
1 
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Permasalahan kesetaraan antara laki-laki dan 

perempuan di era modern ini bukanlah suatu tantangan yang 

asing lagi bagi negara-negara baik itu maju maupun 

berkembang. China menjadi salah satu negara yang 

menghadapi tantangan serupa. Dalam menangani kasus 

semacam ini banyak gerakan yang berlandaskan pemikiran 

atau ide-ide feminisme yang berupaya untuk menuntut 

persamaan gender di dalam masyarakat baik itu pemerintah 

dan non-pemerintah. Masalah ketidaksetaraan bukanlah 

masalah mudah yang bisa  diabaikan begitu saja, karena akan 

ada dampak yang sangat besar dibalik itu semua.  

Feminisme sendiri adalah serangkaian pemikiran yang 

mengakui secara eksplisit bahwa perempuan tersubordinasi 

oleh laki-laki dan berusaha mencari jalan keluar untuk 

mengatasi masalah tersebut. Feminisme juga merupakan 

sebuah gerakan budaya dan gerakan politik yang ingin 

mengubah cara berfikir perempuan serta mengubah hubungan 

antara perempuan dan laki-laki didalam keluarga maupun 

masyarakat. Asumsi utama dari feminisme ialah bahwa 

kondisi perempuan, pembagian peran laki-laki perempuan 

dalam masyarakat, adalah bentukan masyarakat, bukan sesuatu 

yang alami sehingga pada prinsipnya dapat diubah (Hannam, 

2007). 

Budaya partiarki yang sudah mendarah daging dalam 

masyarakat China sendiri telah mengakibatkan banyak sekali 

ketidakseimbangan hubungan antara laki-laki dan perempuan 

dalam kehidupan sosial masyarakat. Sistem sosial patriarki 

menjadikan laki-laki memiliki hak istimewa terhadap 

perempuan. Dominasi mereka tidak hanya mencakup ranah 

personal saja, melainkan juga dalam ranah yang lebih luas 

seperti partisipasi politik, pendidikan, ekonomi, sosial, hukum 

dan lain-lain. Budaya yang telah banyak dianut oleh 
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masyarakat China ini juga ikut memperparah ketimpangan 

gender yang ada.  

Di China pada awalnya feminisme adalah sebuah 

gagasan atau ide yang datang dari barat yang dibawa oleh para 

missionaris dan kaum intelektual China pada masa perang 

candu (Opium war). Peristiwa perang candu (Opium War) 

pada tahun 1841 telah membuat China membuka pintu bagi 

kebudayaan lain untuk masuk pertama kalinya. Setelah perang 

candu (Opium war) berakhir, budaya barat, termasuk 

feminisme mulai mengalir masuk kedalam China melalui 

pengaruh missionaries barat (Zheng, 2016 ). Masuknya 

pemikiran-pemikiran luar banyak menjadikan intelektual 

China merasa prihatin atas fenomena sosial yang menurut 

mereka itu tidak benar dalam tatanan masyarakat China.  

Berbagai tokoh pembaharu muncul pada era terakhir 

Dinasti Qing. Salah satu tokoh perempuan paling termahsyur 

ialah He Yi Zhen atau yang lebih dikenal sebagai He Zhen. 

Pandangan kritis He Zhen terhadap isu perempuan bisa 

dibilang memiliki pemikiran radikal pada masanya. He zhen 

menilai aturan ini ditandai oleh pembedaan kelas dimana 

hanya laki-laki saja yang menggunakan hak kepemilikan 

pribadi, hal itu yang menyebabkan perempuan memiliki peran 

yang sangat minim baik itu dalam keluarga maupun sosial, 

atau dalam artian yang lebih kasar adalah perempuan 

merupakan salah satu dari „hak milik‟pribadi serang laki-laki. 

Menurutnya cara untuk memperbaiki masalah tersebut ialah, 

pertama-tama harus dihapuskannya aturan yang 

menitikberatkan kepada kaum laki-laki dan memperkenalkan 

kesetraan antara sesama manusia, yang berarti bahwa dunia 

harus sama-sama dimiliki oleh laki-laki maupun perempuan. 

