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Penelitian ini didasarkan pada masalah mengapa perempuan-perempuan di Provinsi 
Jawzjan, Afghanistan (Jawzjan Women) melakukan perlawanan militer terhadap ISIS di 
Afghanistan. Hal ini menjadi suatu problematika karena perempuan yang biasanya 
menjangkau ranah privat, justru menjadi agensi dalam konflik untuk melawan kelompok 
radikal seperti ISIS. Sehingga dibutuhkan penelitian untuk menelusuri faktor-faktor apa yang 
menyebabkan perempuan Jawzjan mempelopori tindakan perlawanan bersenjata dengan 
melihat dari perspektif feminist security studies. Dalam hal ini peneliti mengajukan hipotesis 
bahwa keputusan perempuan-perempuan Jawzjan ini tidak terlepas dari opresi dalam hal 
sosial, politik, dan ekonomi yang selanjutnya memicu tahapan politik berkelanjutan yaitu 
respon perlawanan terhadap ISIS yang memiliki ideologi berseberangan dengan mereka. 
Peraturan Pemerintah Afghanistan yang dapat dikatakan lemah semakin meningkatkan 
tekanan terhadap mereka. Dari penelitian ini dapat dibuktikan bahwa antara pria dan 
perempuan posisinya setara karena keduanya sama-sama dapat mengakses ranah publik 
maupun privat. 
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Pendahuluan 
 
Perempuan seringkali terlibat dengan situasi yang konfliktual, baik yang sifatnya konsolidatif 

(non-kekerasan) maupun dengan kekerasan. Sebagian perempuan memilih menjadi mediator 

untuk menyelesaikan konflik yang ada dengan cara damai. Akan tetapi ada juga sekelompok 

perempuan yang memilih untuk terlibat secara langsung dengan sumber konflik melalui 

penggunaan senjata. Salah satunya perempuan dari Provinsi Jawzjan, Aghanistan yang biasa 

disebut Jawzjan Women merupakan salah satu kelompok perempuan Afghanistan yang 

memilih untuk bersinggungan langsung dengan sumber konflik yaitu ISIS yang menginvasi 

Afghanistan sejak tahun 2014 yang terlebih dahulu memasuki Provinsi Nangarhar. 

 
Jawzjan Women adalah sebutan untuk kelompok perempuan dari provinsi bagian utara 

Afghanistan, Jawzjan. Perempuan-perempuan Jawzjan ini mayoritas berasal dari etnis 

Muslim Syiah Hazara. Dari data yang didapatkan, diketahui bahwa etnis Hazara ini 



merupakan etnis yang banyak menerima opresi dan diskriminasi baik dari pemerintah 

Afghanistan maupun militan ISIS (MRGI, 2018). Dikarenakan opresi yang dialami, 

khususnya yang berasal dari ISIS, perempuan-perempuan Jawzjan akhirnya berinisiatif untuk 

melakukan penyerangan balik terhadap ISIS yang menduduki kota Darzab. Kelompok 

perempuan ini bukanlah kelompok terstruktur yang memiliki bentuk lembaga seperti 

organisasi perempuan lain di Afghanistan serupa RAWA (The Revolutionary Association of 

the Women of Afghanistan) yaitu organisasi perempuan Afghanistan yang tertua. Mereka 

tidak memiliki seragam serta belum pernah mendapat pelatihan militer selain cara 

mengarahkan dan menembakkan senjata kearah musuh. Kelompok perempuan ini diketahui 

muncul saat militan ISIS melakukan serangan yang berfokus pada Kota Darzab di tahun 2016 

yang menelan banyak korban jiwa (Noori, 2017). Serangan yang dilakukan ISIS di wilayah 

ini menyebabkan banyak perempuan kehilangan anak, saudara laki-laki, atau suami mereka. 

Dalam tekanan konflik tersebut, mereka akhirnya memutuskan dan memberanikan diri untuk 

melakukan perlawanan terhadap militan ISIS.   

 

Salah satu hal yang menarik adalah kelompok pejuang perempuan ini tidak tergabung atau 

terdaftar sebagai polisi maupun tentara, dan tidak memiliki lisensi senjata yang mereka 

pegang. Sebenarnya hal tersebut juga memicu adanya kekhawatiran di kalangan pejabat 

tinggi Afghanistan sendiri sehingga para pejabat tersebut menyarankan mereka untuk ikut 

bergabung dengan pasukan keamanan Afghanistan yang ada agar pemerintah dapat 

membantu (Noori, 2017). Akan tetapi hal tersebut ditolak oleh kelompok pejuang perempuan 

ini karena menurut mereka pasukan Afghanistan telah gagal untuk melindungi keluarga 

mereka dari para militan ISIS. Mereka menuding bahwa pemerintah tidak mampu melindungi 

mereka dari para militan, oleh karena itu mereka lebih baik melakukannya sendiri. Kelompok 

pergerakan Jawzjan Women ini diorganisir oleh ibu rumah tangga bernama Zarmina yang 

berusia 53 tahun, ia mengorganisir perempuan lainnya untuk melepaskan tembakan ketika 

para militan menyerang pos polisi (Khandelwal, 2017) . Ia menjadi perempuan pertama yang 

mempelopori tindakan perlawanan terhadap daesh (sebutan lain untuk militan ISIS di 

Afghanistan) sejak masuk ke Kota Darzab.  

