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Abstrak  

Gerakan aktivisme Islam dewasa ini telah menjadi fenomena menarik dalam studi Ilmu Politik terlebih lagi 

gerakan Islam ini didasarkan pada ajaran keagamaan Islam yang dalam beberapa hal menuai pertentangan 

gagasan ideologi dari Barat. Feminisme muncul sebagai gerakan perlawanan terhadap struktur dan sistem yang 

melakukan penindasan atas nama gender. Bagi Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (MHTI), feminisme dianggap 

sebagai sebuah gerakan yang membawa dampak buruk terhadap kaum perempuan, karena kehidupan 

masyarakat khususnya perempuan akan termuliakan jika menerapkan syariat Islam. Berdasarkan hal tersebut 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara MHTI melakukan pembingkaian terhadap anti feminisme. 

Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. 

Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa MHTI melakukan pembingkaian melalui dakwah sebagai salah 

satu strategi dalam menyebarluaskan gagasan penolakan terhadap feminisme di kota Surabaya.  

 

Kata Kunci: Gerakan sosial Islam, Feminisme, Muslimah Hizbut Tahrir, Syariat Islam. 

 

Abstract 

The movement of Islamic activism today has become an interesting phenomenon in the study of Political 

Science, especially the Islamic movement is based on Islamic religious teachings that have a contradiction of 

ideological ideas from the West. Feminism emerged as a resistance movement against structures and systems 

that carried out oppression in the name of gender. For Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (MHTI), feminism is 

regarded as a movement that bring bad impact to the women, because society life especially woman will be 

glorified if apply syariat Islam. Based on this study aims to find out how MHTI do framing against anti 

feminism. Researchers use qualitative methods with interview techniques and documentation to collect data. 

The findings of this study indicate that MHTI in the city of Surabaya framing through da'wah as one of the 

strategies in disseminating the idea of rejection of feminism in Surabaya city. 

Keywords : Islamic Social Movement, Feminism, Muslimah Hizbut Tahrir, Islamic Shari’ah 

 

Pendahuluan 

Gerakan keagamaan di Indonesia merupakan konsekuensi yang tidak bisa terhindarkan dari 

suatu gerak global yang mengarah pada proses demokratisasi.  Hal ini juga tidak hanya sekedar 

sebagai wacana, tapi aksi yang melibatkan banyak orang dan pengorganisasian yang rumit. Namun 

berbeda halnya dengan gerakan-gerakan sosial di Barat, mobilisasi biasanya dilakukan melalui 

                                                           
1
 Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Airlangga. Jl. Airlangga 4-6 Surabaya 60286, Indonesia. 

  Email: Olvianadora@gmail.com 



2 
 

organisasi-organisasi gerakan sosial. Aktivisme keIslaman lebih memanfaatkan jaringan-jaringan 

sosial informal yang terbangun melalui hubungan antar personal. Bahkan organisasi-organisasi Islam 

formal, seperti Ikhwanul Muslimin, terdiri atas  jaringan-jaringan dinamis yang berada di luar 

parameter organisasi formal dan mengandalkan banyak koneksi seperti koneksi melalui persahabatan, 

kekeluargaan, dan kolegial. Adapun melalui halaqah-halaqah dan dawrah yang digelar di beranda-

beranda masjid, pengajian-pengajian di rumah, atau pamflet, buku, dan media cetak Islami yang 

dikemas menarik. Maka jaringan-jaringan itu berkembangbiak dan suatu saat siap digerakkan melalui 

mobilisasi tertentu. 

Pada kelompok-kelompok Islam generasi baru memiliki ideologi, pemikiran dan strategi 

gerakan yang berbeda dari kelompok-kelompok Islam yang lama. Akan tetapi, terdapat persamaan 

dari kelompok Islam lama (NU dan Muhammadiyah) dengan kelompok Islam baru (HTI) yaitu 

gerakan perempuan. Gerakan perempuan NU disebut Muslimat, sedangkan gerakan perempuan 

Muhammdiyah disebut Aisyiyah, dan gerakan perempuan HTI disebut Muslimah Hizbut Tahrir 

Indonesia (MHTI). Gerakan MHTI ini dibentuk untuk menyerukan kaum perempuan agar kembali 

kepada syari‟ah Islam dan tidak tertipu dengan ideologi kapitalisme Barat, yang sembunyi dibalik 

program-program kesetaraan gender.  

