
tafsiran ajaran agama maupun dalam aturan 
birokrasi yang memposisikan kaum perempuan 
sebagai subordinasi dari kaum laki-laki. 
Kenyataan memperlihatkan bahwa masih ada 
nilai-nilai masyarakat yang membatasi ruang 
gerak, terutama perempuan, dalam kehidupan. 

 Setidaknya ada 3 perampasan ruang 
gerak perempuan dalam kehidupan sebagai 



berikut. Pertama, perampasan daya sosial, 
yang mencakup perampasan akses seperti 
informasi, pengetahuan, pengembangan 
keterampilan dan potensi kolektif, serta 
partisipasi dalam organisasi dan sumber-
sumber keuangan. Kedua, perampasan daya 
politik, yang meliputi perampasan akses 
individu pada pengambilan keputusan politik, 
termasuk kemampuan memilih dan 
menyuarakan aspirasi serta bertindak kolektif. 
Tekanan ini lebih merupakan akibat dari 
operasi watak otoritarian rezim dan pendukung 
koersifnya. Kebisuan ini yang harus dibongkar. 
Dan ketiga, perampasan daya psikologis, yang 
mencakup tekanan eksternal yang 
menyebabkan hilangnya perasaan individual 
mengenai potensi dirinya (percaya diri) dalam 
kancah sosial-politik, sehingga individu itu tidak 
punya peluang untuk berpikir kritis. Tekanan 
eksternal itu diinternalisasi si miskin menjadi 
kesadaran palsu. Mereka percaya bahwa mereka 
miskin dan bodoh, tidak bisa apa-apa, selain 
mengandalkan orang lain untuk mengubah 
keadaannya. 

  Minimnya porsi keterlibatan perempuan 
dalam proses-proses pengambilan keputusan 
maupun dalam penempatan jabatan strategis di 
Indonesia terlihat sangat jelas. Harian KOMPAS 
pernah menyajikan data tentang peran dan 
posisi perempuan dalam lembaga-lembaga 
strategis. 

 

 

 



Tabel 1  
Keterwakilan Perempuan di DPR pada Tahun 2002 

Periode Perempuan Laki-laki 

1950-1955 9 236 

1955-1960 17 272 

1956-1959 25 488 

1971-1977 36 460 

1977-1982 29 460 

1982-1987 39 460 

1987-1992 65 500 

1992-1997 65 500 

1997-1999 54 500 

1999-2004 45 500 

Sumber: Harian Kompas, 9 Februari 2004 
 

Tabel 2 
Keterwakilan Perempuan dalam Lembaga Politik Formal 

di Indonesia pada Tahun 2002: 

Lembaga Perempuan Laki-laki 

MPR 18 117 

DPR 44 455 

MA 7 40 

BPK 0 7 

DPA 2 43 

KPU 2 9 

Gubernur 0 30 

Bupati 5 331 

Eselon IV & III 1.883 25.110 

Hakim 536 2.775 

PTUN 35 150 

Sumber: Harian Kompas, 9 Februari 2004 
 



 
Tabel 3 

Keterwakilan Perempuan di Komisi-komisi DPR  
pada Tahun 2002 

Komisi – Bidang Perempuan Laki-laki 

I. Hankam 4 53 

II. Hukum dan Dalam 
Negeri 3 53 

III. Pangan dan 
Pertanian 

3 49 

IV. Transportasi dan 
Prasarana 

4 51 

V. Industri dan 
Perdagangan 

6 50 

VI. Agama, Pendidikan 
& Kebudayaan 6 42 

VII. Kesehatan & 
Kependudukan 

11 33 

VIII. Iptek & Lingkungan 
Hidup 

4 51 

IX. Keuangan dan 
Pembangunan 3 52 

            Sumber: Harian Kompas, 9 Februari 2004 

 

 Dalam Pemilu 2004,tingkat keterwakilan 
perempuan juga belum mengalami peningkatan 
yang berarti meskipun telah ada ketentuan 
tentang kewajiban pemenuhan kuota 30% 
dalam kepengurusan partai politik maupun 
dalam daftar calon anggota legislatif yang 
diajukan oleh partai politik. Hal ini terlihat dari 
hasil pemilihan anggota DPD yang mana jumlah 
perempuan yang berhasil meraih kursi adalah 
21,09% dari total seluruh anggota DPD, 
sementara untuk kursi DPR pusat persentase 



perempuan yang berhasil meraih kursi adalah 
11,09% atau 61 orang dari 550 kursi yang 
tersedia. 

 Mayoritas partai politik terkesan enggan 
memenuhi aspirasi perempuan dan amanat 
undang-undang tentang kuota perempuan 
sebesar 30% tersebut. Keengganan ini 
ditampakkan melalui proses penyusunan daftar 
calon anggota legislatif yang menempatkan 
caleg perempuan pada nomor urut sepatu. Di 
samping itu, keengganan juga disampaikan 
partai politik secara samar dengan 
mengedepankan pertimbangan yang lebih arif. 
Bahwa perempuan diminta tidak memaksakan 
agar kuota 30% anggota legislatif/Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR) untuk perempuan 
harus dipenuhi. Tuntutan kuota 30% tidak 
sekedar didasari atas alasan identitas 
perempuan semata tetapi harus 
mempertimbangkan proses kaderisasi aktifis 
politik perempuan secara proporsional dan 
alamiah, dimulai dari keaktifan perempuan di 
kalangan bawah terus naik ke tingkat atas. 
 

3. Pembentukan stereotip atau citra negatif.  

 Stereotip yang dimaksud adalah citra 
baku tentang individu atau kelompok yang tidak 
sesuai dengan kenyataan empiris yang ada. 
Pencitraan negatif secara umum selalu 
melahirkan ketidakadilan. Salah satu stereotip 
yang berkembang berdasarkan pengertian 
gender, yakni terjadi terhadap salah satu jenis 
kelamin, yaitu perempuan. 



  Hal ini mengakibatkan terjadinya 
diskriminasi dan berbagai ketidakadilan yang 
merugikan kaum perempuan. Misalnya, 
pandangan terhadap perempuan yang tugas dan 
fungsinya hanya melaksanakan pekerjaan yang 
berkaitan dengan pekerjaan domistik atau 
kerumahtanggaan. Konsep gender ialah suatu 
sifat laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi 
oleh masyarakat, baik secara kultural maupun 
sistemik. Misalnya perempuan secara kultural 
dikenal lemah lembut, cantik, emosional atau 
keibuan, sedangkan laki-laki dikenal kuat, 
rasional jantan dan perkasa. Sifat-sifat tersebut 
dapat dipertukarkan dan berubah dari waktu ke 
waktu dan dari tempat ke tempat lain. Hal ini 
tidak hanya terjadi dalam lingkup rumah 
tangga, tetapi juga terjadi di tempat kerja dan 
masyarakat, bahkan di tingkat pemerintah dan 
negara. 

  Proses pembentukan stereotipe ini 
dilakukan melalui berbagai instrumen, 
diantaranya melalui media massa. Sebagai 
instrumen penyebaran informasi, media massa 
berperan besar dalam membentuk stereotip 
perempuan.  

  Media massa, dalam menjalankan 
fungsinya sebagai pengirim warisan sosial 
(transmission of the social heritage) memiliki 
pengaruh dan kekuatan strategis dalam 
menyebarkan pengaruh dan mempengaruhi 
khalayak. Sebagai agen sosial yang memainkan 
peran penting dalam kehidupan bermasyarakat, 
media massa memiliki fungsi tak sekedar 
menyajikan informasi, berita atau hiburan saja, 
melainkan juga memiliki kemampuan untuk 



mengajak dan mengukuhkan norma-norma 
tertentu dalam masyarakat. 

  Posisi perempuan dalam media massa 
memang tidak menggembirakan, cenderung 
tidak terwakili secara layak. Tercermin tidak 
saja di ranah hiburan, dalam produk informasi, 
dalam iklan-iklan dalam dan luar ruang, dalam 
film dan sinetron. Bahkan dalam program berita 
dan talkshow/simbol   netralitas dan 
obyektivitas media/potret  perempuan selalu 
berada dalam posisi terdiskriminasi. 

  Potret diri perempuan di media massa 
dalam literatur surat kabar/majalah, film, 
televisi, iklan dan buku-buku, masih 
memperlihatkan stereotip yang merugikan yaitu 
gambaran perempuan yang selalu pasif dan 
sangat tergantung pada pria, didominasi, 
menerima keputusan yang dibuat oleh pria dan 
terutama melihat dirinya sebagai simbol seks.  

 Media massa turut mensosialisasikan dan 
melanggengkan ideologi yang timpang dan 
diskriminatif terhadap perempuan. Media 
massa di Indonesia masih belum memiliki 
kepekaan gender. Ini tampak dari pemilihan 
angel dari suatu berita atau diksi (permainan 
kata-kata) yang digunakan dalam penulisan 
berita, khususnya yang menyangkut 
ketidakadilan terhadap perempuan. Situasi ini 
tak hanya disebabkan oleh sifat industri media 
massa yang kapitalis patriarkis, tetapi terutama 
disebabkan oleh sosialisasi ideologi patriarki 
yang sudah mendarah daging; yang 
menyebabkan ketidakberanian mengubah 
wacana, karena ujung-ujungnya juga 



berdampak secara ekonomis kepada perusahaan 
media massa tersebut. Orientasi jurnalisme 
Indonesia dari segi isi maupun institusinya 
sangat bias gender. Materi pemberitaan media 
massa cenderung menempatkan wanita sebagai 
obyek pelecehan, atau sebaliknya karena alasan 
kecantikan.  

 Sosok perempuan dalam iklan 
dibutuhkan untuk memperkuat daya jual dari 
sebuah produk dalam menyampaikan pesan dan 
kesan terhadap produk tersebut. Tetapi kurang 
disadari bahwa iklan-iklan yang ada saat ini 
cenderung sangat bias gender, dan 
mengukuhkan budaya patriarki dan gambaran 
mengenai perempuan yang ada dalam 
masyarakat. Secara kelembagaan, praktek 
institusi jurnalistik hampir tak pernah memberi 
posisi strategis kepada jurnalis wanita, setara 
dengan prestasi jurnalis pria.  

 

4. Kekerasan (violence).  

 Kekerasan tidak hanya menyangkut 
serangan fisik saja seperti perkosaan, 
pemukulan dan penyiksaan, tetapi juga yang 
bersifat nonfisik, seperti pelecehan seksual 
sehingga secara emosional terusik. Ada 
beberapa macam perlakuan kekerasan, seperti 
yang bersifat individu, baik di dalam rumah 
tangga sendiri maupun di tempat umum, serta 
ada juga yang di dalam masyarakat itu sendiri. 
Pelaku bisa saja suami, ayah, keponakan, 
sepupu, paman, mertua, anak laki-laki, 
tetangga, atau majikan. 