 

Aktivitas perempuan-perempuan Jawzjan dalam memerangi ISIS dapat dilihat dari beberapa 

momentum. Pertama, perlawanan terhadap ISIS di Kota Darzab pada 2017 (Bezhan, 2017). 

Kedua, melakukan serangan balik terhadap pemberontak daesh yang menyerang dan 

membunuh puluhan penduduk desa di Kota Qushtapa pada tahun yang sama (Rasad News 



Agency, 2017). Dalam dua momentum ini, perempuan-perempuan Jawzjan yang melakukan 

perlawanan, berhasil memukul mundur pasukan ISIS yang menyerang daerah-daerah 

tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian berfokus pada analisis mengenai upaya 

perempuan-perempuan Jawzjan yang terlibat dalam peperangan melawan ISIS.  

 

Pengaruh Konteks Sosial, Politik, dan Ekonomi dalam Kemunculan Gerakan 

Perlawanan Militer oleh Perempuan Jawzjan 

 

Pertama adalah konteks sosial, konteks sosial yang dibahas disini meliputi etnis dan kondisi 

lingkungan domestik. Domestik yang dimaksud dalam konteks ini adalah kondisi dalam 

negeri di Afghanistan. Di Afghanistan tercatat beberapa etnis diantaranya Pashtun, Hazara, 

Tajik, Uzbek, Turkmen, Nuristan, Aimaq, Baluch, Hindus, Sikh, dan etnis minoritas lainnya 

(Kakar, 1979) . Bab ini khusus membahas etnis minoritas di Afghanistan yaitu Hazara karena 

perempuan-perempuan Jawzjan banyak yang berasal dari etnis ini. Menurut data dari 

Minority Rights Group International (MRG), Hazara dulunya merupakan salah satu etnis 

yang terbesar di Afghanistan yang jumlah populasinya mencapai 67% dari total populasi 

Afghanistan pada sebelum abad ke-19 (Lamer & Foster, 2011).  

 

Etnis Hazara merupakan keturunan Mongol yang datang bersama Gengis Khan. Sejak tiba 

dan menetap di Afghanistan, orang Hazara ini telah mengadopsi bahasa Persia namun tetap 

mempertahankan kebudayaan ketimuran mereka termasuk dalam hal budaya dan cara 

berpakaian. Di bawah kekaisaran Safawi, etnis Hazara berubah haluan menjadi Muslim Syiah 

(Dubow, 2009). Etnis Hazara di Afghanistan sebenarnya termasuk etnis mayoritas disamping 

etnis Pashtun. Akan tetapi setelah terjadi pembantaian lebih dari separuh populasi Hazara 

pada tahun 1893 di bawah pemerintahan Amir Abdur Rahman Khan, populasi Hazara 

menjadi menurun. Pada akhir abad ke-19, banyak orang Hazara bermukim di Turkestan barat, 

yang saat ini termasuk provinsi Jawzjan dan Badghis.Hingga hari ini, tercatat jika populasi 

etnis Hazara hanya sekitar 9% dari populasi Afghanistan (Dubow, 2009) atau hanya 

3.306.166 jiwa penduduk Hazara dari total penduduk Afghanistan sebanyak 36.735.174 jiwa 

(worldpopulationreview.com, 2018). 

 

Diskriminasi etnis Hazara juga dibahas oleh Naval Postgraduate School (NPS) yang 

mencatat bahwa, etnis Hazara secara historis mengalami diskriminasi dalam struktur sosial 

mereka. Mereka dilihat sebagai the traditional underclass of Afghan Society atau secara 



sederhana dapat diartikan sebagai masyarakat Afghanistan kelas nomor dua (Lamer & Foster, 

2011). Sebagai hasil dari penindasan dan marginalisasi dalam hal sosial, politik, dan 

ekonomi, orang-orang Hazara memutuskan untuk bergabung dengan kelompok minoritas 

Syiah lainnya pada tahun 1960 hingga 1970an, dimana mereka memainkan peran penting 

dalam perang sipil yang terjadi di Afghanistan. Pada pertengahan tahun 1980-an, etnis Hazara 

mempertahankan kelompok perlawanan mereka sendiri dan beberapa di antaranya memiliki 

hubungan dengan Iran. 

 

Selain dalam hal etnis, perempuan-perempuan Jawzjan sendiri juga menerima diskriminasi di 

ranah domestik yaitu keluarga. Banyak kasus kekerasan terhadap perempuan masih diabaikan 

oleh peradilan Afghanistan. Selain itu juga stereotype di keluarga Afghanistan dimana jika 

seorang perempuan mengalami kekerasan seksual, dalam hal ini pemerkosaan, para korban 

dianggap mencoreng nama baik keluarga. Perlawanan yang dilakukan oleh perempuan 

Jawzjan ini banyak dipengaruhi oleh sejarah kelam kekerasan etnis sejak akhir tahun 1893 

dimana seorang penguasa Pashtun yang brutal, Abdul Rahman Khan memerintahkan 

pembersihan etnis Syiah di Afghanistan tengah yang berujung pada pembantaian berdarah 

ribuan Syiah Hazara (Lamer & Foster, 2011).  Selain itu, kekerasan juga datang dari kaum-

kaum fundamentalis seperti Taliban yang pernah berkuasa di Afghanistan sejak tahun 1996 

hingga 2001. Meskipun demikian, tidak hanya perempuan Hazara Jawzjan tapi semua 

perempuan di Afghanistan pernah merasakan kekejaman perang  yang dilakukan oleh 

Taliban.  