Di kota Surabaya semisal, MHTI sangat memahami tentang bagaimana perempuan 

menjalankan perannya dalam ajaran Islam. Penolakan MHTI terhadap wacana atau konsep kesetaraan 

gender dikarenakan faham tersebut merupakan faham dari feminisme dan kapitalisme Barat. Hal ini 

bertolak belakang dengan gerakan yang dilakukan oleh aktivis perempuan dan gender yang 

memperjuangkan kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan. Mengingat MHTI adalah bagian 

dari HTI memang menolak segala ideologi dari Barat yang menurut mereka terbukti gagal 

menyejahterahkan umat Islam termasuk perempuan. MHTI menjelaskan bahwa kehancuran 

perempuan dan generasi akibat dari racun feminisme. Pemerintah Barat telah menggunakan hak-hak 

perempuan dan idealisme feminis untuk mengejar dan memperpanjang kepentingan penjajahan 

mereka di kawasan dunia Islam. Maka MHTI melakukan upaya ideologisasi dengan penegakan 

syari‟ah Islam dalam sistem negara khilafah Islamiyyah di Indonesia.  
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MHTI berpandangan bahwa peran ibu atau perempuan yang utama bagi mereka adalah di 

rumah mengasuh anak-anak, karena itulah kodrat perempuan. Menurut MHTI perempuan adalah 

pusat keluarga, jantung masyarakat, dan pendidik generasi masa depan. Oleh karena itu, menjadi hal 

penting untuk mensetting ulang mentalis seluruh masyarakat muslim agar mereka hidup dengan 

standar syariat Islam. Bagi MHTI akar dari semua permasalahan termasuk keterpurukan perempuan 

dalam bidang sosial, ekonomi maupun politik adalah tidak dilaksanakannya syari‟ah Islam. Dalam 

ranah peran politik menurut MHTI, perempuan diperkenankan berperan dalam politik. Akan tetapi 

tidak diperbolehkan dalam menduduki jabatan politik yaitu menjadi penguasa karena penguasa 

bertanggung jawab secara menyeluruh. Perempuan bisa melihat dan mengkritisi polemik politik yang 

sedang terjadi dan perempuan juga bisa mengajarkan politik pada anak sejak dini
2
. Demikian juga 

dengan masalah berkerja. Perempuan boleh berkerja asalkan tidak meninggalkan kewajiban utamanya 

yaitu sebagai ibu dan pengurus keluarga. Selain itu, pada saat perempuan berkerja juga tidak ada 

paksan ataupun tuntutan. 

Organisasi MHTI telah tersebar luas di Indonesia yang salah satunya di kota Surabaya memiliki 

tujuan yaitu untuk mengingatkan  masyarakat khususnya perempuan agar meninggalkan sistem 

liberalis dan kapitalis, mendukung khilafah  sesuai ajaran syariat Islam. Mereka juga menyerukan 

upaya perlindungan dan membuat perempuan sejahtera. Hal ini juga berpengaruh pada gerakan 

feminisme yang dipandang  menurut  MHTI tidak sesuai dengan kodrat perempuan yang semestinya  

dari ajaran syariat Islam itu sendiri. 

Meski telah banyak tulisan mengenai MHTI, namun peneliti setidaknya memiliki dua motif 

dasar dalam melakukan penelitian ini. Pertama, penelitian ini ingin melihat alasan MHTI dalam 

penolakannya terhadap feminisme yang ada di kota Surabaya. Kedua, peneliti ingin mengetahui 

bagaimana strategi pembingakaian MHTI dalam menyebarluaskan gagasan ideologinya di masyarakat 

kota Surabaya. Pada penelitian terdahulu seperti penelitian Isnatin Ulfah
3
 yang berjudul “Epistimologi 
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Hukum Islam Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (MHTI) Dibalik Anti Kesetetaraan Gender” lebih 

menekankan pada perspektif epistimologis mereka dalam memahami teks-teks keagamaan dalam 

penolakan mereka terhadap gender equality yang nyatanya berkelindan dengan pemahaman mereka 

yang sangat tekstual terhadap Al-Qur‟an dan Hadits, serta mengabaikan kesejahrahan teks maupun 

penafsir.  

