
Kritik terhadap
Tatanan Pergaulan ala Barat



Pendahuluan: Latar Sistem Pergaulan Barat

• Pandangan Barat dipengaruhi Kristen: Wanita lebih rendah dari lelaki; 
wanita sumber masalah (menggoda Adam)

• Para filsuf zaman pencerahan juga meragukan kapasitas akal wanita.

• Contoh konkret:
• Prancis baru memberikan hak kepada wanita untuk mengikuti pemilu dengan

UU yang disahkan tahun 1945. 

• 1866, John S. Mill mengajukan hak wanita untuk memilih kepada House of 
Commons (Dewan Rakyat). Hasil voting: 73 mendukung 194 menolak. Usulan
ini baru mendapat pengesahan pada 1928.



Aristoteles, "Posisi wanita
terhadap pria seperti posisi
budak terhadap tuannya, 
pekerja fisik terhadap pekerja
inteltual, kaum barbar terhadap
penduduk Yunani. Wanita 
berdiri pincang di anak tangga
perkembangan yang bawah." 
(Will Durant)



Pengaruh ide kebebasan Abad XIX dalam memandang
hubungan seksual

• Ide kebebasan mulai memandang hubungan seksual sebagai hak yang 
tak perlu dibatasi oleh ikatan pernikahan.

• Dikuatkan dengan Sebagian pandangan sosiologi dan psikologi:
• Sosiologi mengecilkan peranan keluarga dalam masyarakat

• Psikologi menganggap pengekangan seksual menyebabkan penyakit mental



Pandangan Marxisme: Keluarga adalah
penindasan jenis kelamin atas jenis
kelamin lainnya

• F. Angels:
• “Monogamous marriage comes on 

the scene as the subjugation of the 
one sex by the other, as the 
proclamation of a conflict between 
the sexes unknown throughout the 
whole previous historic period.”

• “The first class opposition that appears in 
history coincides with the development 
of the antagonism between man and 
woman in monogamous marriage, and 
the first class oppression coincides with 
that of the female sex by the male.”

• https://www.marxists.org/archive/m
arx/works/1884/origin-
family/ch02d.htm



Abad XX dan Perubahan cara pandang
terhadap wanita
• Awal hingga pertengahan Abad XX, peranan wanita dalam produksi

barang dan jasa makin dibutuhkan, terutama dalam PD I dan PD II.

• Wanita mulai mendapatkan pengakuan dan kedudukan baru dalam
politik, ekonomi dan sosial kemasyarakatan. 

• Kedudukan baru ini merangsang munculnya Gerakan feminism 
gelombang II.

• Gelombang kedua feminism ("second-wave feminism“, 60-80an), 
mengarahkan gerakannya, antara lain, kepada pembebasan seksual
(sexual liberation) kesetaraan gender, dan hak kaum homoseksual.



Sistem Pergaulan Barat

• Kesimpulan : dalam sejarahnya yang panjang, berbagai faktor (politik, 
ekonomi, intelektual) mengubah cara pandang Barat terhadap pria
dan wanita.

• Perubahan cara pandang juga mengubah tatanan interaksi pria-
wanita di Barat.

• Sistem pergaulan Barat: sistem yang mengatur hubungan antara dua
pihak, baik beda jenis maupun sesama jenis. Hubungan itu meliputi
hubungan kedua pihak berikut segala derivat dan implikasi yang lahir
dari hubungan tersebut.



Dua Asas Sistem Pergaulan Barat Modern

• Pandangan Barat terhadap pria dan wanita

• Pandangan Barat terhadap hubungan seksual



1. Pandangan terhadap pria
dan wanita



Pandangan Barat Modern terhadap Pria dan Wanita

• Barat yang dalam sejarahnya focus terhadap lelaki di Abad modern 
dihadapkan oleh tuntutan persamaan/kesetaraan wanita di hadapan
pria.

• Latar tuntutan penyamaan/penyetaraan adalah adanya pembedaan. 
Penyamaan ini menjadikan kedudukan pria sebagai standar/ukuran
capaian wanita.