 

Etnis Hazara yang merupakan penganut Muslim Syiah banyak menerima kekerasan dan 

persekusi dikarenakan Muslim Syiah dianggap non-muslim. Pengalaman personal para 

perempuan ini dalam melihat pembantaian, pembakaran rumah, dan pembunuhan anggota 

keluarga mereka membuat mereka sadar untuk melakukan perlawanan saat muncul kembali 

kekerasan serupa yang dilakukan kelompok lain. Kekerasan seperti pelecehan seksual, serta 

paksaan untuk menikah dengan pelaku pemerkosaan menjadi hal yang dikonstruksikan untuk 

menjaga kehormatan keluarga. Disini terlihat perempuan dikonstruksikan untuk hidup dalam 

lingkungan dimana maskulitas selalu berada di posisi paling tinggi. Budaya patriarki yang 

berkembang di Asia melahirkan pemikiran jika menjaga nama keluarga dari aib menjadi 

prioritas utama (Crenshaw, 1993). 

 



Kedua yaitu konteks politik yang meliputi hak politik seperti hak sipil dan hak untuk 

berpartisipasi dalam politik merupakan hak warga negara yang harus dilindungi oleh negara. 

Pembatasan hak-hak sipil terbukti dari banyaknya diskriminasi pada perempuan hampir 

dalam segala aspek yaitu pendidikan, akses terhadap layanan kesehatan, kasus pemerkosaan, 

perlindungan yang adil dari peradilan. Serta pembatasan partisipasi perempuan di institusi 

sosial dan pemerintahan. Selain itu, para perempuan di Afghanistan tidak dianggap  penting 

dalam urusan perpolitikan. Meskipun terdapat beberapa perempuan yang bekerja dalam 

pemerintahan, namun seringnya suara mereka tidak didengar hanya karena mereka seorang 

perempuan yang dianggap harus menurut pada suami dan hanya boleh mengakses ranah 

privat (rumah).  Hal ini menyebabkan perempuan tidak mendapat ruang yang cukup untuk 

menuntut hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan publik.  

 

Subordinasi terhadap perempuan Jawzjan berujung pada pembatasan edukasi untuk mereka. 

Tingkat literasi menurun dan peluang dalam memperoleh pekerjaan dalam ranah publik pun 

terbatas Subordinasi yang diterima perempuan etnis Hazara tidak terlepas dari relasi 

kekuasaan telah dikonstruksi. Aturan dari pemerintah Afghanistan yang me-‘maskulin’-kan 

posisi pria, menanamkan cara berpikir jika praktek-praktek patriarki di Afghanistan wajar 

adanya, begitu pula kesenjangan yang didapatkan oleh perempuan Hazara dibandingkan 

dengan perempuan Pashtun. Afghanistan memposisikan diri sebagai negara yang ‘maskulin’ 

terhadap masyarakatnya. Kondisi yang menyediakan tempat bagi maskulinitas yang 

dipadankan dengan kekuasaan, keakuan, serta kekerasan yang cenderung dekat dengan 

potensi peperangan (Cockburn, 2004). 

 

Ketiga yaitu konteks ekonomi, selain kelangkaan sumber daya, masalah lain yang dialami 

oleh perempuan Jawzjan dalam ekonomi adalah mereka kesulitan apabila keluar dari Jawzjan 

untuk mencari pekerjaan lain serta kurangnya keahlian yang digunakan untuk mencari 

pekerjaan. Kesulitan yang mereka hadapi adalah ketika mencari pekerjaan diluar Jawzjan 

(provinsi Afghanistan yang lain) mereka sering mendapat penolakan karena mereka dari etnis 

Hazara (Cockburn, 2004), serta apabila mereka diterima bekerja upahnya tidak seberapa 

dikarenakan kurangnya keahlian mereka.  Hal ini imbas dari diskriminasi etnis dan 

perempuan karena budaya patriarki di Afghanistan yang telah mengakar sehingga dalam 

segala aspek perempuan dipandang rendah. Oleh karena itu, banyak dari mereka apabila ingin 

bermigrasi memilih untuk pergi ke benua Eropa yang dinilai lebih menerima kehadiran 

mereka.  



Kontestasi Ideologi Antara Perempuan Jawzjan dan ISIS 

 

Pertentangan antara Perempuan Jawzjan dan ISIS didasari atas perbedaan kepercayaan 

muslim yang dianut oleh kedua pihak. Bentuk muslim Syiah yang dianut oleh Perempuan 

Hazara Jawzjan menjadi alasan mengapa ISIS tidak suka akan kehadiran mereka. Namun 

tidak dapat disangkal bahwa pandangan teologis ekstrem ISIS yang menjadi motivasi mereka 

melakukan penyerangan terhadap Muslim Syiah. ISIS merupakan kelompok yang menganut 

aliran Wahhabi atau Salafist-Jihadism yang memiliki tujuan untuk mendirikan kekhalifahan, 

jihad, dan pemberontakan. Akan tetapi faktanya, ISIS tidak melihat orang Kristen atau 

Yahudi sebagai musuh utama, tetapi muslim lain yang menganut pandangan berbeda. Muslim 

Syiah termasuk di daftar mereka, namun Muslim Sunni juga dianggap ‘orang lain’ (Fuller, 

2014). Hal ini yang menyebabkan mereka mendapat label radikal karena merujuk pada 

pembersihan Islam yang besar dan apapun yang tidak mereka setujui dengan sendirinya 

menjadi target. Kedua ideologi yang bertentangan ini memiliki kontestasi prinsip yang 

kemudian berimplikasi pada pandangan keduanya terhadap eksistensi perempuan. 