Intensitas kejadian kasus kekerasan 
terhadap perempuan di Indonesia semakin hari 
semkin mengkhawatirkan. Sebagian besar kasus 
ini tidak terdokumentasikan karena minimnya 
laporan yang masuk, baik kepada instansi 
kepolisian, Kementerian Negara Pemberdayaan 
Perempuan maupun kepada Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM) yang concern terhadap isu 
gender. Minimnya jumlah laporan yang masuk 
ini disebabkan oleh dua faktor sebagai berikut. 
Pertama, masih minimnya pengetahuan kaum 
perempuan tentang hak-hak perempuan 
maupun soal  keberadaan Undang-undang atau 
peraturan tentang kekerasan dalam rumah 
tangga. Dan kedua, adanya anggapan bahwa 
pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan 
sama dengan membuka aib. Para korban malu 
membuka aib dirinya kepada orang lain. 
Alasannya karena sejauh ini masyarakat 
cenderung menyalahkan korban atas kekerasan. 
Pengucilan dan pengasingan sering dialami oleh 
korban dari masyarakat ketika kekurangan dan 
aibnya terungkap, padahal pada saat itulah ia 
justru sangat membutuhkan dukungan moral 
dari banyak pihak untuk bangkit menata masa 
depan.  

Dari kasus-kasus kekerasan terhadap 
perempuan yang dilaporkan, pada 2004 lalu, 
berdasarkan catatan tahunan Komisi Nasional 
(Komnas) Perempuan, mencapai 14.020 kasus. 
Jumlah tersebut meningkat cukup tajam 
dibandingkan tahun sebelumnya (2003) yang 
hanya 7.787 kasus.  

Sedangkan pada tahun 2005, terdapat  
sebanyak 20.391 kasus kekerasan terhadap 



perempuan ditangani 215 lembaga di 29 
provinsi. Angka ini menunjukkan kenaikan 45 
persen, jika dibandingkan tahun 2004 yaitu 
14.020 kasus.  Kekerasan yang selama ini telah 
terjadi diantaranya adalah kekerasan fisik, 
psikis, seksual dan penelantaran dalam sektor 
ekonomi. 
 

5. Beban kerja yang panjang dan lebih banyak 
(burden).  

 
 Bentuk lain dari diskriminasi dan 
ketidakadilan gender adalah beban ganda yang 
harus dilakukan oleh salah satu jenis kalamin 
tertentu secara berlebihan. Dalam suatu rumah 
tangga pada umumnya beberapa jenis kegiatan 
dilakukan laki-laki, dan beberapa dilakukan 
oleh perempuan. Berbagai observasi 
menunjukkan, perempuan mengerjakan hampir 
90% dari pekerjaan dalam rumah tangga. 
Sehingga bagi mereka yang bekerja, selain 
bekerja di tempat kerja juga masih harus 
mengerjakan pekerjaan rumah tangga. 

 
6. Sosialisasi ideologi nilai peran gender.  

 Yusuf Supiandi, mantan Deputi V 
Kementerian Negara Pemberdayaan 
Perempuan, membeberkan bagaimana 
ketidaksetaraan gender itu memberi pengaruh 
yang cukup besar terhadap kemiskinan. 
Misalnya, investasi terhadap SDM, khususnya 
anak-anak dan perempuan dalam pendidikan 
dan kesehatan. Perempuan yang berpendidikan 
dan mempunyai kesehatan yang baik akan 
mempunyai kesempatan untuk aktif bekerja 



secara produktif pada sektor-sektor formal serta 
akan menikmati pendapatan yang baik 
dibanding dengan perempuan yang tidak punya 
pendidikan dan sakit-sakitan. Selain itu, 
perempuan yang punya pendidikan akan 
memberikan perhatian yang lebih besar pada 
anak-anaknya yang merupakan investasi bagi 
masa depan anak-anak. 

 Bentuk ketidakadilan gender tidak bisa 
dipisahkan, karena saling berkaitan dan 
berhubungan secara dialektis. Misalnya 
marginalisasi ekonomi perempuan akan 
menyebabkan kekerasan, yang akhirnya 
tersosialisasikan dalam keyakinan dan visi 
kaum perempuan sendiri. Karenanya, guna 
memaksimalkan peran perempuan, pemahaman 
gender mutlak dibutuhkan. Kesetaraan dan 
keadilan gender merupakan syarat mutlak 
untuk menciptakan tatanan masyarakat yang 
adil dan manusiawi. Oleh sebab itu, tidak benar 
anggapan yang mengatakan bahwa gerakan 
kesetaraan dan keadilan gender itu merupakan 
upaya merusak tatanan masyarakat yang telah 
baku. Sesungguhnya adalah kesetaraan dan 
keadilan gender dapat menciptakan tatanan 
masyarakat yang adil dan manusiawi. Laki-laki 
dan perempuan harus berupaya untuk melawan 
sistem yang tidak adil. 

 

 

 

 
 



B.   Sebab-sebab Marginalisasi Perempuan 
 
Marginalisasi perempuan yang pada akhirnya 
menyebabkan terjadinya ketidakadilan gender pada 
dasarnya disebabkan oleh beberapa faktor: 

1. Peran negara 

Negara sebenarnya memiliki tugas dan peran 
untuk mewujudkan ketertiban sosial, keadilan 
dan membangun kesejahteraan. Namun dalam 
banyak kasus, negara justru seringkali menjadi 
penyebab munculnya ketidakadilan melalui 
proses yang dinamakan pembakuan gender.  
Pembakuan gender adalah sebuah proses 
pemberian legitimasi terhadap diskriminasi 
gender melalui produk kebijakan. 

Pada dasarnya kaum perempuan secara 
umum dirugikan dengan pembakuan peran 
gender, terutama bagi kaum perempuan dari 
kelas bawah (miskin), mereka menjadi lebih 
menderita. Pembakuan peran gender 
menyebabkan perempuan miskin   menerima 
ketidakadilan ganda, yang artinya bahwa kaum 
perempuan miskin tidak hanya mengalami 
ketidakadilan gender atau kekerasan yang 
terwujud dalam fenomena subordinasi, 
domestifikasi, marginalisasi dan beban kerja 
berlebih yang terjadi di berbagai tingkatan, 
tetapi juga mengalami ketidakadilan karena 
posisi sosial mereka yang berada pada lapisan 
bawah masyarakat. Perempuan kelas bawah 
secara struktural cenderung kurang atau bahkan 
tidak memiliki akses di segala bidang, baik 
ekonomi, kesehatan maupun pendidikan, 
dibandingkan kelas lainnya. Tingkat ekonomi 



maupun tingkat pendidikan kelas bawah 
umumnya rendah. Faktor minimnya akses yang 
mereka miliki membuat perempuan kelas 
bawah lebih sulit untuk masuk dalam kerja 
sektor formal atau wilayah-wilayah kerja yang 
lebih memberi perlindungan terhadap mereka. 

Pembakuan peran gender berdampak pada 
gender kondisi kerja kaum perempuan, baik 
yang sifatnya kerja reproduktif maupun 
produktif. Pada umumnya mereka mengalami 
berbagai bentuk kekerasan  yang terdiri dari : 

(a) Kekerasan ekonomi, 

(b) Marginalisasi, 

(c) Kekerasan sosial, 

(d) Beban kerja yang berlebih, 

(e) Tidak diakui sebagai pencari nafkah 

keluarga, 

(f) Kekerasan fisik, kekerasan psikologis dan 

kekerasan seksual. 

2.    Peran konstruksi sosial dan budaya.  

Konstruksi sosial dan budaya memiliki 
peran yang cukup dominan dalam 
meminggirkan peran perempuan. Dominasi 
budaya patriarki yang mengakar secara kuat di 
masyarakat telah memberikan sumbangan besar 
terhadap peminggiran posisi dan peran 
perempuan. 

Paradigma patriarki ini kemudian 
membentuk pola pikir masyarakat, kaum 
intelektual, penentu kebijakan dan pelaku 



ekonomi dalam memperlakukan perempuan. 
Melalui proses penafsiran teks-teks keagamaan, 
kaum intelektual mengkonstruksikan 
pemahaman-pemahaman keagamaan yang bias 
gender. Begitu juga yang terjadi pada para 
penentu kebijakan, dan pelaku ekonomi. 
Mereka membentuk sistem politik, sosial, 
ekonomi, pendidikan dan lain-lain yang secara 
sistematis meminggirkan perempuan. 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB II 
KONSEP DAN STRATEGI  

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
 
 
A.  Analisis Gender 

Analisis gender adalah serangkaian kriteria 
yang mempertanyakan ketidakadilan sosial dari 
aspek hubungan antar jenis kelamin. Dalam 
melakukan identifikasi terhadap ketidakadilan ini, 
analisis gender mula-mula membuat pembedaan 
antara apa yang disebut seks dan gender. Seks, 
demikian didefinisikan, adalah pembedaan laki-laki 
dan perempuan yang didasarkan atas ciri-ciri 
biologis. Sedangkan gender adalah pembedaan laki-
laki dan perempuan secara sosial. 

 
Tabel 4 

Perbedaan seks dan Gender 

SEKS Gender 

Tidak bisa berubah Bisa berubah 

Tidak bisa 
dipertukarkan 

Bisa dipertukarkan 

Berlaku dimana saja Bergantung budaya 

Berlaku bagi kelas & 
warna kulit apa saja 

Berbeda antar kelas 
dengan kelas lainnya 

Ditentukan oleh 
Tuhan atau kodrat 

Bukan kodrat Tuhan tetapi 
buatan manusia 

Menurut analisis ini, pembedaan secara 
gender (gender differences) sangat potensial 



melahirkan ketidakadilan gender (gender 
inequalities). Analisis gender sebagai alat analisis 
konflik  memusatkan perhatian pada ketidakadilan 
struktural yang disebabkan oleh gender. Gender 
berarti perbedaan jenis kelamin yang bukan 
disebabkan oleh perbedaan biologis dan bukan 
kodrat Tuhan, melainkan diciptakan, baik oleh 
laki-laki maupun perempuan, melalui proses sosial 
budaya yang panjang. Caplan (1978) menegaskan 
bahwa perbedaan perilaku antara laki-laki dan 
perempuan selain disebabkan oleh faktor biologis, 
sebagian besar justru terbentuk melalui proses 
sosial dan kultural. Oleh karena itu gender dapat 
berubah dari tempat ke tempat, dari waktu ke 
waktu, bahkan antar kelas sosial ekonomi 
masyarakat. Sementara jenis kelamin (sex) tidak 
berubah (Fakih, 1996).  

Secara tradisionil, kebanyakan nilai dan 
norma mengenai peran gender (perempuan dan 
laki-laki) di dalam suatu masyarakat bukan terjadi 
secara alami (taken for granted), melainkan 
dibentuk oleh pihak-pihak tertentu yang 
menginginkan terjadinya hegemoni untuk 
mencapai tujuan-tujuan tertentu. Hal ini kemudian 
dibakukan melalui berbagai institusi yang ada, 
termasuk di dalamnya institusi keluarga, di mana 
sosialisasi dan internalisasi terjadi. Demikian juga 
melalui pendidikan, sistem nilai termasuk nilai-
nilai agama, sistem politik, ekonomi dan lainnya. 
Dalam pengertian ini, pranata/ sistem hubungan 
sosial gender menjadi suatu ideologi, artinya, dia 
merupakan suatu standar, ciri, nilai, norma yang 
dikuatkan, disosialisasikan, dan dipertahankan, 
kadang-kadang secara halus atau bahkan 
dipaksakan. Melalui proses budaya yang panjang, 



konsep tersebut mempengaruhi cara pandang, pola 
pikir dan prilaku individu yang berada dalam 
sistem sosial terhadap peranan laki-laki dan 
perempuan. 