Teori Framing (pembingkaian) dari Quintan Wictorowicz sebagai alat analisis untuk 

memahami gender bias dalam framing anti feminisme MHTI di kota Surabaya. Dalam gerakan sosial, 

framing digunakan sebagai pembentukan identitas kolektif atas mereka yang tergabung dalam suatu 

gerakan sosial dan dapat membingkai isu-isu strategis yang menjadi fokus kajiannya. Kemudian 

ditawarkan pada khalayak dengan harapan agar mereka bersedia bergabung dengan gerakan dan 

sama-sama berjuang demi terwujudnya perubahan yang diharapkan. Wictorowicz, juga menjelaskan 

bahwa gerakan sosial, skema pembingkaian juga penting untuk menghasilkan dan menyebarkan 

penafsiran-penafisran gerakan dan dirancang untuk memobilisasi para peserta dukungan
4
. MHTI 

menyerukan bahwa mereka anti feminisme dan cara MHTI dalam membingkai anti feminisme di kota 

Surabaya. Bagi MHTI syari‟ah Islam merupakan satu-satunya ajaran yang harus dilaksanakan oleh 

umat Islam dan tidak lagi dibutuhkan faham serta ajaran dari luar seperti feminisme. 

Gerakan Anti Feminisme MHTI Surabaya 

Pandangan MHTI terhadap feminsime dianggap sebagai sebuah gerakan bukan hanya sebagai 

fenomena yang dihadirkan ditengah-tengah muslim untuk menciptakan revolusi sosial, tetapi juga 

menjadi sebuah problema kemunculan feminisme yang membawa dampak buruk terhadap kaum 

perempuan. Wacana feminisme muncul sebagai gerakan perlawanan terhadap struktur dan sistem 

yang melakukan penindasan atas nama gender dan dari inilah feminisme bisa terlahir di dunia
5
. MHTI 

mengatakan bahwa mereka tidak setuju dengan adanya gerakan feminisme. Apalagi feminisme yang 
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membawa nama Islam di dalam gerakannya yang disebut muslimin feminis tersebut. Karena 

realitasnya feminisme muslim ini membela Islam tapi tidak dengan kelengkapan pemahaman Islam 

dan mereka membela Islam itu sebagai reaksi atas tuduhan-tuduhan yang dalam bahasanya yaitu 

difensif apologetik (membela diri agar tidak disalahin Islamnya). MHTI menganggap bahwa 

feminisme sangat bertentangan dengan ajaran dan hukum Islam. MHTI menjelaskan bahwa syariat 

Islam lah yang tepat dalam penerapan kehidupan masyarakat dan memberi pandangan hidup yang pas.  

Selain itu MHTI melihat adanya kesteraan gender yang akan membawa dampak buruk bagi 

keluarga dan masyarakat muslim. Gerakan keadalian dan kesetaraan gender (KKG) adalah gerakan 

yang mengekspor nilai-nilai dari Barat ke berbagai negara dunia, utamanya pada negara Islam. Bagi 

MHTI, KKG adalah dalang dari segala persoalan bangsa dewasa ini. KKG telah menjadikan rumah 

tangga yang seharusnya penopang utama bagi kesuksesan suatu bangsa justru menjadi tempat yang 

tidak nyaman bagi perempuan. Perempuan di provokasi untuk meninggalkan rumah dan berkiprah di 

ranah publik, sehingga pendidikan dan pengasuhan anak menjadi terabaikan. 

MHTI Surabaya juga menjelaskan ketika mereka anti dengan gerakan feminisme, tidak ada 

hubungannya dengan masalah berkerja. Jadi MHTI berharap tidak menjadi salah kesimpulan. Mereka 

mengatakan bahwa bukan berarti yang mengkaji MHTI yang menjadi anggota MHTI dilarang 

berkerja. Syariat Islam membolehkan perempuan berkerja asalkan tidak meningalkan kewajiban 

utama sebagi seorang ibu. Dan dengan perijinan keluarga yaitu suaminya, maka perempuan 

diperbolehkan berkerja tanpa ada paksaan tekanan maupun tuntutan. Tidak demikian dengan ala 

berkerjanya feminisme yang dimana perempuan-perempuan tersebut harus mengahasilkan materi agar 

dapat dipandang dan dinilai dengan berkerja dan menyamakan dirinya setara dengan laki-laki.  