• Menandakan bahwa perundangan Barat dalam hal penyetaraan ini
berangkat dari kepentingan jenis pria atau wanita; bukan berfokus
kepada manusia sebagai spesies (pria dan wanita secara bersamaan).



Pengaruh feminisme

• Pembedaan-bedaan pria dan wanita memunculkan konsep
pembagian peranan: peranan kaum pria dan peranan kaum wanita.

• Feminisme menawarkan paradigma yang berbeda:
• Jenis peran-peran sosial tidak berkaitan dengan jenis kelamin (pria-wanita) 

maupun gender (maskulin-feminin). Tak ada jenis pekerjaan wanita maupun
jenis pekerjaan pria.

• Pembagian peranan sosial menurut jenis kelamin dan gender hanyalah
“konstruksi sosial” yang diproduksi oleh budaya patriarkis, bukan didasarkan
pada kodrat biologis pria dan wanita.

Simone de Beauvoir: “On ne naît pas femme: on le devient” (seseorang tidak
diciptakan sebagai wanita, melainkan menjadi wanita).



Kritik terhadap feminisme dan pandangan
Barat

• Jika pembedaan peranan berdasar gender merupakan konstruksi sosial atau
produk budaya, maka penerimaan konsep persamaan ala feminisme
mensyaratkan penghapusan ragam budaya umat manusia dan menggantinya
dengan satu budaya: kesetaraan gender. 

• Penghapusan pembedaan peranan ini justru bertentangan dengan pandangan
Barat tentang multikulturalisme (Deklarasi Universal tentang Keragaman
Budaya yang dicanangkan oleh PBB, 21 Mei 2002.)

• Pertentangan ini membuktikan kekacauan pemikiran Barat.



• Perbedaan kodrati pria dan wanita adalah realita. Peranan yang lahir
dari kodrat bukan mrpkn konstruksi sosial: melahirkan, menyusui, 
mengurus anak.

• Perbedaan biologis antara pria dan wanita patut menjadi faktor yang 
diperhitungkan dalam membuat aturan terkait keduanya.

• Persoalannya: kapan perbedaan itu patut dijadikan acuan dan kapan
tidak?



Pandangan Islam

• Islam mengakui adanya perbedaan kodrati antara pria dan wanita

• Islam memandang pria maupun wanita, pertama-tama, sebagai spesies
manusia dengan segenap potensi kehidupan yang sama (kebutuhan fisik, 
kebutuhan nonfisik, akal).

• Islam memandang masyarakat manusia sebagai wahana yang niscaya
mempertemukan keduanya sebagai manusia yang saling membutuhkan.

• Islam memandang keberadaan keduanya membawa potensi bagi
pelestarian jenis umat manusia.

• Islam tidak melihat wanita sebagai sesuatu yang ada di bawah sehingga
kemudian harus disamakan.



• Setiap kasus persoalan, dipandang oleh Islam sebagai persoalan yang 
dihadapi oleh orang tertentu, bukan persoalan kaum wanita atau
kaum lelaki.

• Solusi persoalan tertentu dikeluarkan sebagai solusi bagi masalah
yang menimpa orang tertentu, bukan dibuat sebagai solusi bagi jenis
kelamin tertentu, baik lelaki atau wanita.



Gambaran hubungan Hukum Islam, Manusia dan Jenis
Kelamin

Hukum 
khusus

untuk pria

Hukum 
khusus
untuk
wanita

Hukum Islam 
untuk Manusia
Secara umum

Hukum Islam berangkat dari
kepentingan untuk mengatur
manusia secara umum.
Di dalamnya ada sejumlah hukum
yang secara khusus berlaku bagi
pria atau wanita mengacu kepada
karakter kodrat masing-masing 
yang unik.



Prinsip dasar: Ajaran Islam berlaku bagi semua manusia

• Islam menyeru manusia untuk beriman tanpa membedakan pria atau
wanita.

• Islam membebani hukum-hukum ibadah, akhlaq dan muamalat tanpa
melihat pria atau wanita.