Pola peran bias gender telah menjadi praktik 
alamiah dan diterima secara luas. Pembagian peran 
antara perempuan dan laki-laki dilembagakan 
secara adat dan anggota masayarakatnya pun telah 
menerimanya menjadi bagian kebudayaan.  Sistem 
budaya tradisional kita tidak sepenuhnya 
memberikan tempat bagi perempuan untuk 
berekspresi secara penuh. Ketidakadilan gender 
merupakan bentuk perbedaan perlakuan 
berdasarkan alasan gender seperti pembatasan 
peran, penyingkiran atau pilih kasih yang 
mengakibatkan terjadinya pelanggaran atas 
pengakuan hak asasinya, persamaan antara laki-
laki dan perempuan, maupun hak dasar dalam 
bidang sosial, politik, ekonomi, budaya dan lain 
sebagainya. 

Perbedaan gender seperti di atas 
sesungguhnya tak perlu digugat dan dipersoalkan, 
sepanjang perbedaan tersebut tidak menimbulkan 
dampak negatif. Namun dalam kenyataannya, 
perbedaan tersebut telah melahirkan hubungan dan 
peran gender yang tidak berkeadilan. 

Melalui analisis gender ini kita akan dapat 
melihat  struktur relasi kekuasaan yang timpang 
dan penindasan perempuan.  Oleh karena itu, 
langkah selanjutnya yang dilakukan analisis gender 
adalah menggugat pembedaan gender, khususnya 
yang melahirkan ketidakadilan. 

 
 



B.   Gender dan Relasi Kekuasaan 

Isu keadilan dan kesetaraan gender tak bisa 
hanya diartikan secara sempit sebagai isu 
perempuan dan laki-laki, tetapi harus ditempatkan 
secara lebih luas terhadap semua isu yang berkaitan 
dengan hubungan kekuasaan (power relations).  

Ketidaksetaraan gender harus dibaca sebagai 
satu tarikan napas dalam melihat relasi-relasi yang 
timpang di dalam masyarakat, apakah relasi itu 
antara negara dan masyarakat, antara kelompok 
mayoritas-minoritas (etnis, ideologi, agama), 
ataupun antara kelompok yang dominan dan 
kelompok subordinat. Perempuan miskin, tanpa 
pendidikan, cacat, apalagi dari kelompok minoritas 
dalam struktur dehumanisasi sistematisnya feminis 
kulit hitam, bell hooks, adalah kelompok yang 
paling bawah dari struktur peminggiran dan 
penindasan.  

Hal ini berkaitan dengan analisis gender 
sebagai konstruksi sosial yang diciptakan, dan 
apakah kemudian mau dipelihara terus menerus 
atau akan diubah, lalu dikonstruksikan ulang, 
tergantung kepada jalinan kepentingan dari setiap 
aspek yang membangun sistem serta struktur sosial 
tersebut. Ideologi gender yang telah mengakar 
dalam keyakinan orang per-orang, biasanya 
terwujud di dalam sistem dan struktur sosial 
masyarakat, serta membias pada kebijakan 
Pemerintah dan kekuasaan elit politik.  

 

Dalam suatu pemerintahan otoriter yang 
menyelenggarakan pemerintahan atas dasar 
kepentingan sejumlah elit penguasa, maka nyaris 



semua bangunan sistem dan struktur masyarakat 
akan dikendalikan sedemikian rupa untuk 
menyelamatkan kepentingan itu. Demi 
bertahannya kekuasaan, pengendalian juga akan 
diikuti dengan pelestarian wacana.  

Rezim kekuasaan cenderung menempatkan 
perempuan sebagai sub-ordinat, pada posisi kedua 
setelah laki-laki dinomor satukan secara total di 
segala bidang. Tentu saja, realitas maupun wacana 
yang demikian akan mengakibatkan berbagai 
kondisi buruk dan memprihatinkan, terutama bagi 
kaum perempuan, mulai dari persoalan personal, 
sampai ke tingkat yang bersifat publik. Sebagai 
warga negara pun nasib perempuan merupakan 
hasil keputusan yang dikendalikan oleh 
kepentingan kekuasaan, yang mayoritas diduduki 
kaum laki -laki. 

Jadi, hubungan gender dan bagaimana posisi 
perempuan di dalam masyarakat, jelas akan 
berkaitan dengan bagaimana bangunan sistem dan 
struktur sosial-ekonomi-politik serta budayanya. 
Dalam situasi seperti ini, hubungan gender jelas 
sangat timpang di mana kekuasaan laki-laki 
mendominasi hampir semua bangunan struktur 
sosial. Sebagai akibatnya, kebanyakan kaum 
perempuan tidak bisa turut serta dalam setiap 
pengambilan keputusan yang berkaitan dengan 
kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan 
bernegara. 

 

Kalaupun beberapa perempuan berada pada 
posisi yang menentukan, biasanya tidak terlepas 
dari keterkaitannya atau hubungannya dengan elit 
penguasa laki-laki. Dengan demikian, hasil 



keputusannya juga tidak akan mewakili 
kepentingan peran dan posisi gender perempuan.  

Proses dominasi negara tidak melulu 
dilakukan dalam bentuk eksploitasi ekonomi 
(determinasi ekonomi), melainkan juga dalam 
bentuk kemampuan negara untuk mendapatkan 
persetujuan aktif (secara tidak sadar) dari kelas-
kelas yang tertindas. Proses ini dalam bahasa 
Gramscie disebut dengan hegemony, di mana 
kelompok dominan atau penguasa berusaha untuk 
membangun kepatuhan masyarakat bukan melalui 
alat-alat represi, melainkan melalui instrumen 
wacana yang dikonstruksikan melalui media 
pendidikan, media masa, parlemen, termasuk 
semua aktifitas dan inisiatif yang membentuk 
aparat hegemoni politik dan kultural yang 
berkuasa. 

Penguasa tidak bekerja melalui penindasan 
atau represi, melainkan melalui normalisasi yang 
positif dan produktif, yaitu melalui wacana. 
Wacana yang dihembuskan ini secara perlahan-
lahan menciptakan kategorisasi, seperti perilaku 
baik atau buruk yang sebenarnya mengendalikan 
perilaku masyarakat, yang pada akhirnya dianggap 
kebenaran yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, 
bukan tubuh fisik lagi yang disentuh penguasa, 
melainkan jiwa, pikiran, kesadaran dan kehendak 
individu. Iklan misalnya, bukan lagi menjadi 
pelayanan terhadap konsumen, tetapi memberikan 
norma kepada individu agar perilakunya sesuai 
dengan yang diinginkan si pembuat iklan. Foucault 
menegaskan persoalan ini sebagai kekuasaan atas 
kehidupan modern atau kapitalisme, salah satunya 
yaitu untuk mencapai target penjualan produk 
(Eriyanto,2001). 



 
C.   Strategi Pemberdayaan Perempuan 

1.  Definisi Pemberdayaan 

Upaya penghapusan diskriminasi terhadap 
perempuan serta pewujudan keadilan dan 
kesetaraan gender harus dilakukan melalui 
proses pemberdayaan perempuan. Melalui 
proses ini, pola pendekatan yang memposisikan 
perempuan sebagai obyek pembangunan harus 
diubah menjadi subyek. 

Secara harfiyah, kata pemberdayaan atau 
pemberkuasaan merupakan penerjemahan dari 
kata empowerment yang bertumpu pada kata 
dasar power atau kekuasaan. Karenanya, ide 
utama pemberdayaan bersentuhan dengan 
konsep mengenai kekuasaan.  

Kata pemberdayaan  didefinisikan sebagai 
berikut: 

1. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkat- 
kan kekuasaan orang-orang yang lemah atau 
tidak beruntung (Ife, 1995: 56).  

2. Pemberdayaan menunjuk pada usaha 
pengalokasian kembali kekuasaan melalui 
pengubahan struktur sosial (Swift dan Levin, 
1987: xiii).  

3. Pemberdayaan adalah suatu cara bersama 
dengan rakyat, organisasi, dan komunitas 
diarahkan agar mampu menguasai (atau 
berkuasa atas) kehidupannya (Rappaport, 
1984: 3).  

4. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan 
mana orang menjadi cukup kuat untuk 



berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan 
atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-
kejadian serta lembaga-lembaga yang 
mempengaruhi kehidupannya. Pemberdaya-
an menekankan bahwa orang memperoleh 
keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan 
yang cukup untuk mempengaruhi 
kehidupannya dan kehidupan orang lain yang 
menjadi perhatiannya (Parsons, 1994:106).  

5. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan 
orang, khususnya kelompok rentan dan 
lemah, untuk: (a) memiliki akses terhadap 
sumber-sumber produktif yang memungkin-
kan mereka dapat meningkatkan pendapatan 
nya dan memperoleh barang-barang dan 
jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (b) 
berpartisipasi dalam proses pembangunan 
dan keputusan-keputusan yang mempenga-
ruhi mereka.  

6. Jim Ife (1995) mengemukakan bahwa 
“empowerment means providing people with 
the resources, opportunities, knowledge, and 
skill to increase their capacity to determine 
their own future, and to participate in and 
effect of their community”. Akhirnya 
Kartasasmita (1996) menyimpulkan bahwa, 
upaya yang amat pokok dalam rangka 
pemberdayaan masyarakat  adalah  
peningkatan taraf pendidikan, kesehatan, 
serta akses terhadap sumber-sumber 
kemajuan ekonomi, seperti: modal, teknologi, 
informasi dan pasar. 

Beragam definisi pemberdayaan menjelas-
kan bahwa pemberdayaan tidak hanya 



mencakup kelompok yang akan diberdayakan 
semata (misalnya kelompok perempuan), 
namun juga mencakup perubahan sebuah 
paradigma, sistem, serta kultur. Dengan 
demikian, pemberdayaan merupakan sebuah 
proses komprehensif yang bertalian antar 
komponen dan berjalan secara sinergis. 

Dalam kaitan itu, maka pemberdayaan 
perempuan tidak dapat dilakukan melalui 
program-program parsial, misalnya melalui 
peningkatan ekonomi kaum perempuan saja, 
melainkan harus terintegrasi dengan program 
perubahan paradigma berpikir masyarakat, 
termasuk para penentu kebijakan, reformasi 
arah kebijakan negara, hingga perubahan kultur 
dan doktrin serta norma sosial. 