Tujuan kesetaraan tersebut tidak akan tercapai kecuali melalui 

pembebasan perempuan (Liu, 2013, hal. 53). 

Bersama gerakan nasionalis, He Zhen membentuk 

kerjasama guna mewujudkan kesetraan yang ia maksudkan 

tersebut. Pembebasan perempuan merupakan salah satu cara 
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untuk membebaskan negeri China dari belenggu sistem feodal 

Dinasti Qing yang telah berlangsung selama berabad-abad 

tahun. Sistem pemerintahan Dinasti ini dirasa sudah sangat 

bobrok dan perlu adanya berubahan sistem yang lebih baik.   

Sejak berdirinya Republik Rakyat Cina pada tahun 

1949, peraturan perundang-undangan yang sistematis telah 

dibentuk untuk melindungi hak-hak dan kepentingan 

perempuan. Pada era kepemimpinan Mao Zedong, kesetaraan 

gender sudah mulai dibentuk atau dimasukkan melalui 

berbagai kebijakan maupun perundang-undangan negara. 

Dasar ideologi Mao Zhedong berasal dari Marxisme dan 

komunisme gaya soviet. Mao mengubah ide Soviet untuk 

memenuhi kebutuhan China dan membentuk ideologinya 

sendiri yang disebut Maoisme. Hal tersebut mengubah cara 

pandang Mao terhadap kaum perempuan. Di eranya ada 

sebuah slogan yang begitu terkenal yaitu Women hold up half 

the sky, disana ia ingin menyampaikan pesan bahwa peran 

perempuan sangat penting bagi kesuksesan China. Penindasan 

terhadap mereka merupakan hambatan bagi negara, dan 

perempuan harus berpartisipasi dalam upaya nasional, dimana 

mereka perlu disambut dalam unit kerja (danwei). Begitu 

banyak kebijakan-kebijakan mengenai perempuan yang dibuat 

pada era ini; kebijakan pelarangan praktek footbindning, 

mengubah undang-undang tentang perkawinan, membuat 

undang-undang ketenagakerjaan dan sebaginya. Begitu pula 

pada era ini Mao juga mendirikan organisasi yang menangani 

isu-isu perempuan yaitu All China Women Federtion yang 

didirikan di China pada 24 Maret 1949. Organisasi yang 

dibawahi langsung oleh pemerintah China ini didirakan 

dengan tujuan awal yaitu sebagai kampanye propaganda untuk 

meningkatkan literasi di kalangan perempuan. Kini All China 

Women Federation menjadi lembaga terpenting negara China 

yang secara khusus menangani kasus perempuan yang 

dinaungi langsung oleh pemerintah. Organisasi atau lembaga 

ini memainkan peran penting dalam memobilisasi perempuan 

untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan untuk 
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mempengaruhi kebijakan tentang hak-hak perempuan dan 

kesetaraan gender (Jones, 2012,). 

Pasca era Mao Zedong, yaitu era eknomi pasar 

dibawah pemerintahan Deng Xiao Ping, perempuan China 

banyak dituntut untuk bekerja lebih karena peralihan sistem 

dari ekonomi sosialis menjadi kapitalis. Banyak perempuan 

China terkhususnya dari daerah pedesaan berbndong-bondong 

melakukan urbanisasi karena pemerintah menyediakan 

lapangan pekerjaan di kota-kota besar guna membangun serta 

meningkatkan ekonomi negara. Hal tersebut berdampak pada 

daya saing tinggi diantara para pekerja atau para pemilik 

modal untuk meraup untung sebesar-besarnya. Dibalik usaha 

peningkatan ekonomi negara tersebut, sebuah fenomena 

Leftover women terjadi. Fenomena ketimpangan gender ini 

ialah adanya „perempuan sisa‟ dimana perempuan terlalu sibuk 

bekerja atau mengejar pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi 

sehingga mereka tidak sadar bahwa umur mereka bertambah 

dan melupakan bahwa perempuan tersebut juga harus menikah 

untuk melanjutkan keturunan. Kebanyakan dari kaum laki-laki 

China tidak mau memilih para perempuan tersebut untuk 

dinikahi karena; pertama tidak sesuai dengan kriteria mereka, 

dimana mereka hanya mau menikahi perempuan yang 

umurnya masih muda. Kedua faktor tingkat pendidikan serta 

posisi jabatan seorang perempuan dimana jika semakin tinggi 

maka tingkat kemandirian ikut semakin tinggi pula, dan 

memunculkan persepsi bahwa perempuan tersebut bisa hidup 

seorang diri tanpa perlu adanya pendamping.  

