
i 
 

PENGARUH FEMINISME BARAT 

PADA GERAKAN KESETARAAN GENDER  

DI REPUBLIK ISLAM IRAN 

(THE INFLUENCE OF WESTERN FEMINISM TOWARDS 
GENDER EQUALITY MOVEMENT IN REPUBLIC ISLAM 

OF IRAN) 

SKRIPSI 

 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh : 

Falka Haidar 

20160510397 

 

Pembimbing: 

Adde Marup Wirasenjaya, S.IP.,M.A 

  

DEPARTEMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA 

2020 

 

 





iv 
 

HALAMAN MOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKU BERPIKIR MAKA AKU ADA 

-DESCARTES 

 

 

 

  



v 
 

HALAMAN PERSEMBAHAN 

Skripsi ini saya persembahkan pada Fenty Fatiyah sosok 

emansipator sejati dalam hidup saya, terima kasih telah 
menjadi ibu yang luar biasa, terima kasih telah memberikan 

arti akan perjuangan hidup, terima kasih untuk tetap kokoh 

berdiri ketika papah terjatuh, terima kasih atas segalanya. 

Mamah adalah salah satu inspirasi besar kaka untuk tertarik 
dan mendalami isu gender. Dari mamah kaka, belajar bahwa 

konstruksi gender bukan sesuatu yang absolut. Rumah tangga 

bukan hanya sekedar peran dan tanggung jawab salah satu 
pihak, rumah tangga adalah tanggung jawab kedua belah 

pihak. Dan terima kasih untuk mamah yang bisa menggantikan 

peran papah ketika papah wafat, terima kasih atas segala 

usaha, jerit payah, tangisan, kasih sayang dan canda tawa yang 
diberikan. Terima kasih papah dan mamah yang telah bahu-

membahu mengajarkan arti rumah tangga seutuhnya yakni 
selalu ada dan melengkapi satu sama lain 

Skripsi ini hadir untuk menyadarkan kembali semua pihak 

akan pentingnya pengakuan atas kesamaan hak dan akses 
antara laki-laki dan perempuan, bahwa setiap insan dimuka 
bumi berhak atas posisi yang sederajat. 

Emansipasi bukan produk Barat atau Timur, emansipasi 
adalah langkah untuk memanusiakan manusia. 
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Rasa terima kasih dan syukur tak henti-hentinya penulis 

panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala karunia, rahmat, 

dan nikmat yang diberikan dalam kisah hidup penulis sampai 
detik ini. Terima kasih telah melahirkan saya dalam keluarga 

yang penuh rasa kasih dan cinta. Selawat serta salam tak lupa 

kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah 
membawa manusia keabad pencerahan dan menjadi aktor 
panutan dalam memanusiakan sesama manusia. 

Terlibat dalam dunia Hubungan Internasional adalah salah satu 

impian besar saya sejak sekolah dasar. Masih terekam jelas 

dalam ingatan keinginan untuk menjadi Duta Besar Republik 

Indonesia untuk Inggris sewaktu pendidikan dasar. Dari sini 
keinginan saya mulai tumbuh walau sempat digoyahkan oleh 

beberapa disiplin ilmu lain sewaktu awal mendaftar kuliah. 

Terima kasih Tuhan akan jalan hidup yang menuntun kembali 
saya ke dunia ke-HI-an. Terima kasih studi Hubungan 

Internasional yang sudah membuka luas cakrawala akan dunia 

ini, menyadarkan bahwa ilmu tidak akan pernah habis untuk 

dipelajari. Dari sini saya menjadi tahu akan betapa luasnya 
studi ini, bahwa HI tidak melulu soal perang ternyata HI juga 
soal penghormatan pada tiap insan manusia.  

Isu kontemporer dalam studi ini yang menarik perhatian saya 

adalah soal isu kesetaraan gender. Soal bagaimana konstruksi 

yang ada seolah-olah bersifat absolut hingga membuat dampak 
panjang pembedaan antara laki-laki dan perempuan dalam 

kehidupan sehari-hari. Nyatanya praktik ini banyak terjadi 

diberbagai kebudayaan dunia, bahkan hingga saat ini. Saya 

berharap semoga tulisan ini bisa bermanfaat kepada siapa saja 
mereka yang sedang mencari tentang konstruk gender dan 

implikasinya, pada mereka yang ingin belajar memanusiakan 
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sesama manusia. Dibalik ini penulis juga sangat menyadari 

akan keterbatasan dan kekurangan yang ada pada riset ini. 
Semoga peneliti-peneliti selanjutnya dapat menyempurnakan 
penelitian ini. 