 

ISIS dengan keyakinan Salafist-jihadism, memiliki esensi untuk memurnikan kembali Islam 

yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad maupun penganut muslim terdahulu. Pandangan ini 

menolak bid’ah atau upaya pembaruan yang dinilai tidak islami dalam mengimplementasikan 

ajaran Nabi Muhammad. Salah satu contohnya yaitu mengenai hukuman mati 

(www.clarionproject.org, 2015), akan tetapi prinsip dasar ini juga dikombinasikan dengan 

ideologi lain yang juga diyakini ISIS yaitu sektarian (penganut atau pendukung suatu sekte 

(mazhab) dan hanya terfokus pada satu aliran) dan takfiri (pemberian label kafir terhadap 

seseorang atau sekelompok orang). Dalam mewujudkan misinya dalam memurnikan Islam, 

ISIS memegang teguh perlunya kekhalifahan didirikan. Dengan tujuan untuk mengeliminasi 

negara mana saja yang dianggap kafir, sekaligus juga individu yang tidak tunduk pada 

kemurnian Islam. Harapannya adalah saat negara-negara yang dianggap kafir ini telah runtuh, 

situasi ini disebut dengan kebangkitan setelah kiamat hingga nantinya yang tersisa hanyalah 

mereka yang menganut Islam murni. 

 

Sektarian ISIS menolak keberadaan Syiah di Afghanistan, khususnya etnis Hazara. Menurut 

ISIS, Syiah menganut aliran polytheisme dimana ini tidak sejalan dengan ajaran Nabi 

Muhammad. ISIS membunuh mereka yang beraliran Syiah, termasuk etnis Hazara karena 

menganggap mereka kafir. Sedangkan ideologi takfiri sendiri merujuk pada ijin untuk 



membunuh Muslim yang dianggap murtad atau kafir. Sebenarnya takfiri merupakan istilah 

yang digunakan untuk menyebut penghukuman orang yang melanggar aturan (dalam hal ini 

aturan Islam). Namun ISIS menggeser definisi ini karena mereka memiliki keyakinan 

terhadap sektarian berbeda, seperti menurut mereka halal untuk membunuh orang Syiah 

karena mereka memiliki keyakinan tidak sesuai dengan Islam yang semestinya (Celso, 2014). 

 

Terdapat dua alasan mengapa ISIS menarget Syiah Hazara yaitu pertama, ISIS memandang 

bahwa orang-orang Syiah Hazara adalah Rafidah atau rejecters dan mereka layak mati, oleh 

sebab itu mereka menjadi target yang sah (Rashid, 2001). Kedua, ISIS berusaha menyulut 

kekerasan sektarian di Afghanistan. Meskipun serangan ISIS gagal untuk mendorong Hazara 

kearah sektarianisme, tapi mereka berhasil untuk memperdalam pengasingan masyarakat 

Syiah Hazara oleh pemerintah Afghanistan. Dalam ambisi genosidanya, ISIS sangat 

transparan bahkan pada Majalah rutin ISIS, Dabiq edisi 13 mereka memaparkan kesalahan-

kesalahan Dinasti Syiah Safawid dan 14 halaman lain mereka membenarkan telah melakukan 

kekerasan terhadap Syiah modern (Hawley, 2018).  

 

Analisis Feminist Security Studies Terhadap Tindakan Perlawanan Militer Perempuan 

Jawzjan 

 

Dalam penelitian ini, pendekatan interseksionalitas feminis digunakan untuk menganalisis 

keputusan perempuan Jawzjan mengapa mereka melakukan perlawanan militer. Secara 

empiris, dalam interseksionalitas, gender menjadi salah satu indikator untuk menyelidiki 

subjektivitas sikap yang ditanamkan pada pria dan perempuan. Indikator gender ini tepat 

digunakan untuk memaparkan efek berbeda yang diterima pria dan prempuan dalam praktek 

sosial, politik, dan ekonomi (Sjoberg & Via, t.t). Beberapa dimensi tersebut dialami oleh 

perempuan Jawzjan yang difeminisasi (pergeseran dalam peran gender dan seks dalam 

kelompok, organisasi, atau masyarakat kearah fokus pada feminin) karena konstruksi gender 

oleh para pria. Pertama, perempuan Jawzjan tidak diijinkan untuk bekerja diluar rumah 

karena bertentangan dengan aturan dimana perempuan tugasnya di rumah untuk merawat 

suami dan anak-anaknya. Sehingga peran ekonomi yang dapat dilakukan hanya dalam 

lingkup rumah seperti beternak dan mengerjakan industri rumahan.  

 

Kedua, hal yang perlu digarisbawahi ialah genderisasi (proses pengeliminasian pihak lemah 

sebagai pihak yang feminin) merupakan sistem yang saling terasosiasi satu sama lain. 