Di era Deng Xiao Ping pula muncul sebuah kebijakan 

yang diangap ekstrim di dunia yaitu One Child Policy. Sebuah 

kebijakan dimana pasangan suami istri yang sudah menikah 

hanya diperbolehkan untuk memiliki satu anak saja dalam 

keluarga. Kebijakan ini diperkenalkan pada tahun 1979, 

kebijkan ini lahir dari adanya ketakutan pemerintahan China 

terhadap jumlah penduduk yang semakin membludak atau 

overpopulation. Seperti yang kita ketahui bahwa China 

menempati posisi pertama dengan populasi penduduk terbesar 
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di dunia. Hal tersebut dianggap oleh pemerintahan dibawah 

Deng Xiao Ping sebagai ancaman yang akan memberikan 

dampak buruk pada perekonmian dan kualitas hidup penduduk 

itu sendiri. Dimana semakin banyak anak maka beban hidup 

dari segi ekonomi bagi keluarga akan semakin besar pula 

pengeluarannya. Kebijakan ini bertujuan untuk menekan 

tingkat kelahiran penduduk.  

Kebijakan ini dirasa sangat merugikan dari segi 

kesehatan dan kesetaraan gender antara laki-laki dan 

perempuan. Hal ini dibuktikan dengan adanya praktek aborsi 

yang dilegalkan oleh pemerintah, banyak pasangan yang telah 

memilki anak pertama sengaja melakukan praktek aborsi pada 

kandungan guna mencegah adanya anak kedua. Selain itu juga 

banyak tindakan aborsi dengan alasan perempuan tersebut 

mengandung anak berjenis kelamin perempuan bukan laki-

laki. Disini kita dapat melihat bahwa akar dari budaya 

partriarki masih sangat kuat dalam masyarakat sosial China. 

Anak laki-laki dianggap sebagai topangan kehidupan para 

orang tua ketika mereka telah menjadi lansia kelak. Selain itu 

juga anak laki-laki dianggap sebagai penerus keturunan 

keluarga.  

Pada era Ding Xiao Ping juga terjadi momentum yang 

memberikan dampak begitu besar pada kesetaraan perempuan 

di China. Tahun 1979 negara ini telah meratifikasi Convention 

on the Elimination of all Forms of Discrimination Against 

Women (CEDAW). Meratifikasi CEDAW sama artinya 

dengan menerima norma-norma internasional tentang 

kesetaraan gender yang pada gilirannya akan meminta undang-

undang domestik untuk membuat beberapa perubahan yang 

sesuai dengan isu tersebut. Sesuai dengan ketentuan dari 

CEDAW, China telah mengambil banyak tindakan yang sesuai 

dalam aspek legislatif. Serangkaian undang-undang dan 

peraturan yang mempromosikan kesetaraan gender seperti UU 

Perkawinan, dan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga.  
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Selain merativikasi CEDAW, pada tahun 1995 China 

lebih tepatnya di Beijing diselenggarakan Fourth World 

Conference on Women in Beijing, sebuah konferensi yang 

berfokus pada tindakan untuk kesetaraan, pembangunan, dan 

perdamaian. Pemerintah China menyesponsori konferensi 

tersebut dan kemudian menandatangani dokumen United 

Nation yang menjanjikan kesetaraan gender, dan organisasi 

wanita resmi, aktivis feminis dan ilmuwan yang telah berjuang 

melawan diskriminasi gender dan bekerja untuk mencapai 

kesetaraan gender (Francoeur, 1997). Salah satu hasil yang 

sangat penting dari Konferensi Beijing ini adalah kenyataan 

bahwa kekerasan terhadap perempuan sebagai masalah hak 

asasi manusia adalah suatu hal yang begitu nyata.  