Terakhir penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih pada 

semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan studi 
ini. Penulis ingin mengucapkan terima kasih pada: 

1. Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 

yang telah memberikan kesempatan pada penulis 

untuk dapat mengenyam dan merasakan nikmatnya 
belajar diperguruan tinggi. Terima kasih atas beasiswa 

bidikmisi yang diberikan, yang menjadi pemacu 

penulis untuk terus belajar dan bersyukur. Terima 
kasih.  

2. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terima kasih 

sudah mau menerima penulis. Terima kasih atas 

segala kisah indah yang hadir di kampus Muda 
Mendunia ini. 

3. Bapak Dr.Ir Gunawan Budiyanto, M.P selaku Rektor 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 
4. Ibu Dr. Titin Purwaningsih S.IP., M.Si selaku Dekan 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta. 
5. Ibu Dr. Nur Azizah, M.Si selaku Kepala Program 

Studi Hubungan Internasional, yang membuka 

cakrawala penulis soal luas dan dalamnya konstruksi 

gender, terima kasih juga atas segala arahan dan usaha 
yang diberikan untuk meningkatkan kualitas program 

studi dan mahasiswanya. 

6. Bapak Adde Marup Wirasenjaya, S.IP., M.A selaku 
dosen panutan sekaligus dosen pembimbing skripsi, 

terima kasih akan nuansa akademis yang selalu bapak 

hadirkan dalam kehidupan perkuliahan ini, hal 

tersebutlah yang menjadi alasan mengapa saya selalu 
berusaha memilihi kelas bapak meski pernah tidak 
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kedapatan kelas kajian globalisasi karena sold out. 

Terima kasih pak telah menempa dan menjadi 
inspirasi saya dalam berkuliah. Terima kasih telah 

mau menerima saya menjadi anak bimbingan bapak, 

terima kasih telah membantu memetakan pikiran saya 
yang sangat ruwet ini pak, terima kasih juga atas 

bantuan pertahanannya disidang akhir pak. Terima 

kasih pak telah memberikan arti penting akan 

keyakinan. Terima kasih banyak pak, saya bangga 
menjadi anak bimbingan bapak. 

7. Prof Bambang Cipto dan Ibu Siti Muslikhati, S.IP., 

M.A selaku penguji ujian proposal. Terima kasih atas 
segala arahan dan masukan yang sangat bermanfaat 

untuk memandu jalannya perumusan ide dalam skripsi 

ini. 

8. Bapak Ali Muhammad, S.IP., M.A., Ph.D dan Ibu 
Dr.Nur Azizah, M.Si selaku penguji ujian akhir 

skripsi. Terima kasih telah membantu melengkapi 

skripsi ini dengan ide-ide yang diberikan. 
9. Seluruh dosen pengampu mata kuliah dalam Program 

Studi Hubungan Internasional 

10. Seluruh staff Departemen Hubungan Internasional Pak 
Waluyo, Pak Jumari, Mba Mila, Pak Nur. Terima 

kasih sudah mau direpotkan dan menjadi penolong 

kami mahasiswa tingkat akhir. 

11. Terima kasih untuk Perpustakaan UMY, terkhusus 
Lantai 1. Terima kasih telah menjadi tempat 

merumuskan ide-ide dalam penulisan skripsi ini. 

12. Terima kasih pada studi HI yang telah membuka 
pikiran saya akan luasnya dunia ini. 

Tak henti-hentinya, lagi penulis mengucapkan terima kasih 

kepada semua pihak. Semoga segala usaha dan kebaikan 
pihak-pihak yang terlibat mendapat kebaikan dari Tuhan 

Semesta Alam.  
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UCAPAN TERIMA KASIH 

Sepanjang perjalanan kehidupan perkuliahan hingga penulisan 

skripsi yang penuh dinamika ini, penulis ingin mengucapkan 
terima kasih kepada semua pihak yang telah membersamai 

penulis. Terima kasih atas segala bantuan, kebaikan, segala 

canda dan tawa, segala lara, segala persaingan dan ambisi 

yang menjadi bumbu-bumbu indah dalam kehidupan 
perkuliahan yang pastinya tidak akan terlupakan. Maka dari itu 

penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-

besarnya pada: 

 Allah Subhanahu Wa Ta Ala atas segala nikmat yang 

diberikan. 