• Islam memerintahkan semua manusia untuk menuntut ilmu tanpa
membedakan pria atau wanita.



Hukum Islam terkait dengan krodrat pria dan wanita secara
khususnya

• Hukum yang berkaitan dengan wanita: haidh, nifas, hak pengasuhan
anak.

• Hukum yang berkaitan dengan lelaki: kewajiban mencari nafkah, 
kewajiban berjihad, dll.



2. Pandangan Barat terhadap
Hubungan Seksual



• Barat Modern (kebebasan seksuail) menentang pandangan “kuno” 
gereja (pengekangan seks)

• Eropa Abad XIX: Seks tanpa harus dengan ikatan nikah menjadi
pengejawantahan ide kebebasan. Prancis menghilangkan hukuman
zina. Seorang wanita bisa menjadi komoditas.

• Abad XX mengungkap bahwa kebebasan seksual melahirkan
hubungan-hubungan seksual yang tak lazim, sodomi, lesbianism, 
sadomasokisme, dll.



• Kebebasan didukung oleh kajian psikologi, misalnya; Wilhem Reich 
yang membesar-besarkan peranan libido; dan Abraham Maslow yang 
menganggap seks sebagai kebutuhan biologis.

• Muncul gerakan revolusi seksual di decade 60-an yang 
“memperjuangkan hak manusia untuk menikmati seks di luar
pernikahan, hak-hak kaum LGBT.



Kritik

• Pandangan modern Barat membebaskan pelampiasan seksual tanpa
mengenal Batasan objek dan tatacaranya. Ini batil dilihat secara
objektif dari akibatnya.



Pengaruh Pandangan Seksual Barat terhadap
Masyarakat
• Wanita diperlakukan sebagai komoditas, yang menekankan aspek seksualitasnya.

• Meluasnya gambaran palsu wanita yang tampil sempurna secara fisik, yang 
menimpulkan kesulitan serta penyakit fisik dan mental di kalangan wanita.

• Lenyapnya konsep keluarga dan urgensinya di masyarakat.

• Rusaknya dan hancurnya hubungan keluarga.

• Hilangnya konsep tanggung jawab orang tua terhadap anak, digantikan
Professional parents.

• Banyaknya zina dan prostitusi.

• Banyaknya pengkhianatan rumah tangga, tak ada rasa percaya antar pasangan.

• Banyaknya penyimpangan seksual dan penyakit seksual menular

• Banyaknya pemerkosaan dan kejahatan seksual terhadap anak.

• Pertumbuhan demografis yang mandek.



Secara teori, terdapat tiga model pandangan Barat yang semuanya keliru:

1. Sebagian orang Barat menganggap seks sebagai kebutuhan fisik.
• Faktanya, seks bukan kebutuhan fisik. Potensinya ada di dalam, tapi kebangkitannya

dipengaruhi rangsangan luar. Pemenuhannya tidak mutlak, dan tidak mengakibatkan bahaya
fisik.

2. Sebagian orang Barat menganggap seks sebagai naluri itu sendiri, bukan
penampakan naluri. 
• Faktanya, seks hanya penampakan naluri. Sebagai penampakan, seks tidak dilaksanakan

sebagai tujuan, melainkan sarana. Sehingga objek dan tatacaranya harus diatur guna
memenuhi tujuan.

3. Sebagian orang barat menganggap seks sebagai penampakan naluri untuk
melestarikan jenis, tapi manusia punya tujuan lain, yaitu kenikmatan.
• Pandangan ini membuat manusia focus kepada kenikmatan. Akibatnya muncul

kecenderungan seksual kepada mayat (gerontophilia), hewan (zoophilia), dengan cara
mencekik (hypoxyphilia), dll



Solusi paradigmatik persoalan seksual

seks

dikekang Tak sesuai fitrah

Dibebaskan
Menjadikan kenikmatan

sebagai tujuan

Diatur
Menjadikan pelestarian
jenis sebagai tujuan dan 
kenikmatan sebagai efek