 
2.    Perspektif Pemberdayaan 

Menurut Jim Ife (1995),  dalam 
membicarakan konsep pemberdayaan, tidak 
dapat dilepas-pisahkan dengan dua konsep 
sentral, yaitu konsep power (daya) dan konsep 
disadvantaged (ketimpangan). Pengertian  
pemberdayaan yang terkait dengan konsep 
power dapat ditelusuri dari  empat sudut 
pandang/perspektif, yaitu perspektif pluralis, 
elitis, strukturalis dan post-strukturalis. 

a. Pemberdayaan ditinjau dari perspektif 
pluralis, yaitu suatu proses untuk menolong 
kelompok-kelompok masyarakat dan 
individu yang kurang beruntung untuk 
bersaing secara lebih efektif dengan 
kepentingan-kepentingan lain, dengan jalan 
menolong mereka untuk belajar dan 



menggunakan keahlian dalam melobi, 
menggunakan media yang berhubungan 
dengan tindakan politik, memahami 
bagaimana bekerjanya sistem (aturan main), 
dan sebagainya. Karena itu, diperlukan 
upaya untuk meningkatkan kapasitas 
masyarakat untuk bersaing, sehingga tidak 
ada yang menang atau kalah. Dengan kata 
lain, pemberdayaan masyarakat adalah 
upaya untuk mengajarkan kelompok atau 
individu bagaimana bersaing di dalam 
peraturan (how to compete wthin the rules). 

b. Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari 
perspektif elitis, yaitu suatu upaya untuk 
bergabung dan mempengaruhi para elitis, 
membentuk aliansi dengan elitis, kemudian 
melakukan konfrontasi  dan mencari 
perubahan pada elitis. Masyarakat menjadi 
tak berdaya karena adanya power dan 
kontrol yang besar sekali dari para elitis 
terhadap media, pendidikan, partai politik, 
kebijakan publik, birokrasi, parlemen, dan  
sebagainya. 

c. Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari 
perspektif strukturalis, yaitu suatu agenda 
yang lebih menantang  dan dapat dicapai 
apabila bentuk-bentuk ketimpangan 
struktural dieliminir. Masyarakat tak 
berdaya  adalah suatu bentuk struktur 
dominan yang menindas masyarakat, seperti 
masalah kelas, gender, ras atau etnik. 
Dengan kata lain pemberdayaan masyarakat 
adalah suatu  proses pembebasan, 
perubahan struktural secara fundamental, 
menentang penindasan struktural.  



d. Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari 
perspektif post-strukturalis, yaitu suatu 
proses yang menantang dan mengubah 
diskursus. Pemberdayaan lebih ditekankan 
pertama-tama pada aspek intelektualitas 
ketimbang aktivitas  aksi; atau pemberda-
yaan masyarakat adalah upaya pengemban 
an pengertian terhadap pengembangan 
pemikiran baru, analitis, dan pendidikan 
dari pada suatu usaha aksi. 

 
Ketidakberdayaan masyarakat yang 

disebabkan oleh ketiadaan daya (powerless) 
perlu ditemukenali. Jim Ife (1995) 
mengidentifikasi beberapa jenis daya yang 
dimiliki masyarakat yang dapat digunakan 
untuk memberdayakan mereka, antara lain: 

a. Power terhadap pilihan pribadi, yaitu 
memberikan kesempatan kepada masyarakat 
untuk menentukan pilihan pribadi atau 
kesempatan  untuk hidup lebih baik. 

b. Power terhadap pendefinisian kebutuhan, 
yaitu mendampingi masyarakat untuk 
merumuskan  kebutuhannya sendiri. 

c. Power terhadap kebebasan berekspresi, 
yaitu mengembangkan kapasitas masyarakat 
untuk bebas berekspresi dalam bentuk 
budaya publik. 

d. Power terhadap institusi, yaitu meningkat-
kan aksesibilitas masyarakat terhadap 
kelembagaan  pendidikan, kesehatan, keluar 
ga, keagamaan, sistem kesejahteraan sosial, 
struktur pemerintahan, media dan sebagai-



nya. 

e. Power terhadap sumberdaya, yaitu mening-
katkan aksesibilitas dan kontrol terhadap 
aktivitas ekonomi. 

f. Power terhadap kebebasan reproduksi, yaitu 
memberikan kebebasan kepada masyarakat 
dalam menentukan proses reproduksi. 

 
Ketidakberdayaan masyarakat selain 

disebabkan oleh faktor ketidakadaan daya 
(powerless), juga disebabkan oleh faktor 
ketimpangan, antara lain: 

a. Ketimpangan struktural antar kelompok 
primer, seperti: perbedaan kelas; antara 
orang kaya-orang miskin; the haves-the 
haves not; buruh-majikan; ketidaksetaraan 
gender; perbedaan ras, atau etnis antara 
masyarakat lokal dan pendatang, antara 
kaum minoritas dan mayoritas, serta lain 
sebagainya.   

b. Ketimpangan kelompok lain, seperti: 
masalah perbedaan usia, tua dan muda, 
ketidakmampuan fisik, mental, dan 
intelektual, masalah gay-lesbi, isolasi 
geografis dan sosial (ketertinggalan dan 
keterbelakangan). 

c. Ketimpangan personal, seperti: masalah 
dukacita, kehilangan orang-orang yang 
dicintai, persoalan pribadi dan keluarga. 

Dengan demikian untuk dapat merancang, 
melaksanakan dan mengevaluasi strategi dan 
program pemberdayaan perempuan secara 
efektif, maka perlu memahami terlebih dahulu 



faktor apa sajakah yang menjadi akar 
permasalahan perempuan, apakah terkait 
dengan faktor daya atau faktor ketimpangan, 
atau kombinasi keduanya. 

 
3. Tahapan Strategi Pemberdayaan 

Perempuan 

Uraian tentang perspektif pemberdayaan 
sebagaimana disebutkan di muka, memberikan 
kerangka berpikir dalam menyusun strategi 
pemberdayaan perempuan.  

Kompleksitas permasalahan yang dihadapi 
oleh perempuan di Indonesia memerlukan 
pendekatan yang integral terhadap keempat 
perspektif tersebut di atas.  Berdasarkan atas 
proses elaborasi atas keempat perspektif di atas, 
maka strategi pemberdayaan perempuan di 
Indonesia dapat ditempuh melalui tiga tahap: 

a. Rekonstruksi Paradigma  

Paradigma adalah pola atau cara 
pandang terhadap suatu obyek yang diterima 
secara luas, sehingga menjadi fondasi bagi 
eksplorasi obyek tersebut lebih jauh. 
Paradigma menjadi landasan berpikir bagi 
manusia dalam memandang, menganalisa 
dan bahkan menjastifikasi sesuatu yang 
pada akhirnya menjadi dasar dalam 
menentukan tindakan dan intervensi. 

Sebuah paradigma dapat berkembang 
karena ditopang oleh instrumen-instrumen 
tertentu seperti doktrin keagamaan, teori 
keilmuan, maupun kebijakan institusi-
institusi sosial, politik maupun ekonomi. 



Dalam posisi demikian, sebuah paradigma 
acapkali terjebak dalam pusaran 
kepentingan tertentu. Dalam rangka 
melanggengkan kekuasaan, sebuah rezim 
sering kali melakukan hegemoni kepada 
rakyat dengan merumuskan paradigma yang 
dapat menjustifikasi kepentingan rezim. 
Rezim Orde Baru misalnya, mengembang- 
kan paradigma developmentalisme yang 
dibungkus dengan jargon pembangunan. 
Paradigma developmentalisme dijadikan 
sebagai acuan dalam menyusun berbagai 
kebijakan, memobilisasi dukungan dan lain 
sebagainya. 

Pada konteks perempuan dan relasi 
kekuasaan, paradigma yang berkembang di 
masyarakat serta pada instutusi-institusi 
strategis masih dipengaruhi oleh sistem 
patriarki. Dalam kaitan ini, maka model 
pendekatan post-strukturalis dengan cara 
membangun paradigma baru yang lebih 
sensitif gender sangat diperlukan. Langkah 
ini pada dasarnya telah banyak dirintis oleh 
berbagai pihak. Dengan melakukan tafsir 
ulang terhadap teks-teks keagamaan, banyak 
aktivis maupun inteletual mencoba 
membongkar paradigma lama yang 
cenderung bias gender.  

Sekarang ini mulai dikembangkan 
paradigma baru yang melihat kaitan antara 
perempuan dan agama secara lebih positif. 
Paling tidak, dari kandungan keprihatinan 
atas kekerasan terhadap perempuan, 
lahirlah di masyarakat agama dan 
berkembanglah berbagai aliansi demi 



memperjuangkan martabat perempuan. 
Dalam perspektif agama, jaringan ini 
mendapat tempatnya dalam teologi feminis 
sebagai teologi pembebasan. Sebagaimana 
teologi pembebasan berorientasi pada 
refleksi-aksi demi pemerdekaan dan 
pembelaan terhadap harkat kemanusiaan, 
persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial 
yang tertindas oleh "pemiskinan", demikian 
pula dengan teologi feminis. 

Secara khusus, teologi feminis 
menanggapi masalah kemiskinan dalam 
kaitannya dengan ketimpangan gender, 
diskriminasi dan penindasan terhadap 
perempuan. Arus dasar yang diperjuangkan 
adalah membela perempuan yang ditindas, 
membongkar patriarki dalam masyarakat, 
agama, dan keluarga dengan segala 
ketidakadilan yang menyertainya. Pada titik 
inilah agama memperjuangkan martabat 
perempuan dalam mengalami kekerasan dan 
ketertindasan bersama para teolog feminis. 

Dalam konteks inilah perubahan 
paradigma terjadi. Sebelumnya, perempuan 
menjadi obyek teologi. Kini, banyak 
perempuan menjadi subyek teologi. 
Meminjam ungkapan Maria Clara Bingemer 
dalam buku Women in the Future of the 
Theology of Liberation (1989:474), 
perubahan paradigma itu terjadi ketika "the 
female presence in the theology of liberation 
is growing and becoming visible, tempering 
struggle with festivity, force with 
tenderness, and rigor with desire." 



Paradigma yang sensitif gender ini 
perlu dikonstruksikan secara utuh mencakup 
tentang : 

1. kesetaraan dan keadilan gender pada 
tingkat teologis yang meliputi konstruksi 
teologis yang sensitif gender pada setiap 
agama. 

2. kesetaraan dan keadilan gender pada 
tingkat sistem politik yang mencakup 
pola perumusan kebijakan dan anggaran, 
pola rekrutmen pada jabatan-jabatan 
strategis. 

3. kesetaraan dan keadilan gender pada 
tingkat sistem ekonomi yang mencakup 
pemerataan akses terhadap sumber daya. 

4. kesetaraan dan keadilan gender pada 
tingkat pendidikan. 

5. kesetaraan dan keadilan gender pada 
tingkat sistem sosial. 

6. kesetaraan dan keadilan gender pada 
tingkat kebudayaan.  

 
b.  Pengarusutamaan Gender Sektoral  

Kebijakan yang sensitif gender adalah 
kebijakan yang mencerminkan kepentingan 
laki-laki dan perempuan secara setara 
(Syaifudin, 1996). Di dalam lingkup publik, 
sumberdaya dialokasikan melalui kebijakan 
publik.  

Alokasi sumberdaya dalam lingkup 
publik pun selama ini terbukti tidak 
memberikan kesempatan yang sama 



berdasarkan gender. Pilihan-pilihan dan 
partisipasi perempuan dalam proses 
kebijakan sangat terbatas akibat proses 
sosialisasi selama ini, menyebabkan 
perempuan harus melalui banyak rintangan 
ketika akan memasuki arena politik dan 
kebijakan. Politik dan kebijakan dipercaya 
sebagai dunia laki-laki. 