Dari dua momentum yaitu terativikasinya CEDAW 

pada tahun 1979 dan diselenggarakannya Beijing Platform for 

Action tahun 1995 dimana China menjadi tuan rumah dari 

konvensi tersebut menjadikan dua momentum tersebut sebagai 

landasan dasar pengambilan kebijakan tentang kesetraan 

gender di China.  

Pada tahun 2015, China mulai memberlakukan 

undang-undang nasional pertamanya yang melarang kekerasan 

dalam rumah tangga, meskipun itu tidak termasuk untuk 

pasangan sesama jenis dan tidak menangani kekerasan 

seksual. Undang-undang tersebut juga mendefinisikan 

kekerasan dalam rumah tangga untuk pertama kalinya (Hunt, 

2015). Dimana kasus kekerasan dalam rumah tangga telah 

menjadi subyek banyak perdebatan publik di China sejak 

tahun 2011, ketika kasus Kim Lee yang menjadi korban 

kekerasan oleh suaminya terangkat di media massa.  

Walaupun kebijakan berbasis kesetaraan gender sudah 

dibuat dan diberlakukan, namun masih banyak contoh kasus 

diskriminasi pada isu tersebut. Seperti selain pengesahan 

undang-undang tersebut ditahun yang sama pada bulan maret 

tepatnya ketika malam dihari International Women Day, lima 

feminis muda China ditangkap karena telah membuat masalah. 
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Lima femnis tersebut adalah Li Tingting, Wei Tingting, Zheng 

Churan, Wu Rongrong, dan Wang Man (Sile, 17). Mereka 

dikenal sebagai "Feminis Five," yang  telah lama menjadi 

pendukung undang-undang mengenai kekerasan dalam rumah 

tangga di China. Lima Feminist ini ditangkap karena 

merencanakan kampanye protes terhadap pelecehan seksual di 

transportasi umum. Kelompok ini juga terlibat dalam 

demonstrasi menentang ketidaksetaraan gender di China dan 

melakukan seni pertunjukan mengenai hak LGBT di China. 

Mereka menggunakan seni dalam melakukan aksi protes dan 

merupakan bagian penting dari aktivisme mereka karena 

demonstrasi publik dilarang di China (Meili, 2015).  

Fenomena femnisme di China adalah suatu hal yang 

sangat kompleks, bisa kita lihat dari bagaimana cara 

pemerintah serta bagaimana pergerakan para feminist China 

dthesisnangani kasus domestik khususnya mengenai hak-hak 

perempuan.  

B. Rumusan Masalah  

Dari latar belakang yang telah dipaparkan penulis berupaya 

menjawab persoalan, “Bagaiamana proses pertumbuhan 

feminisme di China?” 

C. Kerangka Pemikiran   

Teori Konstruktivisme (The life-cycle of norms) - Martha 

Finnemore and Kathryn Sikkink 

Finnemore dan Sikkink mengemukakan suatu 

persepktif bahwa dinamika dalam politik internasional dapat 

dipengaruhi oleh norma-norma internasional. Dimana norma-

norma internasional tersebut dapat pula memengaruhi norma 

domestik di suatu negara. Perspektif Finnemore dan Sikkink 

merupakan jawaban atas ketidakmampuan perspektif 

liberalisme dan realisme dalam menjelaskan masalah-masalah 

mikro yang terjadi. Dalam dinamikanya, norma-norma 

internasional dapat diterima oleh elit suatu negara melalui 
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tekanan dalam publik domestik ataupun publik internasional. 

Dalam hal ini, organisasi internasional dan organisasi non 

pemerintah dapat berperan dalam menyebarluaskan norma-

norma internasional tersebut.  