Feminitas dari perempuan Jawzjan tidak terlepas dari maskulinitas budaya patriarki pria 

Jawzjan dan etnis Sunni-Pashtun Afghanistan. Para pria Jawzjan mendapat label maskulinitas 

dari adanya relasi kekuasaan negara yang melegitimasi hegemoni maskulinitas terhadap 

perempuan Jawzjan yang dianggap lebih feminin. Feminin dan maskulin disematkan sebagai 

sebuah hal yang wajar karena label tersebut telah dikonstruksi dalam waktu yang lama. 

Perempuan Jawzjan sendiri mendapat label feminin dari tiga pihak yang lebih maskulin yaitu 

negara, etnis, dan kelompok radikal. Alhasil, hierarki antara ketiganya dan eksistensi 

perempuan Jawzjan terkonsolidasikan dalam kehidupan sehari-hari. Budaya pernikahan dini 

sampai pada kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan tingkat subordinasi yang dialami 

oleh perempuan Jawzjan. Dalam pendekatan interseksional, dijelaskan bahwa dominasi dari 

maskulinitas, serta sistem tata kelola sosial yang tidak adil dapat memicu timbulnya 

kekerasan (Harders, t.t). Oleh karena itu, analisis mengenai struktur relasi kekuasaan yang 

dialami oleh perempuan-perempuan Jawzjan dapat menjelaskan mengapa mereka melakukan 

perlawanan militer terhadap ISIS. 

 

Ketiga, polaritas antara perempuan dan pria Jawzjan juga menyasar pada aktivitas 

perempuan yang dianggap feminin dan tidak memiliki kontribusi di ranah publik. Hal ini 

menyebabkan perempuan tidak mendapat ruang yang cukup untuk menuntut hal-hal yang 

berhubungan dengan kebutuhan publik. Subordinasi terhadap perempuan Jawzjan berujung 

pada pembatasan edukasi untuk mereka. Tingkat literasi menurun dan peluang dalam 

memperoleh pekerjaan dalam ranah publik pun terbatas. Situasi merugikan bagi perempuan 

Jawzjan ini berinterseksi tidak hanya oleh gender, sebagai perempuan dari etnis minoritas 

Hazara mereka juga mendapat subordinasi ganda karena adanya feminisasi etnis dan kelas. 

Sehingga kemudian subordinasi yang diterima perempuan etnis Hazara tidak terlepas dari 

relasi kekuasaan telah dikonstruksi. Aturan dari pemerintah Afghanistan yang me-‘maskulin’-

kan posisi pria, menanamkan cara berpikir jika praktek-praktek patriarki di Afghanistan wajar 

adanya, begitu pula kesenjangan yang didapatkan oleh perempuan Hazara dibandingkan 

dengan perempuan Pashtun. 

 

Genderisasi mempengaruhi budaya dan bahasa yang akhirnya memunculkan makna siapa diri 

kita dan bagaimana pola pikir kita secara sistematis (Sjoberg & Via, t.t). Sistematika inilah 

yang dikonstruksi oleh pemerintah Afghanistan terhadap etnis minoritas Hazara yang 

semakin menempatkan mereka pada situasi multiple oppression dari hari ke hari. Sedangkan 

persepsi lingkungan sendiri dalam menyikapi subjektivitas terhadap etnis Hazara tidak 



memperbaiki keadaan dengan justru menanamkan inferioritas terhadap subjek feminin yaitu 

perempuan Hazara Jawzjan. Kekerasan seperti pelecehan seksual meningkat, serta paksaan 

untuk menikah dengan pelaku pemerkosaan menjadi hal yang dikonstruksikan untuk menjaga 

kehormatan keluarga. Disini terlihat bahwa perempuan dididik untuk tidak terbuka atas 

kekerasan yang mereka terima daripada mendidik pria untuk tidak melakukan represi 

terhadap perempuan karena anggapan bahwa perempuan merupakan properti dari pria. 

Perempuan juga dikonstruksikan untuk hidup dalam lingkunagn dimana maskulitas selalu 

berada di posisi paling tinggi. Budaya patriarki yang berkembang di Afghanistan melahirkan 

pemikiran jika menjaga nama keluarga dari aib menjadi prioritas utama (Crenshaw, 1993). 

 

Melalui lensa interseksionalitas ini, peneliti berargumentasi jika gender dan interkoneksinya 

dengan opresi lain menjadi hal yang berimplikasi pada seluruh aspek kehidupan. Disini 

peneliti menekankan jika apa yang dialami oleh perempuan-perempuan Jawzjan berasal dari 

tiga dimensi yaitu negara, etnis, dan kelompok radikal. Insekuritas di Jawzjan karena 

kedatangan ISIS di Kota Darzab memunculkan pemahaman dan makna tersendiri. 

Afghanistan memposisikan diri sebagai negara yang ‘maskulin’ terhadap masyarakatnya. 

Kondisi yang menyediakan tempat bagi maskulinitas yang dipadankan dengan kekuasaan, 

keakuan, serta kekerasan yang cenderung dekat dengan potensi peperangan (Cockburn, 

2004). 