Pemerintah pada era Presiden Abdur 
rahman Wahid (Gus Dur) telah membuat 
terobosan penting dalam upaya mendukung 
implementasi kesetaraan dan keadilan 
gender. Melalui penerbitan Instruksi Presi-
den Nomor 9 Tahun 2000, Gus Dur 
membuat kebijakan tentang pengarus-
utamaan gender (PUG). 

Pengarusutamaan Gender (PUG) 
merupakan salah satu strategi pembangunan 
yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan 
dan keadilan gender, melalui pengintegrasi-
an pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan 
permasalahan perempuan dan laki-laki ke 
dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantau 
an dan evaluasi dari seluruh kebijakan, 
program dan kegiatan di berbagai bidang 
kehidupan dan pembangunan. Tujuan 
pengarusutamaan gender adalah memasti-
kan apakah perempuan dan laki-laki 
memperoleh akses terhadap, berpartisipasi 
dalam, mempunyai kontrol atas, dan 
memperoleh manfaat yang sama dari 
pembangunan. Dengan melakukan pengarus 
utamaan gender, dapat diidentifikasi 
kesenjangan gender, yang pada gilirannya 
menimbulkan permasalahan gender. Dengan 



demikian, tujuan akhir dari pengarus-
utamaan gender adalah mempersempit dan 
bahkan meniadakan kesenjangan gender. 

Kesenjangan gender di berbagai bidang 
pembangunan ditandai dengan masih ren-
dahnya peluang yang dimiliki perempuan, 
khususnya dalam bidang strategis seperti 
pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik 
serta pengakuan dan penghargaan terhadap 
HAM bagi perempuan. Hal ini disebabkan 
karena faktor sosial budaya yang 
dikonstruksikan sedemikian rupa sehingga 
menyebabkan peranan dan kedudukan 
perempuan belum setara dan adil 
dibandingkan dengan laki-laki. Terjadinya 
ketidakadilan gender biasanya lebih banyak 
dirasakan oleh kaum perempuan, yang 
kemudian dianggap sebagai faktor 
penghambat menuju peningkatan kondisi 
dan posisi perempuan, karena ketidakadilan 
gender akan berimplikasi kepada 
pengambilan keputusan yang tidak responsif 
gender. 

Untuk memperkecil kesenjangan terse 
but maka seluruh kebijakan, program dan 
kegiatan pembangunan yang dikembangkan 
saat ini dan mendatang harus menginte 
grasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan 
dan permasalahan perempuan dan laki-laki 
ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, 
pemantauan dan evaluasi. Perencanaan yang 
responsif gender adalah perencanaan yang 
dilakukan dengan memasukkan perbedaan-
perbedaan pengalaman, aspirasi kebutuhan 
dan permasalahan perempuan dan laki-laki 



dalam proses penyusunannya. 

Dalam rangka menyelenggarakan peren 
canaan yang resposif gender perlu dilakukan 
analisis gender pada semua kebijakan dan 
program kegiatan pembangunan. Perencana 
an kebijakan, program dan kegiatan pem 
bangunan yang responsif gender harus 
dilakukan oleh seluruh perencana. 
Perencanaan yang responsif gender harus 
dilakukan di seluruh lingkup pemerintahan 
di tingkat nasional, propinsi dan 
kabupaten/kota. 

GBHN 1999 mengarahkan bahwa 
pemberdayaan perempuan dilaksanakan 
dengan dua penekanan. Pertama, 
meningkatkan kedudukan dan peran 
perempuan dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara melalui kebijakan nasional yang 
diemban oleh lembaga yang mampu 
memperjuangkan terwujudnya kesetaraan 
dan keadilan gender. Kedua, meningkatkan 
kualitas peran dan kemandirian organisasi 
perempuan dengan tetap mempertahankan 
nilai persatuan dan kesatuan, serta nilai 
historis perjuangan kaum perempuan dalam 
melanjutkan usaha pemberdayaan perem 
puan, serta kesejahteraan keluarga dan 
masyarakat. 

Namun demikian, kebijakan Pemerin 
tah ini belum dapat berjalan secara optimal. 
Hal ini lebih disebabkan karena faktor 
lemahnya sumber daya manusia di jajaran 
eksekutif, sehingga belum mampu meng 
implementasikan PUG dalam produk-



produk kebijakan dan anggaran.  
 

c.  Penguatan Kapasitas Perempuan 

Pemberdayaan perempuan dalam pers 
pektif pluralis perlu dilakukan dalam rangka 
menjawab permasalahan mengenai lemah 
nya kapasitas mereka.  

Sebagaimana dikemukakan di muka 
pemberdayaan ditinjau dari perspektif 
pluralis, adalah suatu proses untuk 
menolong kelompok-kelompok masyarakat 
dan individu yang kurang beruntung untuk 
bersaing secara lebih efektif dengan 
kepentingan-kepentingan lain dengan jalan 
menolong mereka untuk belajar, dan 
menggunakan keahlian dalam melobi, 
menggunakan media yang berhubungan 
dengan tindakan politik, memahami 
bagaimana bekerjanya sistem (aturan 
main), dan sebagainya. Oleh karenanya, 
diperlukan upaya untuk meningkatkan 
kapasitas masyarakat untuk bersaing 
sehingga tidak ada yang menang atau kalah. 

 Dengan kata lain, pemberdayaan 
masyarakat adalah upaya untuk mengajar 
kan kelompok atau individu bagaimana 
bersaing di dalam peraturan (how to 
compete wthin the rules).  

Peningkatan kapasitas perempuan 
selama ini banyak dilakukan oleh berbagai 
Non-Government Organisation dalam 
bentuk pemberdayaan ekonomi, dan 
kemampuan dalam partisipasi politik. 
Kedua isu ini memang merupakan isu yang 



sangat penting dalam rangka meng 
akselerasikan proses implementasi keadilan 
dan kesetaraan gender.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

BAB III 
POTRET WAJAH PEREMPUAN DALAM 

ORMAS KEAGAMAAN 
 
 

A. Perempuan Dalam Persepsi Agama 

Dominasi maskulinitas memang sangat 
hegemonik, sehingga segala sisi hidup manusia 
yang bernuansa laki-laki dengan mengedepankan 
nilai-nilai kekuasaan, kekuatan, kekerasan, telah 
menjadikan keharmonisan dunia lenyap karena 
terpenjaranya nilai-nilai feminitas yang berwujud 
cinta, kasih sayang, dan perdamaian. Bahkan, 
hegemoni maskulinitas itu sejak lama memasuki 
wacana agama, sehingga penafsiran teks agama 
yang berkembang dan yang dijalankan sebagian 
besar merupakan tafsir yang cenderung ke 
patriarkal. 

Penafsiran teks agama sebenarnya hanya 
merupakan perjuangan intelektual yang dilakukan 
manusia untuk memaknai dan mencari maksud 
yang terkandung dalam kitab-kitab suci. Sebagai 
sebuah proses intelektual yang melibatkan 
pemikiran, sang penafsir (mufassir) tentunya tidak 
dapat melepaskan diri dari persepsi pribadinya 
dalam berbagai hal. Persepsi pribadi yang 
terbentuk dari proses sosial inilah yang kemudian 
banyak memberi kontribusi terhadap warna produk 
penafsirannya. Tafsir yang diproduksi oleh 
intelektual yang memiliki persepsi yang bias gender 
akan mengahasilkan produk yang bias juga. Dalam 
kerangka itulah, maka derajat kebenaran dari hasil 



penafsiran manusia tidak setara dan sebanding 
dengan derajat kebenaran teks agama itu sendiri.   

Namun demikian, dalam realitas sosial yang 
dapat terbaca adalah terjadinya pergeseran atas 
posisi tafsir dalam kehidupan masyarakat. 
Kebenaran tafsir ini pada kenyataannya sering 
disejajarkan dengan kebenaran teks/ayat itu 
sendiri, sehingga pada akhirnya menimbulkan 
kesalahkaprahan dalam menilai bahwa doktrin 
agama menjadi sumber penindasan kepada 
perempuan. 

Padahal, sumber ajaran agama berupa kitab 
suci tidak ada yang mengajarkan dominasi satu 
jenis atau golongan atas jenis atau golongan yang 
lain, melainkan selalu mengajarkan keseimbangan 
hidup antara dua sisi yang berbeda untuk 
berpasangan. Dalam agama Kristen misalnya, 
dalam Alkitab, Kitab Kejadian Pasal 1 dan 2, 
terutama Kejadian 1:26-27 disebutkan, manusia 
diciptakan Allah. Manusia yang diciptakan itu laki-
laki dan perempuan. Penjelasan Kitab Kejadian ini 
menunjukkan, baik laki-laki maupun perempuan 
mempunyai tanggung jawab sama di hadapan 
Allah, sama-sama berpotensi mewujudkan rupa 
Allah dalam perbuatan yang akan mencerminkan 
sifat Ilahiah. Karena itu, perempuan dengan sisi 
feminin yang menonjol berpeluang mengedepan 
kan sisi profetik sebagaimana ditunjukkan oleh 
Nabiah Miryam. Dengan basis spiritualitas tinggi 
dan kasih sayang, serta tanpa menggunakan 
kekerasan, Miryam mampu menaklukkan kekua 
saan yang sangat lazim yang disimbolkan dengan 
Firaun (Kitab Keluaran 2:7-8). 



Dalam Islam, Alquran juga mengajarkan 
bahwa nilai-nilai feminin tak dapat diingkari, 
karena merupakan bagian dari sifat dunia yang 
polar, maskulin-feminin, male-female, yin-yang, 
dzakar-untsa. Keberagaman dunia merupakan 
sistem yang sengaja diciptakan Tuhan agar antar 
makhluk saling berinteraksi satu sama lain. Oleh 
karena itu, mengingkari nilai feminin, atau 
menafikan satu unsur kemajemukan dunia, berarti 
melanggar sunnatullah atau hukum alam (QS 
49:13), yang dapat menyebabkan ketidakseimbang 
an dunia. 

Nilai feminin ini tercermin dari jiwa atau 
nafs, bentuk kata benda feminin yang berarti spirit 
kedamaian atau nafs muthmainnah (QS 88:27-28), 
bukan seperti stereotip yang selalu menganggap 
nilai feminin sebagai nafs penghasut, yang 
dicitrakan dalam diri perempuan sebagai Hawa 
atau Zulaikha. Meskipun nafs juga mengandung 
unsur lawwamah (menuduh atau menghasut), 
namun hal itu bisa dikalahkan oleh unsur 
muthmainnah melalui proses pendekatan diri pada 
Tuhan. Oleh karena itu, dalam dunia spiritualitas, 
perempuan bisa mencapai tahapan tertinggi pada 
puncak asketis dan ketenangan batin karena jiwa 
tadi memang bersumber dari unsur feminitas. 
Bahkan dzat-kata ganti Tuhan dalam bahasa Arab-
merupakan bentuk kata benda feminin yang 
menunjukkan dalam Tuhan terkandung unsur 
feminin, selain kata ganti huwa atau dlomir hu dari 
kata ganti laki-laki yang biasa digunakan untuk 
menggantikan kata Tuhan. Dzat Tuhan yang 
feminin berwujud dalam sifat-sifatnya, seperti 
kasih sayang (Ar-Rahiim), kelembutan (Lathiif), 
damai (Salaam), dan lain-lain, di samping sifat 



maskulin Tuhan seperti pemaksa (Al-Qohhar), 
yang kuat (Al-Qowiy), yang menjaga (Al-Muhai 
min), dan lain-lain. 

