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BAB V  

KESIMPULAN 

 

Pada bab ini akan ditarik kesimpulan yang diperoleh 

dari analisa yang dituliskan dari bab-bab sebelumnya sehingga 

menghasilkan gambaran dari keseluruhan hasil penelitian.  

Pada tahap pertama proses pertumbuhan Feminisme di 

China diawali pada periode setelah terjadinya Perang Candu 

(opium war) dimana pada masa ini China membuka pintu 

perdangangan dengan barat setelah China harus menyetujui 

perjanjian Nanjing pasca kalah dengan Inggris pada perang 

tersebut. Disini merupakan titik awal bagaimana Feminisme 

bisa masuk kedalam China dan mulai mempengaruhi para 

intelektual untuk melakukan sebuah perubahan besar.  

Sebelumnya masyarakat China kental dengan sistem 

partiarki yang mendominasi dalam masyarakat, dimana laki-

laki selalu diutamakan. 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. Hal ini sangat terlihat jelas pada masa 

feodal, dimana perempuan China mengalami subordinasi 

dibawah posisi laki-laki. Hubungan yang terstruktur antara 

ayah dan anak laki-laki, berdampak pada posisi serta ruang 

gerak perempuan yang terbatas. Erlebih lagi ajaran Konfusius 

yng menekankan perempuan untuk patuh pada peraturan „tiga 

bakti‟ yaitu ketika muda seorang perempuan harus patuh 

kepada orang tua, ketika sudah menikah perempuan harus 

patuh kepada suami, dan ketika suami telah tiada maka 

perempuan harus patuh kepada anak laki-lakinya.  
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Masuknya paham barat termasuk Feminisme setelah 

kejadian Perang Candu (opium war) membuka pemikiran-

pemikiran baru dari para intelektual China, yang melihat 

bahwasanya perlu dilakukannya sebuah perubahan sistem 

sosial yang lebih baik lagi. Dimana banyak praktek-praktek 

feodal yang merugikan terus berlangsung selama berabad-abad 

lamanya.  

Para intelektual yang kurang puas dengan sistem 

feodal Dinasti Qing banyak melakukan pemberntakan-

pemberontakan seperti peristiwa Pemberontakan Taiping 

besar-besaran dalam berbagai aspek yaitu politik dan agama 

pada tahun 1850-1864 dan kondisi China yang tidak kunjung 

membaik dan malah menjadi buruk ketika mengalami 

kekalahan terhadap Jepang dalam perang China-Jepang tahun 

1894-1895. Oleh karena peristiwa-peristiwa dan konflik yang 

terjadi tersebut ikut mendorong kaum laki-laki dan perempuan 

China berpendidikan yang hidup di pengasingan pada saat itu 

untuk membentuk suatu kelompok dan memulai 

merencanakan gerakan revolusioner untuk menggulingkan 

Dinasti Qing pada tahun 1911 untuk membentuk sistem negara 

baru (Fincher, 2016, hal. 119).  

Gerakan May Fourth (Wǔsì Yùndòng) adalah gerakan 

anti-imperialis, budaya, dan politik yang tumbuh dari para 

intelektual di Beijing pada 4 Mei 1919. Mereka memprotes 

pemerintah Dinasti Qing yang tidak tanggap terhadap 

Perjanjian Versailles, terutama memungkinkan Jepang untuk 

menerima wilayah di Shandong yang telah diserahkan oleh 

Jerman setelah Pengepungan Tsingtao. Demonstrasi-

demonstrasi ini memicu protes nasional dan menandai 

lonjakan nasionalisme di China, pergeseran menuju mobilisasi 

politik dan jauh dari kegiatan budaya, dan bergerak menuju 

basis populis daripada elit intelektual. 

Tokoh perempuan feminis China yang sangat berpengaruh 

pada masa itu ialah He Yi-Zhen menjawab mengapa hingga 

saat ini -pada masa itu- isu terhadap perempuan tetap 
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berlangsung, hal tersebut dikarenakan selama ribuan tahun 

dunia telah didominasi oleh aturan manusia. Aturan ini 

ditandai oleh pembedaan kelas dimana hanya laki-laki saja 

yang menggunakan hak kepemilikan pribadi. Menurut He 

Zhen untuk memperbaiki masalah tersebut, 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 itu 

sendiri (Liu, 2013, hal. 53). Berbeda dengan tokoh pembaharu 

lainnya He Zhen secara khusus memisahkan kasus feminisme 

dari nasionalisme, dengan menyatakan bahwa pembebasan 

perempuan bukanlah demi bangsa, melainkan semua itu 

adalah sebuah kebutuhan moral. 

Hingga tahun 1907 hampir semua gerakan feminisme di 

China bersifat nasionalistis. Memang benar bahwasannya, 

feminisme China modern lahir dari perjuangan kemerdekaan 

nasional. Dari awal tahun 1890-an kaum feminis telah 

menekankan bahwa perempuan yang bebas dan setara 

diperlukan bagi China untuk mencapai kedaulatan nasional 

yang sejati. 

Memasuki era setelah gerakan nasionalis berhasil 

mengguingkan sistem imperealisme Dinasti Qing. China mulai 

membangun jati diri negara-nya. Hingga masa kepemimpinan 

Mao Zedong yang terkenal dengan Revolusi Kebudayaannya, 

isu perempuan sudah mulai dimasukan kedalam peraturan 

sistem pemrintahan. Mao sendiri melihat kaum perempuan 

sebagai suksesor pembangunan negara. Oleh karena itu pada 

era kepemimpinanya dilakukan reformasi besar-besaran untuk 

membebaskan perempuan dari penindasan. Mao 

menghapuskan ajaran Konfusianisme dalam sistem 

pemerintahannya karena menerutnya sistem tersebut 

digunakan untuk membenarkan sistem patriarki di China. 