 

Situasi yang dialami para perempuan Jawzjan berada dalam kondisi subjektif dimana 

merupakan hasil dari irisan yang dibentuk akibat keadaan gender, ras, kelas, etnisitas, 

nasionalitas, dan seksualitas yang mereka miliki (Soetjipto & Trimayuni, 2013). Perempuan 

yang hanya dipandang sebagai subjek atau properti milik pria meningkatkan diskriminasi 

terhadap perempuan. Hal inilah yang menyebabkan tekanan yang mempengaruhi kondisi 

personal para perempuan Jawzjan yang memberanikan diri untuk membela hak-hak mereka, 

salah satunya dengan cara melakukan perlawanan militer. Disini membuktikan bahwa situasi 

internasional memang tidak dapat dipisahkan dari keadaan personal (Enloe, 2000). Dalam 

kasus ini, posisi perempuan Jawzjan dimana keperempuanan mereka sudah dianggap kurang 

menguntungkan sejak awal serta bertemu dengan keadaan lain (opresi sosial, politik, dan 

ekonomi) semakin meningkatkan ketidakuntungan posisi mereka.  

 

Pada interseksionalitas feminis, partisipasi negatif yang berupa perlawanan militer oleh 

perempuan Jawzjan dapat dijawab dengan enam komponen yaitu (1)gender, (2)kelas, 



(3)status sosial, (4)akses terhadap sumber daya, (5)hak-hak istimewa, serta (6)solidaritas 

kelompok (Enloe, 2000). Pada komponen gender, sudah jelas bahwa di Afghanistan 

ketimpangan gendernya sangat tinggi karena banyak diskriminasi yang diterima oleh 

perempuan. Ini yang mengakibatkan berlanjut pada komponen kedua dan ketiga yaitu kelas 

dan status sosial. Diskriminasi terhadap perempuan dimana mereka hanya dianggap sebagai 

subjek yang hanya bisa mengakses ranah privat (rumah), dengan sendirinya menggerus peran 

mereka dalam ranah publik sehingga perempuan hanya dianggap sebagai warga “kelas dua” 

dan properti milik pria. Hal ini berlanjut pada kesulitan mereka dalam mengakses sumber 

ekonomi di Afghanistan. Selain itu, hak-hak istimewa berupa perlindungan dari Konstitusi 

Afghanistan terhadap perempuan juga banyak yang tidak dijalankan dengan semestinya. 

Diskriminasi dalam semua aspek ini ditambah dengan kedatangan kelompok dari luar (ISIS) 

berujung pada keadaan personal para perempuan Jawzjan yang semakin tertekan.  

 

Sebagai lanjutan analisis terhadap perlawanan militer perempuan Jawzjan, respon mereka terhadap 

konflik ini merupakan rangkaian aktivisme politik yang berkelanjutan (continuum of political 

activism) (Kaufman & Williams, 2013). Sifat berkelanjutan ini ditunjukkan oleh respon 

perempuan Jawzjan dimana saat keadaan personal mereka mengalami tekanan, mereka 

mengambil keputusan secara sadar untuk merespon tekanan tersebut yaitu dengan melakukan 

perlawanan militer. Mereka merespon dengan kekerasan karena sebelumnya banyak yang 

sudah melakukan aksi lebih damai (perlawanan non-militer) tapi hasilnya tidak signifikan. 

Mungkin perlawanan non-militer memang lebih efektif untuk meningkatkan ketrampilan bagi 

perempuan Afghanistan, namun bagi perempuan Jawzjan pihak luar yang juga menekan 

mereka (ISIS) tidak akan berhenti menyerang apabila mereka tidak membalas dengan 

penyerangan serupa. 

 

Dalam Hubungan Internasional, diskursus mengenai keamanan internasional berpusat pada 

isu-isu perang dan perdamaian di sistem internasional dan kepentingan negara bangsa yang 

berfokus pada strategi militer. Disini, feminist security studies berasumsi bahwa melindungi 

anggota komunitas politik dari ancaman berbahaya di luar negara ialah tugas negara 

(Blanchard, 2003). Ancaman dari luar ini termasuk juga kedatangan kelompok-kelompok 

radikal yang membuat kekacauan di dalam negara seperti teroris. Menurut feminist security 

studies, negara wajib melindungi warganya khususnya perempuan baik pada masa perang 

maupun damai. Keamanan nasional merupakan bagian dari high politics maskulin 

(Blanchard, 2003). Keamanan tradisional yang berbasis negara yang memaknai sebuah 



manifestasi dari struktur patriarki dan maskulinist, dimana artinya keamanan hanya bisa 

ditentukan dari posisi hak istimewa ini (Hoogensen, 2006). Sehingga jelas bahwa dalam 

pemerintahan Afghanistan yang didominasi oleh struktur patriarki (pria) dan tidak 

menganggap penting kehadiran perempuan karena tradisi disana sudah mengonstruksikan 

bahwa perempuan perannya hanya di ranah privat (rumah). Seperti yang sudah dijelaskan 

pada subbab sebelumnya, posisi perempuan di parlemen saja tidak didengar dan dianggap 

penting apalagi jika perempuan sampai menjangkau pada ranah keamanan seperti militer.  

 

Dalam feminist security studies keadilan sosial dan gender merupakan pusat dari perdamaian 

karena disini hubungan antara sosial, politik, dan ekonomi yang erat dengan dominasi dan 

subordinasi tidak dapat hidup berdampingan dengan security yang sesungguhnya. Dalam 

peperangan, perempuan juga memiliki peran penting, tanpa aktivitas perempuan, peperangan 

tidak dapat terjadi. Hal ini dikarenakan keamanan tidak dapat ditentukan oleh sumber yang 

dominan saja – sumber dominan ini mungkin juga tidak merefleksikan keamanan yang 

dibutuhkan oleh pihak non-dominan. Peran perempuan dalam keamanan yang dijelaskan oleh 

feminist security studies sebagai  protesters, promoters, dan participants dibuktikan oleh para 

perempuan Jawzjan. Disini menekankan bahwa meskipun para perempuan dianggap sebagai 

pihak yang non-dominan dan tidak seharusnya melakukan hal yang biasa dilakukan pria – 

mengangkat senjata, namun mereka mampu melakukan hal yang bahkan pihak dominan 

dianggap tidak mampu melakukan. 