Dzat Tuhan merupakan hakikat yang dituju, 
didambakan, dan diharapkan setiap hamba yang 
mendalami spiritualitas keagamaan. Fenomena 
spiritualitas yang lebih dekat dengan unsur 
feminitas tersebut, ditunjukkan oleh sejarah 
mistisisme berupa pola pendekatan kepada Yang 
Tertinggi dengan mengedepankan jiwa yang 
feminin dalam diri para tokoh mistis. 

Dalam sejarah mistisisme Islam, juga agama 
lain, dapat ditemukan perempuan dengan 
keunggulan spiritual, seperti tokoh bernama 
Rabi’ah al-Adawiah yang menyerahkan hidup 
untuk mencintai Tuhannya, sehingga tidak bisa 
menemukan cinta lain karena kesempurnaan cinta 
telah ditemukannya dalam Tuhan. 

Nama lain adalah Maryam, Fatimah, 
Khadijah, Aisyah, dan lain-lain, sebagai sosok yang 
konsisten dengan cintanya kepada Tuhan. Mereka 
selalu berjuang mencintai Tuhannya sehingga 
mereka mendapat julukan kembang peradaban 
(julukan yang diberikan Annemarie Schimmel 
dalam Jiwaku adalah Wanita). Bahkan, juga 
Zulaikha, perempuan yang kontroversial, sebagai 
seorang hamba dan pengembara (avonturir) dalam 
perjalanannya untuk mencari keindahan Tuhan, 
telah menemukan kesempurnaan dan keindahan-
Nya dalam diri Yusuf, akhir dari pencariannya 
adalah bisa bersatu dengan keindahan tersebut. Di 
sanalah puncak spiritualitas, yakni pertemuan 
dengan Yang Maha atas segala keindahan. 



Sedangkan dalam agama Budha, Sang Budha 
mendirikan Bikhuni Sangha sebagai wadah bagi 
perempuan mencapai tingkat tertinggi dalam 
agama, dengan menjalankan dharma. Keserasian 
batiniah yang ditekankan dalam agama Budha, 
melahirkan figur panutan seperti Dewi Tara, 
Prajnaparamita, dan Bodhisatva Kwan Im. 

Agama Hindu pun mengakui kekuatan 
spiritualitas perempuan dan menyembah kekuatan 
ini yang disebut Stri Shakti yaitu bahasa Sansekerta 
untuk kekuatan perempuan yang diwujudkan 
berupa kuil atau pura yang dipersembahkan kepada 
Durga, Kali, Laksmi, nama-nama dewi perlambang 
Stri Shakti. Tanpa Stri Shakti, para Dewa tidak 
dapat mencipta (Gedong Bagoes Oka, Wanita 
dalam Perspektif Hindu). Demikianlah perempuan 
diakui mempunyai peran besar dalam mengubah 
wajah dunia dengan kekuatan spiritualitas tanpa 
kekerasan. 

Dalam sejarah tokoh spiritual laki-laki 
seperti Rumi, Ibnu Arabi, dan lain-lain, dalam 
perilaku dan amaliah mistisnya cenderung menge 
depankan unsur feminitas untuk menampak kan 
kasih Tuhan kepada manusia. Jalaluddin Rumi 
dikenal sensitif dengan syair-syairnya yang lembut 
dan syahdu menyentuh nurani. Demikian juga Ibnu 
Arabi, tokoh sufi, penyair, dan filsuf yang 
cenderung feminin dalam karya-karyanya. 

Spiritualitas tidak mengenal jenis kelamin, 
laki-laki atau perempuan. Dalam spiritualitas jenis 
kelamin adalah profan, karena merupakan simbol 
duniawi. Dalam dunia spirit tidak dikenal eksistensi 
individu karena bertentangan dengan sifat 



keabadian, sedangkan spiritualitas adalah dunia 
jiwa abadi yang bersifat feminin. 

Keintiman spiritualitas dan feminitas pada 
akhirnya melahirkan sifat kenabian sebagai 
pantulan cahaya Tuhan yang memenuhi jiwa suci. 
Oleh karena itu, perempuan mempunyai potensi 
besar untuk menduduki puncak profetik dengan 
kesahajaan feminitasnya untuk mewujudkan 
perdamaian dunia dan keselamatan umat manusia, 
sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Tuhan 
kepada nabi-Nya. 
 

B.   Upaya Pembebasan Tafsir Agama 

Doktrin ajaran agama yang tertuang dalam 
teks-teks kitab suci, dalam prakteknya diterjemah 
kan secara lebih mendalam guna menemukan inti 
ajaran Tuhan. Proses penerjemahan ini lebih 
dikenal dengan nama tafsir. Penafsiran merupakan 
sebuah eksplorasi intelektual manusia dalam proses 
menemukan pesan-pesan Tuhan yang termuat 
dalam teks-teks kitab suci, sehingga dengan 
demikian tidak dapat terlepas dari perspektif 
individual sang penafsir itu sendiri. Akibatnya, 
hasil penafsiran tersebut menjadi bias dan bahkan 
melenceng dari misi utama dari ajaran agama. 

Proses semacam inilah yang kemudian 
menimbulkan kesalahpahaman dalam memandang 
agama, karena wajah agama (sebagai akibat dari 
proses penafsiran yang bias) menjadi terkesan 
sebagai penindas, pendukung kepentingan laki-laki, 
dan lain sebagainya. Belajar dari tradisi post-
kolonial yang dikembangkan Edward Said, Gayatri 
Sivak dan Homi Bhaba, teks termasuk di dalamnya 
tafsir agama, tidak hanya bersifat gendered 



(mendukung ideologis gender tertentu), tapi pada 
saat yang sama juga bersifat classed (mendukung 
kelas tertentu), racialised (mendukung ideologis 
ras  dan bangsa tertentu) dan seterusnya. Sehingga 
dengan demikian, dalam tafsir agama, terdapat 
persimpangan yang berbahaya antara gender, ras, 
kelas, bangsa dan seksualitas. Untuk itulah maka 
doktrin agama, yang dalam istilah Marxian sebagai 
instrumen pembentuk kesadaran palsu (false 
consciousness) harus didekonstruksi lalu kemudian 
direkonstruksi  menjadi instrumen pembebasan. 

Berdasarkan kondisi tersebut, maka di 
sinilah pentingnya teks agama diposisikan sebagai 
diskursus (discourse) agar kita bisa melihat 
munculnya tafsir gender yang tidak adil dalam 
sejarah agama-agama. Menurut Foucault, diskursus 
adalah artikulasi ideologis dari kenyataan yang 
dibentuk oleh kelompok-kelompok yang saling 
berkompetensi untuk memperebutkan kebenaran 
tafsir sejarah, termasuk di dalamnya agama. Oleh 
karena itu diskursus (discourse) adalah konstruksi 
ideologis (ideological construction) yang dipakai 
untuk melegitimasi, mempertahankan dan 
memperebutkan kekuasaan. Dengan demikian 
kebenaran agama adalah produk sejarah dari 
perjuangan berbagai kepentingan yang saling 
berkompetensi untuk memperebutkan otoritas 
kebenaran tafsir agama. 

 

 

 

 



C. Wajah Perempuan dalam Ormas 
Keagamaan 

Ormas berbasis keagamaan mulai menunjukkan 

perkembangan positif dalam merespon isu keadilan 

dan kesetaraan gender. Stigma yang muncul 

sebelumnya bahwa ormas keagamaan menjadi salah 

satu pilar penghalang bagi perjuangan perempuan 

mulai memudar. Hal ini tidak terlepas dari 

“keberhasilan” gerakan kampanye untuk melakukan 

penafsiran ulang atas teks-teks keagamaan yang 

berkaitan dengan posisi dan peran perempuan. 

Sejak awal, beberapa ormas keagamaan memang 

telah menunjukkan sikap akomodatif terhadap 

gagasan peningkatan peran perempuan dalam 

kehidupan kemasyarakatan. Hal ini tampak dari 

pembentukan organisasi khusus perempuan di bawah 

naungan ormas keagamaan yang telah berlangsung 

lama. Aisyiyah misalnya, telah dibentuk pada tahun 

1916 M. Organisasi perempuan di bawah naungan 

ormas keagamaan ini kemudian secara aktif 

menjalankan program-program pemberdayaan 

perempuan, baik melalui pembongkaran kejumudan 

(stagnasi) pemikiran maupun aksi-aksi sosial yang 



mampu menjawab kebutuhan peningkatan harkat 

dan kesejahteraan perempuan. 

Namun demikian,  masih muncul banyak 

gugatan dari beberapa kelompok masyarakat yang 

menganggap bahwa ormas keagamaan pada tataran 

tertentu masih terjebak dalam pemahaman 

keagamaan yang konservatif, sehingga baik secara 

langsung maupun tidak langsung dituding ikut 

melestarikan sistem yang bias  gender. 

Hasil penelitian Institute for Research and 

Community Development Studies (IRCOS), 

menunjukkan persepsi-persepsi di kalangan aktifis 

perempuan dari ormas keagamaan mengenai posisi 

dan peran ormas perempuan dalam memperjuangkan 

kesetaraan dan keadilan gender sebagai berikut: 

1.  Masih jarang bahkan belum ditemukan sama 
sekali realitas tampilnya perempuan sebagai 
pucuk pimpinan atau ketua umum ormas 
keagamaan kecuali hanya Walubi sebagai induk 
ormas keagamaan umat Budha di Indonesia 
yang ketua umum di tingkat pusat adalah 
perempuan. Penilaian yang muncul dari aktifis 
perempuan di ormas keagamaan adalah adanya 
fenomena domestifikasi perempuan dalam 
ormas keagamaan. Dengan mengkotakkan 
perempuan dalam organisasi khusus perem 
puan, maka akses mereka untuk bertarung 



memperebutkan posisi-posisi strategis dalam 
kepengurusan di ormas induk menjadi lebih 
terbatas. Fenomena tersebut di atas 
dideskripsikan oleh mayoritas responden dalam 
penelitian IRCOS bahwa realitas dan dinamika 
internal ormas keagamaan dalam upaya 
peningkatan kualitas dan kuantitas peran politik 
perempuan masih sebatas wacana pemikiran 
dan belum pada tataran praktis. Sebagai salah 
satu contoh dapat kita lihat perkembangan 
dinamika posisi perempuan  dalam ormas 
Muhammadiyah. Sebagai ormas Islam yang 
modernis, pada tanggal 19 Desember 2004 
Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur 
mengumpulkan Pimpinan Daerah se-Jawa 
Timur di Universitas Muhammadiyah Malang 
sebagai tuan rumah muktamar, untuk 
mempersiapkan dan mensosialisasikan putusan 
sidang Tanwir 2-5 Desember 2004 di Mataram, 
Lombok. 