Dengan kata lain pemikiran yang ada di MHTI bersifat paten, artinya pemikirannya sudah 

berdasarkan Al-Qur‟an dan Hadits. Akan tetapi ideologi yang mereka miliki tidak bisa digunakan di 

Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki ideologi pluralisme berlandaskan pancasila. Dalam 

hal ini isi pancasila sebenarnya sudah terdapat nilai-nilai Islam di dalamnya, termasuk nilai 

feminisme. Tidak semua esensi yang ada dalam feminisme selalu negatif. Maka dari itu dapat 

dikatakan bahwa MHTI juga tidak bisa menilai feminisme yang berasal dari Barat adalah produk yang 
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buruk bagi kaum perempuan. Akan tetapi hal ini juga menunjukkan bahwa yang dilakukan MHTI 

yang kontra dengan feminisme memperlihatkan gender bias. Mereka menujukkan sikap anti 

feminisme yang berasal dari Barat tetapi juga secara sadar menggunakan hal-hal yang berasal dari 

Barat.  

Dilihat dari Teori Framing, MHTI menggunakan  framing dalam gerakan Islamnya untuk 

memperkuat penyebaran ide dan gagasannya kepada masyarakat. Proses ini sangat erat dengan 

kaitannya bagaimana individu-individu mengonseptualisasi diri mereka sebagai suatu kolektivitas, 

bagaimana para calon peserta diyakinkan untuk berpartisipasi, dan cara-cara dimana makna produksi, 

diartikulasi, dan disebarkan oleh aktor-aktor gerakan melalui proses interaktif
6
. Framing merupakan 

komponen penting bagi Hizbut Tahrir di seluruh dunia terutama di Indonesia karena Hizbut Tahrir 

mengetahui bahwa nilai-nilai kebudayaan dan kapitalisme Barat merupakan penyebab munculnya 

permasalahan sosial, termasuk permasalahan ekonomi, hingga kesejahteraan masyarakat, sehingga 

jalan keluar utama dari permasalahan itu adalah sistem Islam, terutama sistem kekhilafahan sebagai 

konsep negara dan syariat sebagai hukum negara yang dipercaya oleh Hizbut Tahrir.  

Pada proses framing Benford dan Snow menambahkan terdapat tiga fungsi utama dalam 

pembingkaian
7
. Pertama adalah pembingkaian diagnostic yaitu pembingkaian yang mengidentifikasi 

masalah dan penyebabnya. Pada tahap pertama, proses pembingkaian dapat mendiagnosis 

permasalahan yang sekiranya perlu ditangani oleh gerakan tersebut. Seperti halnya permasalahan 

tentang adanya feminisme yang jelas saja MHTI menolak adanya gagasan feminisme tersebut. 

Masalah feminisme yang menyangkut perempuan memang menjadi perhatian besar bagi MHTI dan 

harus ditangani sendiri. Bagi MHTI sudah jelas penyebab terjadinya masalah ini adalah keberadaan 

isme-isme selain Islam seperti liberalism, sekulerisme, maupun feminisme. Hal ini menjadikan 

masalah utama pada masyarakat karena tercabutnya ideologi Islam dari masyarakat. 

  Kedua adalah pembingkaian prognostic yaitu solusi dari hal-hal yang telah dianggap sebagai 

masalah dan penyebabnya. Dalam hal ini ketika diagnosis permasalahan tersebut belum terselesaikan, 
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maka gerakan akan merumuskan langkah-langkah pemecahan terhadap permasalahan tersebut. 

Langkah-langkah pemecahan tersebut dilakukan dengan cara MHTI mengadakan forum-forum yang 

mengkaji permasalahan feminisme tersebut. Jadi, MHTI yang melihat adanya feminisme, harus 

memiliki langkah-langkah strategi bagaimana masyarakat khususnya perempuan tidak terpengaruh 

pad ide-ide gagasan feminisme yang berasal dari Barat, yang sengaja ingin menghancurkan kaum 

muslim dengan menerapkan syariat Islam secara kaffah. Dalam hal ini MHTI menjadikan penegakan 

syariat dan khilafah sebagai solusi 

 Ketiga adalah pembingkaian motivasi yaitu pembingkaian yang bertujuan untuk mengajak 

anggota bergerak dan beraksi setelah memahami masalah dan sumbernya beserta solusi dari itu 

semua. MHTI  membentuk kesadaran masyarakat agar tidak terpedaya pada gagasan feminisme yang 

sudah jelas merusak kaum muslim. MHTI dalam melakukan setiap aktivisme politiknya ialah 

kebanggaan ketika syariat dan khilafah tegak tanpa adanya gagasan yang berasal dari Barat. 