Finnemore dan Sikkink telah menggambarkan 

bagaimana sebuah norma bisa muncul melalui the life-cycle of 

norms. Ada tiga proposisi terkait munculnya norma 

internasional, dimana proses dalam norma-norma yang 

memengaruhi perilaku negara ataupun non negara. Pula norma 

mana saja yang relevan untuk digunakan serta dalam kondisi 

apa norma tersebut dapat digunakan (Finnemore & Sikkink, 

1998, hal. 894).  Pengaruh dalam norma tersebut dapat 

dijelaskan melalui tiga tahap proses, yaitu : 

Gambar 1. 1 The life-cycle of norms 

Sumber : Norm life cycle, Finnemore & Sikkink, 1998, hal. 

896. 

 

a. Norm emergence  

Norma pada dasarnya tidak muncul dengan 

sendirinya. norma secara aktif dibangun oleh agen atau 

norm entrepreneurs. Norm enterpreneurs merupakan 

agen yang memiliki ide dan gagasan yang kuat mengenai 

sikap apa yang tepat sebagai solusi masalah yang terjadi 
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bagi komunitas mereka, serta sebagai pembangun norma-

norma yang sesuai dengan behavioral dalam suatu 

komunitas tersebut (Finnemore & Sikkink, 1998, hal. 

896).  Dalam hal ini, norm entrepreneurs berusaha untuk 

mengadopsi norma dengan memerhatikan altruisme 

(perhatian terhadap kesejahteraan orang lain tanpa 

memperhatikan diri sendiri), empati, ataupun komitmen 

ideasional (wahana untuk mengekspresikan). Sehingga 

seringkali norm entrepreneurs akan menggunakan 

pengaruhnya dalam rangka menyebarkan norma-norma 

dengan menekan suatu pemerintahan.  

Tugas dari norm enterpreneurs juga turut mengkaji 

keberadaan sebuah isu dan lalu menginterpretasikan isu 

tersebut. Proses dalam mereinterpretasikan ini diberi 

istilah framing. Jika sebuah framing terhadap norma baru 

mulai tersebar secara luas kedalam pemahaman publik 

dan mulai diadopsi sebagai cara baru untuk 

membicarakan dan memahami sebuah isu, maka norm 

enterprenur perlu membuat framing yang lebih 

menyakinkan. 

Setelah melakukan tindakan persuasif terhadap 

negara-negara untuk dijadikan sebagai norm leader dan 

mengadopsi norma baru tersebut, maka norma telah 

memasuki fase tipping point. Pengertian tipping point 

ialah sebuah fase titik perubahan, dimana persepsi, 

kebiasaan masyrakat suatu negara mulai berubah secara 

cepat. Pada fase ini, Finnemore dan Sikkink mengajukan 

dua hipotesa yang menunjukkan bahwa norma tersebut 

telah masuk kedalam fase tersebut. Pertama, tipping point 

jarang terjadi sebelum sepertiga dari total negara yang 

ada dalam sistem telah mengadopsi norma tersebut. 

Kedua setelah diadopsinya sebuah norma oleh critical 

state, yaitu negara yang memang berkompromi meskipun 

tanpa adanya penerimaan atas norma secara substansial. 

Dari kasus proses pertumbuhan feminisme di China 

sendiri bisa kita lihat bahwasannya ide-ide perubahan 

seperti paham feminisme yang dibawa oleh dunia barat 
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melalui hubungan perdagangan terbuka dengan China 

pasca terjadinya opium war telah sedikit banyak 

membuka mata dan pikiran-pikiran para intelektual China 

dalam hal pembaharuan sistem sosial yang selama ini 

dirasa masih sangat tradisional dan merugikan sebagian 

lapisan masyarakat terkhususnya perempuan dalam 

kehidupan sosial. Munculnya intelektual-intelektual 

penentang sistem tardisional yang dianut Dinasti Qing 

termasuk tokoh feminisme China seperti He Zhen yang 

bisa dikatakan sebagai norm enterpreneurs atau agen 

dimana ia memiliki gagasan mengenai perempuan yang 

tertindas oleh sistem dan berusaha untuk mengadopsi 

norma baru yaitu feminisme dengan tidak meninggalkan 

identitas budaya China yang dirasa baik bagi perubahan 

sosial kaum perempuannya.  

b. Norm cascades 

Setelah fase tipping point pada proses pertama telah 

dicapai, negara akan dalam kondisi dilematis untuk 

menerima suatu norma-norma internasional. Kondisi 

dimana norma internasional telah memengaruhi kondisi 

massa domestik untuk mengadopsi norma tersebut. Pada 

tahap ini dalam kondisi internasional, negara-negara 

mulai mengadopsi norma-norma internasional tanpa 

adanya tekanan domestik. Kondisi demikian pada 

akhirnya akan memunculkan suatu penularan terhadap 

negara-negara lain untuk mengikuti suatu norma 

internasional.  