Dalam pidatonya yang terkenal -Women hold up half the sky-, 
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Mao Zedong menyampaikan pesan bahwa peran perempuan 

sangat penting bagi kesuksesan China.  

Kebijakan pertama yang dilakukan oleh Mao adalah 

meratifikasi konstitusi pertamanya pada tahun 1954 dan 

menyatakan bahwa status perempuan sebagai warga negara 

adaah penuh. Pasal 91 Konstitusi memberi perempuan hak 

yang setara dengan laki-laki di semua bidang kehidupan 

politik, ekonomi, budaya, sosial, dan domestik. Undang-

undang dan peraturan baru mengizinkan seorang perempuan 

untuk melegalkan perceraian, memiliki properti, mengenyam 

pendidikan formal dan menerima upah yang sama untuk 

pekerjaan yang sama (Yongping Jiang, 2004). Selain itu ia 

juga mengeluarkan kebijakan pelarangan praktek footbinding 

dan mereformasi bidang Pendidikan.  

Mao juga menganjurkan para perempuan untuk terlibat 

dalam organisasi dan asosiasi jaringan dukungan perempuan 

guna memerangi ketidakadilan sosial. Banyak perempuan 

bergabung dengan kelompok-kelompok kecil di daerah 

pedesaan untuk berbicara tentang gagasan dan keprihatinan 

mereka (Zedong, 1927, hal. 45). Oleh karena itu Mao Zedong 

mendirikan lembaga All China Women‟s Federation dibawah 

naungan Partai Komunis China guna mengawasi isu 

kesetaraan gender dan sebagai alat propaganda partai. Bisa 

dibilang pada era Mao merupakan era dengan kesetaraan 

gender yang begitu terlihat nyata dan jauh lebih baik.   

Beralih ke era Deng Xiao Ping yaitu era eknomi pasar, 

diamana 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. 

Pada masa ini daya saing begitu tinggi terlihat pada kaum 

perempuan. Keterbukaan ekonomi menuntut kaum perempuan 

untuk selalu terbaharui, berlomba-lomba untuk menjadi yang 
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paling baik, atau jika tidak akan selalu tertinggal dan tidak siap 

untuk menghadapi zaman.  

Era Deng Xiao Ping terjadi sebuah momentum yang akan 

mengubah wajah kesetaraan di China. Pada tahun 1979 China 

telah merativikasi CEDAW dan pada tahun 1995 Beijing 

menjadi tuan rumah terselengaranya Fourth World Conference 

on Women in Beijing, China. Konferensi ini berfokus pada 

tindakan untuk kesetaraan, pembangunan, dan perdamaian. 

Sekitar 189 jumlah anggota yang hadir pada konferensi. Para 

anggota yang hadir turut mengadopsi Beijing Declaration 

(Deklarasi Beijing) dan Beijing Platform for Action (BPFA). 

Konferensi ini berusaha untuk memajukan kesetaraan, 

pembangunan, dan perdamaian bagi semua perempuan.  

Dua momentum ini yan akan menjadi landasan hukum 

dalam membuat kebijakan atau perundang-undangan tentang 

perempuan di China. Contoh kasunya adalah CEDAW mampu 

mempengaruhi peraturan perundang-undangan maupun 

kebijakan dapat kita lihat pada pemulihan hukum dilakukan 

sejak Sidang Pleno ke-3 tentang undang-undang perkawinan 

yang disahkan pada Kongres Rakyat Nasional tahun 1980 dan 

direvisi pada tahun 2001, dimana ditambahkan tentang 

larangan perselingkuhan bagi mereka pasangan yang telah 

menikah dengan pihak ketiga mana pun, larangan kekerasan 

dalam rumah tangga, kesetiaan antara suami dan istri, 

membatalkan sistem perkawinan, prinsip kompensasi 

perceraian, prinsip kompensasi kesalahan dan masalah properti 

yang dimurnikan dan sebagainya. Ketentuan-ketentuan baru 

tersebut dapat berfungsi sebagai jaminan hak dan kepentingan 

bagi pihak yang tidak diuntungkan dalam hubungan 

perkawinan, terutama perempuan (Han, 2013). Dapat kita lihat 

bahwa peran organisasi internasional memiliki pengaruh untuk 

menekan norma pada sutu negara.  

Seperti selain pengesahan undang-undang tersebut ditahun 

yang sama pada bulan maret tepatnya ketika malam dihari 

International Women Day, lima feminis muda China 
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ditangkap karena telah membuat masalah. 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). 

Hal ini merupakan bentuk modern gerakan feminisme di 

China. Dengan adanya media lebih memudahkan penyebaran 

isu-isu ketimpangan yang terjadi. Orangorang kini lebih sadar 

dengan isu perempuan yang ada disekitar kita.  

Fenomena femnisme di China adalah suatu hal yang 

sangat kompleks, bisa kita lihat dari bagaimana cara 

pemerintah serta bagaimana pergerakan para feminist China 

dalam menangani kasus domestik khususnya mengenai hak-

hak perempuan. Laju pertumbuhan feminisme di China 

terbilang sudah optimal, walaupun terkadang dalam 

prakteknya masih saja ada diskriminasi perempuan dalam 

berbagai aspek yang kita tidak bisa hindarkan begitu saja. 

  