 Sidang tanwir adalah sidang besar, yang otoritas 
putusannya akan dibawa ke perhelatan besar 
pada muktamar di Malang. Dalam sosialisasi 
tersebut dibacakan usulan dari peserta tanwir 
yang penting dalam sejarah gerakan keagamaan 
di Indonesia, yaitu Muhammadiyah, harus 
mengembangkan program pemberdayaan 
perempuan secara sistematiis dan terpadu, dan 
Muhammadiyah harus peka dan harus 
melakukan program yang berpihak pada 
problem perempuan. 

 Selain itu, ada usulan tak tertulis dari peserta 
tanwir di Mataram, yaitu untuk membuka 
kemungkinan Muhammadiyah mengusulkan 
dalam muktamar nanti bahwa Muhammadiyah 



harus memberi kesempatan kepada perempuan 
untuk memimpin Muhammadiyah. 

 Agenda dan usulan peserta tanwir itu adalah 
langkah besar bagi Muhammadiyah dalam 
memberikan penjelasan dan kesadaran kepada 
masyarakat akan efektifnya tatanan organisasi 
dan dimensi sosial-kemanusiaan apabila 
perempuan Muhammadiyah diberi kebebasan 
memperbesar keterlibatannya dalam 
perjuangan sosial budaya sebagai seorang 
pemimpin. Sayangnya, agenda dan usulan 
strategis ini masih terhenti pada tingkat 
gagasan. Tetapi setidaknya memang telah 
terjadi letupan kecil yang kemungkinan akan 
menjadi kobaran api yang besar dalam 
menerangi peningkatan peran dan posisi 
perempuan dalam ormas Muhammadiyah. 

2. Fungsi ormas keagamaan sebagai media 
implementasi eksternal bagi basis massa 
perempuan dalam peran politik belum maksimal. 
Mayoritas responden berpendapat bahwa ormas 
keagamaan lebih mendukung kadernya untuk 
tampil dalam peran-peran sosial daripada peran 
strategis pemberdayaan politik perempuan. 
Kalaupun ada, kader ormas yang tampil dalam 
peran politik memiliki ambivalensi kapasitas. 
Artinya, kader ormas tersebut selain aktif dan 
berasal dari ormas keagamaannya juga lebih 
dikenal berkapasitas akademisi, aktifis LSM, atau 
lain sebagainya.  

3. Tampilnya perempuan dalam peran-peran politik, 
kebanyakan mereka enggan untuk menunjukkan 
kapasitasnya sebagai kader ormas keagamaannya. 
Mungkin disebabkan oleh adanya mekanisme dan 



fungsi ormas keagamaan yang cenderung 
melarang atau memisahkan kegiatan politik dalam 
kegiatan ormas. Padahal pada tataran tertentu, 
jika yang tampil adalah laki-laki dan memiliki 
jabatan strategis pada ormas keagamaan, 
mekanisme dan fungsi ormas keagamaan 
cenderung mendukung.  

4. Lemahnya soliditas dan solidaritas sesama kader 
perempuan lainnya. Beberapa peristiwa faktual 
menggambarkan bahwa ketika seorang kader 
perempuan akan tampil dalam peran politik 
kurang mendapat dukungan dari sesama kader 
perempuan, bahkan terjadi upaya ganjal-
mengganjal atau upaya kompetitif sesama kader 
perempuan ormas keagamaan, terutama dalam 
kerangka meraih peran politik praktis, misalnya 
menjadi anggota legislatif/DPRD. Mayoritas 
responden menilai bahwa hal ini sering 
dipengaruhi oleh latarbelakang psikologis 
perempuan yang cenderung emosional. 

5. Kurangnya akses langsung atas kebijakan publik 
pemerintahan di hampir semua tingkatan. Alih-
alih melakukan eksplorasi dukungan, untuk 
mengetahui secara proporsional atas kebijakan 
publik pemerintahan berkaitan tentang peran 
politik perempuan masih sangat minim. 
Akibatnya, solusi yang seharusnya dilakukan, 
seperti upaya advokasi kebijakan, kurang berjalan 
signifikan. Seluruh responden FGD menyatakan 
hal yang sama seputar persoalan ini, terutama di 
daerah-daerah yang belum ada atau baru 
terbentuk Biro Pemberdayaan Perempuan tingkat 
propinsi seperti di Sulut dan Jateng. 



Beberapa temuan tersebut di atas bila dianalisis 

lebih jauh akan menunjukkan beberapa 

permasalahan mendasar: 

a. Pola pengelompokan perempuan dalam sebuah 
organisasi khusus  (seperti Aisyiyah, Muslimat 
NU, Wanita Katholik, Walubi dan lain-lain) 
mampu meningkatkan akselerasi pemberdayaan 
perempuan, karena organisasi khusus ini dapat 
lebih berkonsentrasi untuk menangani isu-isu 
pemberdayaan perempuan.  Melalui organisasi 
khusus ini, perempuan  dapat lebih 
mengaktualisasikan diri dan merumuskan 
program-program secara  mandiri. Muslimat NU, 
misalnya, dapat membentuk lembaga pelayanan 
kesehatan khusus untuk ibu dan anak. 

Namun demikian,  pola pengelompokan ini juga 

menimbulkan ekses negatif, berupa munculnya 

kesan peminggiran aktivis perempuan dari arus 

besar kepemimpinan di tingkat elit ormas 

induknya. Fenomena ini diindikasikan dalam dua 

hal, pertama, dibatasinya (meskipun tidak secara 

formal) akses perempuan untuk menjadi pucuk 

pimpinan ormas induk, dan kedua, berkurangnya 

akses perempuan untuk mengalokasikan 

program-program strategis perempuan dalam 

program kerja dan kebijakan ormas induknya. 



Pada tataran legal formal, hampir semua 

peraturan internal dalam ormas keagamaan tidak 

membatasi peluang perempuan untuk menduduki 

posisi puncak.  Ketiadaan aturan tentang 

pembatasan akses bagi perempuan ini secara 

substansial menampakkan komitmen masing-

masing ormas keagamaan untuk mewujudkan 

kesetaraan dan keadilan gender. Namun  dalam 

prakteknya masih sering ditemui adanya gerakan-

gerakan massif untuk menghambat peluang 

perempuan dalam memperebutkan jabatan 

tersebut.  

b. Masih dominannya persepsi di kalangan ormas 
keagamaan bahwa strategi pemberdayaan 
perempuan hanya sebatas pada penciptaan 
program-program yang bersifat karitatif,  yang 
diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan 
perempuan dalam bidang ekonomi keluarga serta 
program-program kesehatan. Dominasi persespsi 
ini selanjutnya mengabaikan atau setidaknya 
meminggirkan perhatian terhadap program-
program pemberdayaan politik perempuan.  

Fenomena ini menunjukkan bahwa ada 

permasalahan yang belum selesai di tingkat 

paradigma ormas keagamaan atau tokoh 

pimpinan ormas keagamaan yang belum beranjak 

dari paradigma lama dalam memandang konsep 



pemberdayaan perempuan. Paradigma lama ini 

lebih memandang perempuan sebagai obyek. 

Mereka tidak dilibatkan dalam proses penentuan 

program-program pemberdayaan. 

c.  Belum terjalinnya interaksi dan relasi yang baik 

antara ormas kegamaan dengan pemerintah. 

Ormas keagamaan yang memiliki keterbatasan 

dalam hal pendanaan belum dapat mensinergi kan 

program-program pemberdayaan perem puannya 

dengan program-program pemerintah. 

Ketertupan akses informasi akan program dan 

anggaran pemerintah di bidang pemberdayaan 

perempuan dan bidang-bidang lainnya menjadi 

kendala utama. Fenomena ini memang tidak 

dapat dilepaskan dari tradisi umum tentang 

praktek mafia anggaran di birokrasi yang selama 

ini masih bertahan. Dalam konteks ini, maka 

“intervensi” ormas keagamaan terhadap isu-isu 

transparansi dan akuntabilitas pemerintahan 

perlu ditingkatkan agar hasilnya dapat 

mendukung peningkatan akses ormas 

keagamaaan dalam berpartisipasi pada proses-

proses pembangunan melalui program-program 

pemberdayaan perempuan. 



BAB IV 
REVITALISASI PERAN DAN FUNGSI  

ORMAS KEAGAMAAN DALAM 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 

 
 
A.  Signifikansi Peran Ormas Keagamaan  

Hampir semua agama lahir sebagai aksi 
perlawanan atas konteks sosial-politis yang penuh 
dengan praktik diskriminasi, ketidakadilan serta 
ketidaksetaraan. Agama muncul dengan sebuah 
tawaran konsep yang mengapresiasi prinsip dan 
nilai yang justru sebaliknya dari konteks seperti itu. 
Agama mengedepankan prinsip keadilan, 
kesetaraan dan mencita-citakan terbentuknya 
sebuah masyarakat tanpa diskriminasi.  

Jika kita menengok pada sejarah berbagai 
agama, tampak jelas bagaimana agama tampil 
sebagai 'pahlawan' bagi elemen masyarakat yang 
pada kurun waktu itu menjadi korban berlakunya 
sistem yang despotik, diskriminatif dan otoriter.  

Agama tampil sebagai 'pejuang' bagi 
kemerdekaan kelompok masyarakat yang tertindas 
oleh struktur yang demikian. Baik itu struktur 
politik, sosial-budaya serta ekonomi. Sejarah agama 
Yahudi, membuktikan kepada kita bagaimana Nabi 
Musa tampil sebagai penentang keras penguasa 
despotic Firaun, dengan tawarannya berupa sebuah 
konsep keagamaan.  

Nabi Isa juga menjadi pahlawan perlawanan 
rakyat kecil terhadap penguasa yang semena-mena 
di kala itu. Demikian juga halnya dengan 
perjuangan Nabi Muhammad dengan konsep 
keislamannya, yang dengan gemilang berhasil 



meruntuhkan sistem politis, sosial-kultur, dan 
ekonomi masyarakat Arab yang diskriminatif. 
Fenomena yang sama dapat juga kita rujuk pada 
agama-agama yang lain.  

Dengan konsep yang diusungnya, agama 
memainkan peran apik sebagai sebuah kekuatan 
yang akhirnya mampu menumbangkan sistem 
politik serta struktur sosial yang sama sekali tidak 
mencerminkan rasa keadilan tersebut. Kala itu, 
agama benar-benar berhasil menjelma menjadi 
kekuatan strategis yang sangat ditakuti oleh mereka 
yang menikmati serta menguasai sistem dan 
struktur politik, sosial-budaya dan ekonomi yang 
diskriminatif.  

Karenanya, kelahiran serta perkembangan 
agama selalu mendapatkan perlawanan keras nan 
sengit dari penguasa status quo. Mereka berupaya 
aktif untuk meredam perlawanan sosial, politis dan 
kultural yang basis perjuangannya dikobarkan oleh 
semangat keagamaan. 

Dalam konteks masa kini, misi keagamaan 
yang sebelumnya diemban oleh para nabi, saat ini 
dipikul oleh para pemuka agama secara individual 
maupun organisasi kemasyarakatan keagamaan.  