Finnemore dan Sikkink menegaskan adanya pengaruh 

internasional maupun regional dalam menularkan 

pengaruh dari norma yang berkembang di dunia 

internasional menjadi lebih penting daripada politik 

domestik dalam hal memengaruhi norma tersebut. Cara 

kerja utama pada tahapan ini adalah adanya sosialisasi 

internasional yang sangat aktif, dimana diharapkan dapat 

mendorong norm breaker untuk menjadi norm followers. 

Bukan hanya negara saja namun jaringan norm 

enterpreneur dan organisasi internasional juga bertindak 
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sebagai agen sosialisasi tersebut. Ada dua cara 

bagaiamana menjadikan norm breaker menjadi norm 

followers yang pertama adalah dengan cara menekan 

target untuk mengadopsi kebijakan dan hukum baru, serta 

meratifikasi perjanjian. Kedua dengan cara memonitor 

pemenuhan norma terhadap standar internasional. Pada 

tahap ini, negara yang sudah mengadopsi norma terlebih 

dahulu disebut dengan istilah norm leader. Norm leader 

sendiri bertugas untuk membujuk negara-negara lain 

untuk mengikuti norma yang ada. Motif yang mendasari 

negara-negara lain untuk mengikuti norm leader menurut 

Finnemore dan Sikkink, yaitu adanya ketundukan 

terhadap norma dipengaruhi oleh alasan yang 

berhubungan dengan identitas mereka sebagai anggota 

dari kategori sosial tertentu, yang mana sebagian besar 

anggotanya telah mengikuti norma tersebut. Terdapat tiga 

motivasi yang mungkin mendorong mereka untuk tunduk 

pada norma, yaitu: legitimasi, kesesuaian, dan 

penghormatan. 

Dalam kasus proses pertumbuhan feminisme di China 

sendiri dapat dilihat pengaruh adanya forum-forum 

internasional dan organisasi internasional yang 

menangani isu perempuan seperti bagaiamana China telah 

merativikasi Convention on the Elimination of 

Discrimination against Women (CEDAW) dan 

terselenggaranya Fourth World Conference on Women in 

Beijing yang menghasilkan  Beijing Declaration 

(Deklarasi Beijing) dan Beijing Platform for Action 

(BPFA) yang dijadikan landasan hukum terhadap isu 

perempuan yang telah banyak memberi penekanan secara 

langsung maupun tidak langsung terhadap China untuk 

lebih kritis dalam menangani masalah perempuan.  

c. Internalization 

Tahapan yang terakhir dalam The life-cycle of norms, 

yaitu internalization yang merupakan tahap dimana 

norma yang sudah disosialisasikan serta telah diterima 

dan telah mencapai tahapan taken for granted. Norma 
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tersebut sudah tidak lagi diberdebatkan dan diterima luas 

oleh komunitas internasional. Internalisasi dari norma-

norma tersebut bisa sangat kuat namun juga bisa sangat 

sulit untuk dibedakan karena diterima begitu saja tanpa 

adanya tantangan yang berarti. Namun dalam penerimaan 

norma-norma tersebut, seringkali harus berhadapan pada 

keyakinan atau identitas yang berbeda di setiap domestik 

negara. Selain itu, norma-norma internasional yang telah 

digunakan oleh mayoritas negara, menjadi suatu nilai 

bersama dalam melakukan kerja sama internasional 

(Finnemore & Sikkink, 1998, hal. 904-905). Dengan 

demikian maka setiap negara akan menerima norma-

norma tersebut secara sukarela tanpa paksaan.  