 

 Orangtua Papah dan Mamah, terima kasih telah 
mengajarkan pelajaran hidup yang luar biasa. Kaka 

bersyukur bisa terlahir dan dibesarkan pada keluarga 

ini. Kaka bangga punya orang tua seperti mamah dan 
papah. Terima kasih juga untuk pak Was yang 

kembali menceriakan mamah. 

 
 Teman –teman kelas G, terima kasih atas segala 

canda, tawa, drama yang ada diawal perkuliahan. 

Terima kasih sudah mau menjadi teman yang baik 

sampai saat ini. 
 

 Terima kasih untuk Ahmad Tsaqib dan Nur Jihan 

Mufida yang menjadi pintu gerbang kejujuranku 
dalam dunia perkuliahan yang penuh dinamika ini. 

Masih ingat jelas disemester satu, kuis pertama makul 

pengantar hubungan internasional, tempat tes di 
student lounge lantai 4 gedung pasca sarjana, yang 

soalnya MasyaAllah sangat jauh dengan kita yang 

masih iyik-iyik dan polos ini. Disaat yang lain sibuk 

clingak-clinguk sana-sini untuk mencari sesuap 
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informasi dan aku hanya terdiam bingung antara 

pingin ngikut clingak-clinguk apa engga karena ya 
hmm susah soalnya. Tapi niatku berubah setelah 

melihat dua makhluk Tuhan yaitu Jihan dan Tsaqib, 

bedua manusia itu ngerjain dengan penuh ketenangan, 
gak grusa-grusu, dan bahkan mereka numpuk duluan 

gaes. Padahal aku liat mereka cuma ngisi sebisa dan 

setau mereka aja. Dari sini niatku untuk berusaha jujur 

tumbuh, mereka bedua telah menjadi inspirasi 
kejujuranku. Terima kasih telah menyadarkan bahwa 

ujian tidak selamanya berpaku pada nilai, terima kasih 

telah menyadarkan akan istimewanya kejujuran. 
 

 Manusia-manusia baik, Aziza Amini Pradika dan 

Kintan Almadivia Farandy terima kasih sudah mau 

menjadi teman baik, teman belajar dan ambis bersama, 
meski diselingi adegan-adegan drama juga ehehe. 

Terima kasih telah menghadirkan nikmatnya ayam 

penyet Surabaya, nikmatnya SS, enaknya nonton 
premier, lezatnya pasta banget dan perjalanan-

perjalanan indah lain dikehidupanku yang proletar ini. 

Terima kasih sudah mau menerima dan berteman 
dengan ku ea. Terima kasih untuk dukungan, bantuan, 

kucuran pinjaman ketika tanggal tua, dan kebaikan 

yang pernah diberikan.  

 
 Sarang Tawon, teruntuk Arief Yudhato, Bunga Rizkia 

Nanda, Devira Gemilang Pandu Pertiwi, Diptiandhito 

Daksa Agung, Ratna Kumala Dewi. Terima kasih 
telah mengenalkan rasa “memiliki”. Terima kasih atas 

segala usaha, tangisan, dan drama selama tiga tahun 

periode. Kalau kata Ratna “berkat kalian aku 
mengenal spektrum cinta yang berbeda”. 

 

 Komahi Angkatan 2016 atau Onta. Terima kasih 

untuk Es Frutang, Inik Kijing, Persma 16, Ibliz 16, 
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dan Musang, juga kabinet periode si Iggel. Terima 

kasih atas segalanya. Terima kasih telah membersamai 
dalam proses. 

 

 Iggel Alghufron, Riska Ali, Rakryan, Try Sanjaya. 
Terima kasih atas segala lelah dan segala perdebatan, 

dan emosi dalam satu periode terkahir.  