Kebanggaan ini muncul karena adanya upaya bersama seluruh umat Islam yang ada. Darisini dapat 

dilihat bahwa kebanggan identitas keIslaman menjadi motivasi bersama seluruh anggota MHTI di 

Surabaya.  

Ketika para anggota MHTI sudah memiliki kerangka pemikiran dan cara pandang yang sama, 

maka penyebaran ide/gagasan gerakan MHTI di Surabaya dapat menunjukkan keberhasilan resonansi 

framing. Dimana proses framing tidak terjadi di ruang hampa. Artinya proses framing berlangsung di 

tengah kondisi sosial masyarakat yang melingkupnya. Seperti halnya masyarakat maupun organisasi 

Islam lainnya juga ada yang tidak sama pemikirannya dengan MHTI maupun HTI. Seperti organisasi 

Islam NU, Muhammadiyah dan aktivis Perempuan. Meskipun MHTI mengatakan bahwa adanya 

permasalahan feminisme maupun gagasan yang dari Barat yang sudah jelas membawa sistem yang 

rusak, maka orang-orang diluar MHTI tidak setuju dengan apa yang dikatakan MHTI tersebut. Jadi 

dalam pembentukkan proses framing terutama diagnostic framing sangat tergantung pada hal itu. 

Kondisi masyarakat sosial juga bisa menjadi pendukung maupun sekaligus penghambat proses 

framing. 
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Framing yang dibangun MHTI di Surabaya secara tegas menunjukkan bahwa ia merupakan 

bagian dari gerakan Islam politik fundamentalis ekstrim. Dimana Islam dipahami secara literal. Dan 

menegakkan ideologi Islam tanpa berkompromi dengan sistem Barat manapun tak dapat ditawar lagi. 

Hanya Khilafah lah yang layak menggantikannya.   

Penyebaran Gagasan Anti Feminisme MHTI  

MHTI memiliki cara tersendiri dalam melakukan strategi penyebaran gagasan ideologinya yaitu 

melalui dakwah. Metode dakwah yang dilakukan MHTI merupakan cara politiknya yang semua 

diambil dari Islam. Metode dakwah mereka dianut dari metode dakwah Rasullullah. Cara 

menyebarluaskan ide-ide gagasannya, MHTI melakukan aktivitas kegiatan berupa kajian ataupun 

forum-forum besar yang disebut majelis taklim. Sedangkan di kalangan intelektual, mereka 

melakukan kegiatan seperti diskusi dan seminar. Penyampaian ide gagasan yang khas dari MHTI ini 

adalah mereka menjelaskan kepada umat sampai umat itu benar-benar paham terhadap apa yang 

dijelaskannya. 

Tidak hanya itu, MHTI juga mempunyai strategi publikasi seperti selebaran-selebaran yang 

disebarkan setiap hari jum‟at yaitu Al-Islam. Kemudian ada buku majalah yang diterbitkan dua kali 

dalam sebulan yaitu Al-Wa‟ie, dan dan tabloid Media Umat (MU). Materi-materi rubrikasi berisi 

pendapat tentang demokrasi, mengkaji suatu masalah yang berkembang di Indonesia maupun masalah 

yang sedang dihadapi kaum muslim dan masalah yang menyangkut dunia. Dan konsep Khilafah 

Islamiyyah ditampilkan sebagai solusi setiap permasalahan.  

Selain itu, MHTI maupun HTI juga memberikan dakwah melalui media sosial. Akun Facebook 

DPP HTI, misalnya dengan alamat “Hizbut Tahrir Indonesia”. Sementara itu mereka juga memiliki 

akun Twitter-nya yaitu @HizbuttahrirID. Tidak hanya itu saja, bahkan MHTI maupun HTI juga 

bergerak di Instagram yaitu @hizbuttahririd, dan blog-blog laman resmi DPP HTI yaitu hizbut-

tahrir.or.id. Aktivitas melalui media sosial sangat terorganisir secara baik. MHTI juga memanfaatkan 

fungsi Youtube. Kelompok ini sering mengunggah rekaman video berbagai kegiatan penting melalui 
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jejaring sosial berbentuk video tersebut, seperti acara Muktamar Khilafah atau Kongres Internasioanl 

MHTI maupun HTI.  