Mekanisme yang berlangsung pada tahap ini adalah 

tentang perilaku dan kebiasaan dari praktek norma 

tersebut, dimana ketika sebuah perilaku telah menjadi 

sebuah kebiasaan, lalu kemudian diinternalisasikan maka 

tentu akan memengaruhi perubahan terhadap aspek 

lainnya. Perubahan yang dimaksud disini adalah 

berubahnya identitas dan norma sebagai bentuk empati 

dan identifikasi. Hal yang paling mendasar dalam 

mekanisme ini adalah tentang persuasi terhadap diri dan 

perselisihan kognitif. Dimana  jika seseorang percaya apa 

yang mereka katakan, maka akan juga berupaya untuk 

menyelaraskannya dengan perilaku yang dimilikinya.  

Dalam kasus femnisme di China penulis menarik 

kesimpulan bahwasanya China sendiri telah mencoba 

dalam tahap menyelaraskan perilaku norma yang 

membawa isu tentang perempuan kedalam tatanan sosial 

serta kebudayaan yang dimilikinya. Hal ini terihat dengan 

adanya kebijakan maupun perundang-undangan yang 

berlandasan kesetaraan gender antara laki-laki maupun 

perempuan. Proses pertumbuhan femnisme China sendiri 

tidak akan pernah terlepas dengan adanya proses 

peleburan dengan budaya domestik dengan nilai-nilai 

yang dibawa oeh ide feminisme itu sendiri. Dengan kata 

lain feminisme yang berkembang memiliki ciri unik 
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tersendiri yang tidak dimiliki oleh negara lainnya. 

Dimana norma tersebut menjadi perilaku dan kebiasaan 

yang akan dipraktekkan dalam kehidupan sosial 

masyarakat.  

D. Hipotesa  

Adapun hipotesa dari permasalahan yang ditulis oleh 

penulis, dan kemudian didukung oleh kerangka dasar 

pemikiran yang telah diterapkan, maka hipotesa yang dapat di 

ambil dari penelitian ini adalah: 

Penulis melihat bahwa proses pertumbuhan feminisme di 

China tidak bisa terlepas dari; 

1. Pertama, kemunculan feminisme di China muncul 

karena msuknya gagasan atau ide-ide yang dibawa 

oleh bangsa barat setelah terjadinya Perang Candu 

(opium war) pada abad ke-19 era Dinasti Qing 

berkuasa. Lalu munculnya tokoh feminisme He Zhen 

sebagai norm entrepreneurs atau agen yang memiliki 

gagasan tentang adanya ketidaksetaraan perempuan di 

China.  

2. Kedua, adanya pengaruh rativikasi CEDAW tahun 

1979 dan Beijing Platform for Action 1995 terhadap 

perubahan kebijakan serta perundang-undangan 

mengenai kesetaraan gender di China.  

3. Ketiga, feminisme telah melembaga dengan adanya 

bukti meningkatnya partisipasi perempuan dibidang 

politik, ekonomi dan pendidikan.  

E. Tujuan Penelitian 

Penulis tertarik mengangkat topik proses pertumbuhan 

feminisme di China karena begitu tertarik melihat fenomena 

feminisme dan kesetaraan gender di China lebih kompleks 

daripada apa yang sering digambarkan atau negara lain alami. 

Pada awal mulanya budaya sistem patriarki di China begitu 

kuat dalam sistem sosial masyarakat, sehingga peranan 

perempuan memiliki porsi yang sangat sedikit dibandingkan 

dengan laki-laki. Perempuan begitu tersubordinasi dibawah 



14 
 

laki-laki, namun seiring berkembangnya era, ide-ide baru dan 

muncul kaum-kaum inteektual yang sadar akan isu perempuan 

dapat menggeser pemikiran-pemikiran tradisional atas peranan 

perempuan dalam keluarga dan masyarakat melalui gagasan 

femnisme itu sendiri.  