 

 Divisi Bahasa dan Budaya, kamar terindah yang tidak 
pernah dibayangkan. Bangga rasanya pernah menjadi 

bagian dari kamar kecil nan penuh makna ini. Seperti 

kecintaanku pada Hogwarts, aku percaya jika kamar 
bisa mempengaruhi perilaku dan pemikiran 

penghuninya. Dan itu benar, BB membuatku menjadi 

seperti sekarang ini. Tidak ada rasa penyesalan 

mengubah pilihanku dihari pemilihan divisi yang 
penuh tipu muslihat itu, terima kasih juga Hamtaro 

yang berhasil memikatku dengan siasat-siasat ularnya 

untuk masuk BB.  
 

 Keluarga besar Komahi dan Komahi itu sendiri, 

Terima kasih atas segala yang diberikan dan diajarkan 
baik itu rasa sakit, arti kekeluargaan, juga arti 

professional. Terima kasih  

 

 Teruntuk Terong Geprek Cabe, terima kasih untuk 
Bunda Flory Abiwawanti, Ibu Gustiana Nur Astuti, 

Teteh Hasri Ainun, Bapak Dito Alifa, Kak Sandi 

Nursahamdhani, Om Ryan Wahyudi. Terima kasih 
atas segala cinta dan konstruk yang masih tertpatri 

sampai saat ini. Terima kasih telah mau menerima dan 

berproses bersama kami. 
 

 Tetesan Cendrawasih, terima kasih untuk ambu 

Astiani Hayan, cantengan si Candra Lesmana, abah 

David Tonny, mbah Kewot, Mommy Sheilyda 
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Harahap, si selo Yogya Prasasto Kak Zidny Qonita. 

Terima kasih atas segala dekap hangat yang diberikan. 
Terima kasih sudah mau berproses dan merangkul 

kami yang membangkang ini. 

 
 Baja Bukan Kaca, terima kasih untuk tiga srikandi 

(Zafira, Caca, Dyah) yang telah bertahan, menjaga dan 

menghias kamar dengan penuh warna. Terima kasih 

juga untuk Zain, Bale, Dito, Alvian, Satria yang mau 
ikut serta bergabung meramaikan kamar kecil Divisi 

Bahasa dan Budaya. Terima kasih pernah menjadi 

bagian dari kisah hidup ini. 
 

 GPands, terima kasih untuk Idham, Jeje, Safira, Yeni, 

Lita, Acil. Terima kasih sudah melengkapi kehidupan 

perkuliahan ini. Terima kasih sudah mau 
menganggapku sebagai Ayah, meski aku tak pernah 

mengurus dan memperhatikan kalian. 

 
 Titipan Kilat, teruntuk Titin, Dylla, Iggel, Cunga, 

Asep, Sasi, Bunga, Yudha, Fatin, Laura. Terima kasih 

sudah mau menerima tawaran penuh kesesatan, terima 
kasih sudah mau berproses bersama sampai surplus 3 

juta, walau duitnya dibalikin lagi, hehehe. Terima 

kasih, aku bangga bisa bekerjasama dengan kalian. 

 
 Anak-anak bimbingan pak Adde: Addective 2019, 

terima kasih telah meramaikan grup, memberikan 

informasi dan saling menguatkan. Berkat teman-teman 
aku ingat kembali akan arti penting Liverpool bagi 

Pak Adde.  

 
 Terima kasih untuk pemikiran konstruktif yang sangat 

membantu dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih 

pada Titin, Mbak Mita, Mbak Febril, Mbak Kumal, 

ambu Astiani, kak Laras, bunda Flory, kak Sandi. 
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Terima kasih telah mau mendengar, memberi 

tanggapan, bertukar ide, dan membantu menguatkan. 
Terima kasih 

 

 Manusia-manusia baik, untuk Siti Balqis terima kasih 
atas segala ketidakjelasan, pinjaman ditanggal tua, 

semangat, gizi yang pernah diberi. Koko Dimas 

Anugrah terima kasih sudah mau berteman dan 

menjadi teman baik, terima kasih telah menghadirkan 
kembali manisnya starbucks didunia perkuliahan yang 

penuh kesederhanaan ini. Si Rifial Febrianto manusia 

perasa tertidak bisa tertebak, terima kasih sudah mau 
berteman dengan manusia ambis dan egois sepertiku, 

terima kasih sudah mau memberi tebengan, menjadi 

teman makan dan teman karoke di kos, menjadi 

sahabat deposit, menjadi teman berproses di Komahi 
dan dunia perkuliahan, terima kasih atas segala 

kebaikan yang dirimu berikan. Rattandi Ibnu Tsaqif, 

terima kasih atas info pendaftaran beasiswa HI UMY 
yang diberikan, denganmu membuka jalanku menjadi 

sarjana, terima kasih atas segala kebaikannya.  