Dalam proses kaderisasi bagi para muslimah, MHTI Surabaya secara langsung menunjukkan 

identitas dirinya. Di dalam dakwah pemikiran pula, MHTI merekrut anggotanya yang berada di 

masyarakat untuk mengkaji dulu, belajar dulu di dalam Hizbut Tahrir, dan mengkaji tiga kitab 

utamanya. Proses pengkaderan tidak hanya pada kalangan mahasiswa tetapi juga pada tingkat pelajar 

dan masyarakat perkampungan maupun perumahan. Pada aktivitas gerakannya, MHTI tidak terlepas 

dari struktur keorganisasia yang secara terstruktur juga sama dengan HTI di Surabaya karena tidak 

ada perbedaan. 

Dalam strategi penyebaran gagasannya melalui dakwahnya, MHTI pasti sudah memiliki cara 

bagaimana masyarakat di luar selain anggota MHTI bersedia untuk mengikuti kajiannya. Ketika 

masyarakat bersedia untuk mengikuti kajian  MHTI, darisitulah proses framing berlangsung. Framing 

berlangsung ketika dakwah dilaksanakan. Artinya MHTI telah mem-framing masyarakat yang ikut 

dalam kajian dakwahnya agar memiliki pemikiran yang sama seperti gerakannya. Ketika dakwah itu 

berlangsung, masyarakat akan menyadari setelah apa yang disampaikan oleh MHTI dapat dipercayai 

karena berpedoman pada Al-Qur‟an dan Hadits. Sehingga masyarakatpun akhirnya juga menolak 

gagasan feminisme yang berasal dari Barat tersebut. Darisitulah MHTI berhasil mem-framing 

masyarakat dalam penyebaran gagasan yang menolak adanya feminisme. Jadi dari keberhasilannya itu 

juga, MHTI juga memiliki keuntungan yaitu ketika masyarakat sudah percaya apa yang telah 

dijelaskan oleh MHTI, maka juga mempermudah MHTI dalam merekrut anggota baru. Tidak hanya 

itu saja, penyebaran ide/gagasan yang diusung oleh MHTI juga dilakukan pada sosal media yang 

mereka miliki dan Islam adalah solusi yang didengungkan oleh MHTI melalui berbagai macam 

aktivismenya.  

Jadi ketika MHTI menanggapi adanya feminisme, semua anggota sudah memiliki pemikiran 

yang sama bahwa mereka menolak adanya feminisme yang berasal dari Barat yang sudah jelas 

merusak dan ingin menghancurkan tatanan Islam yang sudah ada. Dalam menangani hal tersebut 

maka MHTI menggunakan framing yang dapat menjadi solusi bagaimana permasalahan feminisme 
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itu. Dan tiga fungsi framing dapat digunakan dalam gerakan MHTI yaitu yang pertama proses 

diagnostic, prognostic, dan motivasi. Meskipun ada organisasi Islam yang tidak setuju dengan 

pemikiran MHTI, tetap saja MHTI akan semangat dan terus berjuang melakukan aktivisme nya dalam 

mengemban dakwah dimana Islam lah yang paling tetap dalam mengurusi umat. Mereka juga 

mengatakan bahwa segala aktivisme yang dilakukan merupakan pemenuhan kewajiban Allah. 

Sehingga apapun yang dilakukan akan kembali kepada Allah dan mendapat ganjaran berupa surganya 

kelak. Dari sudut pandang ini menunjukkan  kekhasan dari gerakan berbasis religi. Terdapat aspek 

transendental yang menjadi motivasi untuk meperjuangkan cita-cita gerakan. Maka dapat dikatakan 

bentuk framing yang ketiga yaitu motivasi yang dilakukan MHTI bersifat imanen berupa kebanggaan 

identitas keIslaman dan keadilan sosial yang dihasilkan dengan mendirikan Khilafah serta 

transendental berupa pahal dan surga. 