 

Mengenai perilaku kelompok radikal ISIS, dapat dijelaskan oleh feminist security studies 

pada diskursus kekerasan dan maskulinitas. Menurut teori ini, kekerasan biasanya dilakukan 

oleh pria dalam budaya patriarki, serta maskulinitas  yang menjamin posisi dominan laki-laki 

terhadap perempuan (Blanchard, 2003). ISIS yang datang ke Provinsi Jawzjan membawa 

ideologi yang bertolak belakang dengan ideologi perempuan Jawzjan. Sejak kehadiran ISIS 

ke Jawzjan, perempuan Jawzjan mendapat banyak tekanan karena berbagai kekerasan yang 

dilakukan oleh ISIS. Sedangkan mereka sendiri sejak lama sudah hidup dalam budaya 

patriarki yang telah mengakar di Afghanistan. ISIS sebagai kelompok luar yang baru datang 

pun membawa ideologi yang memiliki sistem serupa yang lebih ekstrem. Hal ini membuat 

perempuan Jawzjan yang sudah lama berada dalam lingkungan dengan diskriminasi dalam 

segala aspek dan insekuritas tinggi, merasa jika tidak ada yang bisa mengubah keadaan selain 

mereka sendiri. Atas dasar inilah para perempuan Jawzjan berani untuk melakukan 

perlawanan militer. Tindakan yang dilakukan oleh para Perempuan Jawzjan ini sesuai dengan 



pandangan pandangan feminist security studies terhadap perempuan yang menjelaskan bahwa 

perempuan dalam perang atau konflik posisinya tidak hanya sebagai korban, tapi juga 

protesters, promoters, dan participants (Blanchard, 2003). 

 

Kesimpulan 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban mengapa perempuan-perempuan Jawzjan 

memutuskan untuk melakukan perlawanan militer terhadap ISIS. Dalam hal ini, peneliti 

menganalisis tindakan perempuan Jawzjan dengan kombinasi pendekatan interseksionalitas 

feminis, continuum of political activism, dan feminist security studies. Akumulasi opresi yang 

dialami sejak lama, kontestasi ideologi perempuan Jawzjan terhadap ideologi yang dimiliki 

ISIS, serta hukum negara yang lemah dan banyak pelanggaran dalam penerapannya 

merupakan tiga pondasi mengapa kemudian perempuan-perempuan Jawzjan ini memutuskan 

untuk bertindak radikal atau memilih dengan cara militer. Hal ini membutikan bahwa mereka 

berupaya untuk menghadirkan keadaan yang setara antara mereka dengan pria, juga dengan 

etnis lain di Afghanistan.  

 

Penelitian ini juga membuktikan bahwa anggapan jika perempuan hanya merupakan alat 

dalam medan perang; dieksploitasi untuk berperang atau dijual sebagai budak itu salah. 

Perempuan Jawzjan dapat membuktikan anggapan tersebut salah dengan berperang melawan 

ISIS tanpa paksaan, tanpa dukungan dari manapun, tanpa mengharap imbalan, dan memiliki 

tujuan sendiri yaitu mengakhiri penindasan ISIS. Salah satu anggota pejuang perempuan 

Jawzjan, Ayee Jamal mengatakan “They killed two of my sons.. I picked up a gun to avenge 

their deaths” (Amiri, 2017). Ini menegaskan bahwa selain para perempuan Jawzjan 

memperjuangkan kondisi yang setara di wilayahnya, tujuan balas dendam juga menjadi 

alasan mereka untuk berperang karena kekejaman ISIS. 

 

Dari analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan, pertama, gender tidak hanya 

berhubungan erat dengan subordinasi pria terhadap perempuan. Akan tetapi genderisasi juga 

terjadi dari negara sebagai entitas maskulin kepada etnis minoritas sebagai entitas feminin 

dan ini tetap dipandang sebagai bentuk opresi terhadap pihak yang feminin. Perempuan 

Jawzjan sejak awal mengalami genderisasi dari pria yang ada di lingkungan mereka, etnis 

mayoritas Pashtun, serta pemerintah Afghanistan. Ketiganya membentuk interseksi baru yang 

menghadirkan opresi dalam berbagai aspek baik sosial, politik, maupun ekonomi. Dari 



pembahasan ini dapat diambil sebuah asumsi bahwa genderisasi tidak hanya mengenai 

subordinasi pria terhadap perempuan, serta pendekatan interseksionalitas feminis juga tidak 

menempatkan gender sebagai hal yang paling diutamakan atau dominan dari opresi bentuk 

lain.  

 

Kedua, munculnya self-definition perempuan-perempuan Jawzjan didasari oleh interseksi 

opresi yang mereka alami. Dimana opresi ini telah lama terjadi dari satu dekade ke dekade 

lainnya. Sebelum kelompok perlawanan perempuan Jawzjan dibentuk, perempuan-

perempuan Jawzjan sebenarnya masih merasa takut untuk melawan secara terang-terangan. 