 
 Manusia-manusia baik, untuk Avifah Noor terima 

kasih juga sudah menjadi teman setia pengurus key-in 

yang penuh dengan kesabaran dan ketulusan hati, 

terima kasih juga Avi sudah mau menemani 
menyiapkan berkas dijam-jam terakhir pendaftaran 

ujian pendadaran. Manusia mistis si Faizah Likur, 

terima kasih juga atas segala dukungan, kebaikannya, 
dan kemistisannya. Fannada Ariska, terima kasih juga 

atas pinjaman saat masa-masa itu, terima kasih kawan 

baik ppbku. Manusia lugas si Siti Nurhatija alias Titin, 
terima kasih telah menjadi teman baiku, teman 

gercepku, teman rasionalku, teman diskusiku dan 

sobat cerdas yang sangat membantu ditahun-tahun 

akhir perkuliahan ini. 
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 Manusia-manusia baik, untuk Ilham Akbar alias 
kodong terima kasih dong atas segala kebaikannya, 

atas pinjaman motornya, atas segala lawakan dan 

tawa, segala nasihat dan semangat. Bocil Andi 
Firmansah, terima kasih ya atas segalanya, terima 

kasih sudah mau menjadi teman baik sejak TO yang 

penuh dengan sandiwara, menjadi teman berkeluh 

kesah, teman bermimpi, teman makan, teman keliling, 
teman berproses dan bertahan di Komahi. Si imigran 

Rizkan Halal Taiban, terima kasih ya cikunnn, terima 

kasih sudah menjadi teman cerita yang paling 
semangat dalam menunturkan tiap katanya sampe-

sampe rahang aing pegel kalau ngomong dan ngakak-

ngakak sama u. Niar Maharani, terima kasih atas 

segala dukungan dan kerecehan selama ini. Astiani 
Hayan yang sudah mau meluangkan waktunya untuk 

membantu mengedit skripsi dan mengajariku 

penomoran, memang jiwa-jiwa sekdiv mengakar kuat 
dan menjulang tinggi dalam dirimu. 

 

 Teman seperjuangan HI UMY 2016. Terima kasih 
juga untuk Andi Arief yang dengan sabar menjadi 

tutor bahasa Arab, tanpamu apa daya nilai arabku, 

terima kasih juga tebengan tiap kelas malam pak 

Adde. Oppa Tian Lee juga terima kasih telah mau 
direpotkan olehku yang sering menebeng dirimu. 

Kelompok kajian bersama dalam menganalisis tingkah 

laku manusia, Titin, Dylla, Riska, Layli, Dev, Cunga, 
Fial, Iggel, Ani terima kasih juga atas haha hihi dan 

dosa-dosa akibat memakan bangkai sodara sendiri. 

Terima kasih juga untuk sobat akhi Ahmad Mujaddid 
dan ukhti Nasywa Amalia yang sudah sabar 

mengajariku baca tulis Quran.  
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 Mak Chusnul, Patrick aka Zaf, Dindaya, Astrid Moca 

terima kasih juga atas segala canda tawa dan 
dukungannya. 

 

 Kepada diriku Falka Haidar, terima kasih untuk masih 
tetap berdiri tegak hingga saat ini. Terima kasih untuk 

terus berusaha menancapkan konstruk “aku kuat dan 

aku bisa”. Terima kasih untuk segala kerja keras, 

segala tangis, segala sakit, segala ambisi yang terus 
menggelora dan menjadi penyemangat dalam 

menjalankan kisah hidup Tuhan. 

 
 Terakhir, terima kasih kembali untuk semua pihak 

yang sudah bertemu, berproses, dan membersamai 
penulis dalam kehidupan perkuliahan ini.  
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