Organisasi masyarakat keagamaan merupakan 
sebuah institusi yang dijadikan instrumen untuk 
menjalankan misi-misi kenabian dalam rangka 
mewujudkan cita-cita agama pada tataran sistem 
dan kultur kemasyarakatan. Melalui ormas 
keagamaan, para pemeluk agama melakukan 
penyamaan visi, misi dan  strategi dakwah serta 
menyusun program-program tertentu. 



Terminologi dakwah yang dilakukan oleh 
ormas keagamaan ini tidak sebatas untuk mengajak 
manusia untuk memeluk agama tertentu dan 
meningkatkan kadar keimanan mereka semata, 
melainkan lebih banyak difokuskan untuk turut 
serta membangun tatanan sosial melalui pendirian 
institusi pendidikan, membangun kemandirian 
ekonomi umat, bahkan sampai kepada advokasi 
kebijakan. 

Ormas keagamaan memiliki posisi dan peran 
yang sangat penting dalam berbagai ranah, antara 
lain: 

1. Ranah Sosial 

Sebagai sebuah organisasi sosial, ormas 
keagamaan dalam rentang sejarah kehidupan 
bangsa mampu memainkan peran yang 
strategis. Ormas keagamaan yang memiliki 
struktur jaringan yang sangat kuat dan tersebar 
di seluruh penjuru negeri mampu mengisi ruang 
kosong negara.  

Peran sosial ormas keagamaan ini 
kebanyakan diimplementasikan dalam bentuk 
penyediaan layanan pendidikan mulai dari 
tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Di 
samping itu, bentuk layanan sosial lainnya yang 
banyak diberikan oleh ormas keagamaan adalah 
bentuk layanan kesehatan.  

Berbekal kemampuan untuk melakukan 
konsolidasi massa dan memobilisir dana dari 
para anggotanya, ormas keagamaan mampu 
menjalankan program-program pelayanan 
sosial yang mampu menjawab kebutuhan 
masyarakat. Prinsip non-profit orientation yang 



dipegangnya ormas mampu menerapkan sistem 
manajemen yang efisien sehingga dapat 
mengembangkan institusi-institusi pelayanan 
sosial yang besar dan menggurita sehingga 
dapat menambal kelemahan-kelemahan 
pemerintah dalam menjalankan salah satu tugas 
sebagai public servant. 

Peran pelayanan sosial ormas keagamaan 
yang mampu menjawab public-need ini pada 
tataran berikutnya mampu menumbuhkan trust 
masyarakat dan pada ranah tertentu sanggup 
menumbuhkan kepatuhan masyarakat 
kepadanya. 

2. Ranah ekonomi 

Kinerja ormas keagamaan dalam ranah 
ekonomi juga mampu memberikan kontribusi 
yang besar dalam membangun kekuatan 
masyarakat. Peran ekonomi ormas keagamaan 
ini diwujudkan dalam bentuk pendampingan 
dan pemberdayaan masyarakat melalui 
pembentukan lembaga-lembaga keuangan 
mikro, penyaluran fasilitas kredit lunak dan 
lain-lain. 

Tingkat kedekatan ormas keagamaan 
dengan komunitas masyarakat menjadikan 
ormas mampu membidik kelompok-kelompok 
masyarakat yang benar-benar membutuhkan. 
Di samping itu, sistem pelayanan kredit yang 
mudah tanpa jaminan dan proses yang mudah 
mampu menjawab kebutuhan-kebutuhan 
masyarakat marginal. Hal inilah yang tidak 
dapat dilakukan oleh bank-bank konvensional. 



Elastisitas lembaga-lembaga keuangan 
mikro yang dibentuk oleh ormas keagamaan ini 
menjadikan mereka sebagai jalan alternatif 
dalam mendapatkan dukungan permodalan.  

3. Ranah politik 

Meskipun menyandang status sebagai 
organisasi sosial, bukan berarti ormas 
keagamaan nir-politik. Sejarah mencatat 
kontribusi politik ormas keagamaan dalam 
perjuangan merebut kemerdekaan. Ormas 
keagamaan selama masa penjajahan mampu 
berperan dalam mewacanakan ideologi anti 
imperialisme, dan membangun kesadaran serta 
solidaritas rakyat dalam melawan penjajah. 

Peran politik ormas  keagamaan juga terus 
berlanjut pada masa paska kemerdekaan hingga 
saat ini. Ormas keagamaan di samping berperan 
melalui upaya-upaya mempengaruhi proses-
proses penentuan kebijakan, juga memiliki 
peran yang sangat menentukan dalam masa-
masa krisis politik. Dalam masa krisis politik, 
ormas sering kali mampu memediasi konflik, 
melakukan penyadaran terhadap kelompok-
kelompok yang bertikai untuk mengutamakan 
kepentingan bangsa. 

Sejarah mencatat besarnya kontribusi NU 
pada masa awal kemerdekaan ketika beberapa 
elemen bangsa bertikai tentang Piagam Jakarta. 
Sejarah juga mencatat peran aktif 
Muhammadiyah, NU dan ormas keagamaan 
lainnya dalam krisis politik paska lengsernya 
Soeharto, dan bahkan pada masa-masa transisi 
kekuasaan sesudahnya. 



Posisi dan peran ormas keagamaan yang 
sedemikian strategis disebabkan oleh beberapa 
faktor, antara lain: 

a. Ormas keagamaan yang terdiri dari 
kumpulan para pemuka agama dan 
intelektual memiliki basis dukungan dan 
legitimasi yang kuat. Kekuatan ini menjadi 
sangat diperhitungkan oleh kekuatan-
kekuatan politik yang ada, sehingga suara 
mereka sangat didengar. 

b. Di samping memiliki basis dukungan sosial 
yang kuat, ormas keagamaan juga memiliki 
legitimasi yang bersumber dari nilai-nilai 
agung yang ada pada masing-masing agama. 
Nilai-nilai humansime, keadilan, kesetaraan 
dan obyektifitas dalam agama yang selalu 
dijadikan dasar rujukan oleh ormas 
keagamaan yang menjadikan sikap dan 
tindakan mereka dapat relatif lebih diterima 
oleh semua pihak, terutama dalam masa-
masa krisis. 

c. Sifat independen ormas kegamaan 
merupakan aset strategis sehingga dapat 
diterima oleh banyak kalangan, terutama elit 
politik. Independensi ormas keagamaan ini 
sangat bermanfaat dalam masa-masa 
konflik, sehingga mereka dapat diterima 
kehadirannya untuk menjadi mediator dan 
rekonsiliator. 

d. Ormas keagamaan juga sering kali 
menjalankan fungsi sebagai produsen 
gagasan-gagasan pembaharuan dan 
pemberdayaan masyarakat. Tokoh-tokoh 
pimpinan ormas keagamaan selama ini 



terbukti memainkan peran yang strategis 
dan berpengaruh dalam memproduksi dan 
mewacanakan gagasan pembaharuan yang 
mampu memecah kejumudan. Tokoh-tokoh 
seperti Amien Rais, Gus Dur, TH Sumartana 
dan lain-lain dapat menjadi contoh menarik. 
Gagasan-gagasan inovatif dan solutif yang 
mereka lontarkan seringkali dijadikan acuan 
oleh institusinya untuk diintroduksikan 
kepada masyarakat luas yang selanjutnya 
berdampak kepada dimulainya proses 
perubahan sosial. 

e. Ormas keagamaan terbukti mampu 
melahirkan kader-kader berkualitas yang 
memiliki kemampuan dalam menjalankan 
fungsi-fungsi kepemimpinan di masyarakat. 
Tokoh-tokoh politik yang memegang kunci 
kekuasaan di Indonesia kebanyakan lahir 
dari rahim ormas keagamaan. 

 
B.  Revitalisasi Ormas Keagamaan dalam 

Memperjuangkan KKG  

Ormas berbasis keagamaan sebagaimana 
dikemukakan di muka, memiliki fungsi dan peran 
yang strategis dalam memperjuangkan terwujudnya 
kesetaraan dan keadilan gender (KKG). Sebagai 
sebuah organisasi yang memiliki anggota yang besar, 
memiliki modal politik, ekonomi, jaringan lembaga 
pendidikan dan lain sebagainya, ormas keagamaan 
memiliki peluang yang sangat besar dalam proses 
membongkar dan memperbaiki konstruksi sosial, 
politik dan ekonomi yang selama ini merugikan 
perempuan. 



Berikut ini adalah beberapa langkah yang bisa 
dilakukan ormas keagamaan dalam rangka 
mendorong terwujudnya kesetaraan dan keadilan 
gender: 

1.   Langkah internal yang perlu dilakukan oleh ormas 
kegamaan: 

a. Penuntasan proses penafsiran ulang atas 
konsepsi dan teks-teks keagamaan.  

Agenda dekonstruksi-rekonstruksi teks agama 
harus bergerak dua arah. Yang pertama, ia 
harus kritis terhadap narasi besar (gran 
narrative) patriarki, dan pada saat yang sama 
juga harus kritis terhadap narasi besar 
neoliberalisme, yang menempatkan Dunia 
Timur sebagai konstruk ideologis untuk 
melayani Dunia Barat. Dari sinilah pentingnya 
mengkaji wacana agama dari berbagai 
perspektif yang membebaskan, agar proses 
emansipasi perempuan tidak terjebak pada 
agenda lain yang lebih menjatuhkan 
kemanusiaan, dan diharapkan bisa 
mendinamisasi kebekuan agama dalam tafsir 
gender, dan untuk spektrum yang lebih luas 
mampu membebaskan kemanusiaan dari 
segala bentuk penindasan, ketidakadilan dan 
eksploitasi. 

b. Diseminasi konsep keagamaan tentang KKG 
yang tidak bias gender kepada tokoh dan 
pimpinan ormas keagamaan. 

c. Reformasi visi kelembagaan, struktur dan 
program ormas keagamaan dengan 
mendasarkan kepada konsep yang sensitif 
gender. 



d. Peningkatan program kaderisasi dengan 
menyusun modul-modul pengkaderan yang 
sensistif  gender.  

e. Memfasilitasi pengembangan peran politik 
perempuan pada seluruh sektor publik  
melalui pengembangan kerjasama institusi 
(working group) antar ormas keagamaan 
maupun institusi masyarakat lainnya. 

2.    Langkah eksternal 

a. Membangun kemitraan strategis dengan 
kelompok bersegmentasi gender, basis politik 
maupun basis kelompok keagamaan, 
berkenaan dengan peningkatan dan efektifitas 
strategi dukungan terhadap peran politik 
perempuan. 

b. Pengembangan jaringan kerja dan 
mengkoordinasikan program aksi lintas 
keagamaan maupun lintas sektoral dalam 
rangka pengembangan sistem advokasi 
kebijakan strategis pemberdayaan perempuan. 

c. Merancang sistem legislasi yang menciptakan 
struktur baru yang menjamin posisi, 
keterwakilan dan partisipasi perempuan dalam 
politik. 

d. Mengimplementasikan dan mengembangkan 
sistem minimal 30% bagi peran politik 
perempuan dalam sistem politik nasional. 
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