Akan tetapi setelah melihat ada salah satu perempuan yang mempelopori dan ternyata banyak 

perempuan-perempuan dalam satu etnisnya juga berinisiatif bergabung melakukan 

perlawanan dan menjadi agensi perubahan, keberanian akhirnya muncul dalam diri mereka.  

Mereka melawan untuk mengubah keadaan subordinatif yang diterimanya, self-definition ini 

muncul dan mendorong dirinya serta perempuan lain untuk menjadi agensi bagi perempuan 

Jawzjan dan keberadaan etnis Hazara.  

 

Self-definition ini juga disebabkan karena ideologi perempuan Jawzjan yang berbeda dengan 

ISIS. Ideologi merupakan hal sensitif sehingga apabila terdapat dua ideologi yang bertolak 

belakang dalam satu tempat, namun salah satunya memaksakan ideologinya kepada pihak 

lain yang ideologinya berbeda, kemungkinan untuk berkonflik akan sangat tinggi. Perbedaan 

ideologi antara perempuan Jawzjan dan ISIS  memicu konflik antara mereka. Ideologi yang 

saling antagonistik ini menghasilkan dua kemungkinan; (1) perselisihan diantara kedua 

kelompok yang saling memegang teguh ideologi masing-masing atau (2) subordinasi oleh 

satu kelompok terhadap kelompok lainnya. Dilihat dari situasi yang terjadi antara perempuan 

Jawzjan dan ISIS, keduanya kemungkinan ini benar adanya. Pada situasi pertama, perempuan 

Jawzjan yang tidak suka akan ideologi ISIS yang sangat patriarki (bahkan lebih ekstrem 

daripada yang di Afghanistan), dibawa ke wilayah mereka. Perempuan Jawzjan yakin jika 

mereka memerangi sistem yang mengganggu stabilitas di wilayahnya, perubahan akan terjadi 

sesuai yang mereka inginkan.  

 

Secara sederhana, para perempuan Jawzjan tidak suka dengan ideologi ISIS yang menurut 

mereka sangat tidak menguntungkan. Hal ini bertentangan dengan ideologi perempuan Syiah 

Hazara Jawzjan yang menjunjung tinggi kesetaraan. Pada situasi kedua, ISIS memang 

memaksakan ideologinya di Jawzjan sedangkan para perempuan Jawzjan tidak mau 



menerima karena memang sangat diskriminatif dan tak jarang para militan ini melakukan 

kekerasan jika ada yang menentang mereka. Hal ini yang menyebabkan pihak yang 

dipaksakan ideologinya menolak dan timbullah konflik antara keduanya.   

 

Ketiga, selain karena opresi dan perbedaan ideologi, satu alasan lagi yang menyebabkan 

perempuan Jawzjan melakukan perlawanan militer terhadap ISIS adalah hukum Afghanistan 

yang sangat lemah dalam melindungi perempuan, meskipun dalam Konstitusi Afghanistan 

telah diatur semua pasal-pasal yang mengatur tentang perlindungan perempuan. Dalam 

pandangan feminist security studies, negara wajib melindungi perempuan baik pada masa 

perang maupun damai. Di Afghanistan, Konstitusinya sudah mengatur mengenai 

perlindungan perempuan, namun konstitusi ini terkesan hanya menjadi formalitas karena 

pada kenyataannya perempuan Afghanistan, khususnya perempuan Syiah Hazara Jawzjan 

banyak mendapat diskriminasi dalam semua aspek. Perempuan Jawzjan akhirnya 

beranggapan bahwa pemerintah (negara) tidak bisa melindungi mereka sehingga mereka 

memutuskan untuk melawan sendiri para militan ISIS tanpa bantuan dari pasukan keamanan.  

 

Akhirnya, setelah dilakukan pembahasan yang berdasarkan pada content analysis berbagai 

sumber yang ada, dapat dipastikan bahwa perempuan-perempuan Jawzjan yang melakukan 

perlawanan militer terhadap ISIS memang dikarenakan adanya (1) opresi dalam sosial, 

politik, dan ekonomi yang yang memunculkan opresi kelas. Opresi-opresi ini menyebabkan 

para perempuan Jawzjan hanya dianggap warga ‘kelas dua’ yang kehadirannya tidak 

dianggap penting di ranah publik. (2) adanya pemaksaan ideologi oleh ISIS semakin 

menambah tekanan yang diterima oleh para perempuan Jawzjan. (3) budaya patriarki dan 

diskriminasi etnis yang sudah mengakar di Afghanistan yang berkonsekuensi pada 

diskriminasi perempuan dalam segala aspek khususnya dalam pemberian jaminan keamanan 

meskipun hal ini sudah diatur dalam Konstitusi Afghanistan. Ini membuktikan bahwa tekanan 

personal yang dialami oleh perempuan Jawzjan dalam waktu yang lama menyebabkan 

munculnya rasa ingin memberontak atau melawan dalam diri mereka. Mereka memilih 

perlawanan militer dibanding perlawanan non-militer karena non-militer dianggap tidak 

efektif. Keputusan memilih jalur militer diambil karena mereka melihat bahwa ISIS tidak 

akan berhenti menyerang apabila tidak dibalas dengan bentuk penyerangan yang serupa. 
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