F. Metode Penelitian  

Pengumpulan data diambil dengan pendekatan kualitatif, 

yaitu peneliti sebagai instrument utama untuk pengumpulan 

data dan pengolahan atau analisis data, serta sangat 

memfokuskan perhatian pada proses dan arti dari suatu 

peristiwa yang diteliti. Dalam pendekatan kualitatif, penelitian 

dapat dilakukan dalam tiga tahapan utama, yaitu (1) 

Pengumpulan Data (Data Collective); (2) Pengolahan Data 

(Data Analysis); dan (3) Laporan Penelitian (Report Writing) 

(Creswell, 1994). Selain itu penulis juga akan mencari data 

dengan melakukan studi kepustakaan. Penelitian kepustakaan 

adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data dan 

konsep melalui berbagai macam media kepustakaan baik 

melalui buku-buku, majalah dan sumber informasi penunjang 

seperti dokumen, kliping, koran, agenda, dan hasil penelitian 

yang terdapat dimana saja terutama yang bersumber dari 

pemerintah Jakarta dan pemerintah Beijing. Serta juga 

menggunakan data yang bersumber dari media informasi situs 

di internet untuk membantu merelevansi data-data yang 

diperoleh agar lebih valid. 

G. Batasan Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis akan menganalisa proses 

pertumbuhan feminisme di China dari awal kemunculan 

hingga era modern. 

H. Sistematika Penulisan  

Dalam penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan 

pembahasan sebagai berikut:  

BAB I : Pendahuluan  
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Bab ini berisi alasan pemilihan judul, tujuan 

penulisan, latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka 

dasar pemikiran, hipotesa, metode pengumpulan data, 

jangkauan penulisan, serta sistematika penulisan.  

BAB II : Isi dan Pembahasan.  

Bab ini berisi tentang bagaiaman awal mula 

feminisme bisa masuk kedalam tatanan sosial China. Lalu 

bagaimana feminisme bekerjasama dengan gerakan nasionalis 

untuk menggulingkan pemerintahan Imperealis Dinasti Qing 

yang dianggap telah bobrok. Hal ini juga merupakan sebuah 

kesempatan bagi femnisme untuk memperbaiki hak-hak 

perempuan yang telah dibatasi pada era kepemimpinan Dinasti 

Qing. Munculnya tokoh-tokoh pembaharu feminisme seperti 

He Zhen yang berani berpikir kritis terhadap isu perempuan. 

Dalam bab ini pula akan dijelaskan tahapan proses 

pertumbuhan feminisme era pemerintahan Mao Zedong yang 

terkenal akan Revolusi kebudayaan-nya itu.  

BAB III : Isi dan Pembahasan 

Dalam bab ini akan dibahas juga feminisme era 

kepemimpinan Pasca Mao Zedong, yaitu era pemerintahan 

Presiden Deng Xiao Ping dimana ia mengubah sistem 

ekonomi yang semula menganut paham sosialis komunis 

menjadi ekonomi kapitalis yang lebih terbuka terhadap barat. 

Hal itu sangat mempengaruhi gerak serta pertumbuhan 

femnisme di China. Bab ini akan ditunjukan bagaimana 

feminisme China mulai terpengaruh oleh organisasi 

internasional yaitu momentum rativikasi China terhadap 

Convention Elimination of All Forms Disrimination against 

Women (CEDAW) dan terselenggaranya Fourth World 

Conference on Women di Beijing China yang menghasilkan 

Beijing Declaration (Deklarasi Beijing) dan Beijing Platform 

for Action (BPFA) yang pada akhirnya menjadi landasan 

hukum bagi China untuk membuat dan memutuskan suatu 

kebijakan berbasis gender.  
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BAB IV: Pembahasan dan Pengaplikasian Teori 

Pada bab ini akan diterangkan bagaimana feminism di 

China bisa tumbuh berkembang serta implikasi apa saja yang 

terjadi pada proses tersebut. Disini penulis juga akan 

mengaplikasikan teori yang telah dipilih untuk menjawab 

rumusan masalah dan membuktikan hipotesa yang telah 

dibuat.  

BAB V : Kesimpulan   

Bab terakhir ini akan menyimpulkan seluruh isi materi 

penulisan ini yang telah dijabarkan dari bab-bab sebelumnya. 

  