Penutup  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa, MHTI yang berada di 

Surabaya menolak adanya gerakan feminisme yang ingin menghancurkan masyarakat Islam. MHTI 

menganggap bahwa feminisme justru membawa dampak yang buruk bagi kehidupan masyarakat 

khususnya pada kaum perempuan. MHTI mengatakan bahwa syariah Islam merupakan satu-satunya 

ajaran yang harus dilaksanakan oleh umat Islam dan tidak lagi dibutuhkan faham serta ajaran dari luar 

seperti feminisme. Selain itu MHTI menyerukan kepada masyarakat  untuk mendukung penerapan 

sistem khilafah di bumi Allah, karena khilafah merupakan sistem yang akan memuliakan perempuan. 

Melihat adanya feminisme yang menimbulkan banyak permasalahan dan MHTI yang menolak adanya 

feminisme tersebut maka, MHTI menggunakan framing. Pada proses framing yang dilakukan MHTI, 

sangat membantu dalam membingkai permasalahan feminisme. Hal ini juga menjadi sebuah strategi 

dalam menyebarluaskan gagasan ideologi mereka. Strategi penyebaran gagasan gerakan MHTI 

dilakukan melalui dakwah di forum-forum besar, maupun pengajian-pengajian. Ketika MHTI 

melakukan dakwah, isi materi kajiannya berpedoman pada Al-Qur‟an dan Hadits.  

Ketika para anggota MHTI sudah memiliki kerangka pemikiran dan cara pandang yang sama, 

maka penyebaran ide/gagasan gerakan MHTI di Surabaya dapat menunjukkan keberhasilan resonansi 
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framing. Dimana proses framing tidak terjadi di ruang hampa. Artinya proses framing berlangsung di 

tengah kondisi sosial masyarakat yang melingkupnya. Seperti halnya masyarakat maupun organisasi 

Islam lainnya juga ada yang tidak sama pemikirannya dengan MHTI. Framing yang dibangun MHTI 

di Surabaya secara tegas menunjukkan bahwa ia merupakan bagian dari gerakan Islam politik 

fundamentalis ekstrim. Dimana aja Islam dipahami secara literal. Dan menegakkan ideologi Islam 

tanpa berkompromi dengan sistem Barat manapun tak dapat ditawar lagi. Hanya Khilafah lah yang 

layak menggantikannya.   

Dalam teori framing, gerakan akan berjalan jika para anggotanya telah melalui proses atribusi 

yang sama. Artinya pembentukan identitas kolektif diantara individu-individu yang tergabung sudah 

memiliki kesamaan cara pandang dalam suatu gerakan. Identitas kolektif terbangun dari kesamaan 

cara pandang terhadap realitas sosial. Kesamaan cara pandang tersebut terbentuk dari pembingkaian 

yang dilakukan gerakan terhadap individu-individu di dalamnya. Jadi ketika MHTI menanggapi 

adanya feminisme, semua anggota sudah memiliki pemikiran yang sama bahwa mereka menolak 

adanya feminisme yang berasal dari Barat yang sudah jelas merusak dan ingin menghancurkan 

tatanan Islam yang sudah ada. Dalam menangani hal tersebut maka MHTI menggunakan framing 

yang dapat menjadi solusi bagaimana permasalahan feminisme itu. Dan tiga fungsi framing dapat 

digunakan dalam gerakan MHTI yaitu yang pertama proses diagnostic, prognostic, dan motivasi. 

Meskipun ada organisasi Islam yang tidak setuju dengan pemikiran MHTI, tetap saja MHTI akan 

semangat dan terus melakukan aktivisme nya dalam mengemban dakwah dimana Islam lah yang 

paling tetap dalam mengurusi umat. Mereka juga mengatakan bahwa segala aktivisme yang dilakukan 

merupakan pemenuhan kewajiban Allah. Sehingga apapun yang dilakukan akan kembali kepada 

Allah dan mendapat ganjaran berupa surganya kelak. Dari sudut pandang ini menunjukkan  kekhasan 

dari gerakan berbasis religi. Terdapat aspek transcendental yang menjadi motivasi untuk 

meperjuangkan cita-cita gerakan. Maka dapat dikatakan bentuk framing yang ketiga yaitu motivasi 

yang dilakukan MHTI bersifat imanen berupa kebanggaan identitas keIslaman dan keadilan sosial 

yang dihasilkan dengan mendirikan Khilafah serta transcendental berupa pahal dan surga. 
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