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ABSTRAK 

 

PANDANGAN WANITA BERCADAR TERHADAP PERPOLITIKAN  

DI INDONESIA 

(Studi Kasus di Desa Way Huwi Jati Agung Lampung Selatan) 

 

ZESY HARVILIYANA CITRA 

 

Fenomena wanita atau muslimah yang memakai cadar belakang ini menjadi 

sesuatu yang sudah banyak dijumpai oleh masyarakat. Cadar atau niqab atau 

purdah dalam Islam merupakan jilbab tebal dan longgar yang menutupi seluruh 

anggota tubuh termasuk wajah dan telapak tangan.  Apabila  dicermati dengan 

seksama, jumlah muslimah yang memakai cadar di Indonesia sungguh 

mencengangkan dan mengalami kenaikan yang sangat fantantis seperti, di Aceh, 

Poso, Bandung, Jakarta, Makassar dan Pekanbaru. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui pandangan wanita bercadar terhadap perpolitikan di 

Indonesia dan untuk mengetahui kontribusi wanita bercadar dalam perpolitikan di 

Indonesia. Jenis desain penelitian ini termasuk dalam  ex-post  facto, dimana pada 

penelitian ini hanya mengungkap gejala-gejala yang ada atau telah terjadi. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: Pandangan wanita bercadar terhadap perpolitikan di Indonesia 

adalah pria dan wanita memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih, 

sehingga tidak ada dalil yang kuat atas larangan wanita untuk berpolitik. Namun 

yang menjadi larangan bagi wanita adalah menjadi imam atau khilafah (pemimpin 

negara). Konstribusi wanita bercadar dalam perpolitikan di Indonesia dapat dilihat 

dari keikutsertaan dalam pemilihan umum dan memberikan hak suaranya dalam 

pemilihan umum atau kegiatan politik lainnya. 

 

Kata Kunci: Pandangan, Wanita Bercadar, Perpolitikan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Judul pada skripsi adalah sebuah karya ilmiah yang sangat pnting 

karena dapat memberikan gambaran tentang keseluruhan isi skripsi. Adapun 

judul skripsi ini adalah: “Evaluasi Kebijakan Perlindungan Konsumen 

Dalam Mengatasi Peredaran Obat Keras di Pasaran (Studi pada Balai 

Pengawas Obat dan Makanan(BPOM) Kota Bandar Lampung)”. 

Mempertegas istilah-istilah yang ada dalam judul di atas secara 

terperinci agar mudah dimengerti dan untuk memberikan penjelasan dalam 

memahami maksud judul skripsi ini, penulis akan terlebih dahulu 

menguraikan definisi istilah yang ada dalam judul tersebut. Hal ini agar lebih 

mudah memahami, juga untuk mengarah pada hal yang dimaksud penelitian 

yang dikehendaki oleh penulis. Berikut ini istilah-istilah yang ada dalam judul 

skripsi ini. 

Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektivan 

kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejauh 

mana tujuan dicapai serta untuk melihat sejauhmana kesenjangan antara 

harapan dengan kenyataan. Menurut Anderson, secara umum evaluasi 

kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau 

penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak 

pelaksanaan kebijakan tersebut.
1
 

                                                             
1
Budi winarno, Kebijakan Publik teori dan proses, (Yogyakarta: Media Press, 2008), 

hlm.166 



Menurut Lester dan Stewart evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke 

dalam dua tugas yang berbeda, tugas pertama adalah untuk menentukan 

konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara 

menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas kedua adalah untuk menilai 

keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau 

kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi kebijakan merupakan 

persoalan fakta yang berupa pengukuran serta penilaian baik terhadap tahap 

implementasi kebijakannya maupun terhadap hasil (outcome) atau dampak 

(impact) dari bekerjanya suatu kebijakan atau program tertentu, sehingga 

menentukan langkah yang dapat diambil dimasa yang akan datang.
2
 

Evaluasi kebijakan secara sederhana menurut William N Dunn, 

berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai-nilai atau manfaat-

manfaat kebijakan hasil kebijakan. Ketika ia bernilai bermanfaat bagi 

penilaian atas penyelesaian masalah, maka hasil tersebut memberikan 

sumbangan pada tujuan dan sasaran bagi evaluator, secara khusus, dan 

pengguna lainnya secara umum. Hal ini dikatakan bermanfaat apabila fungsi 

evaluasi kebijakan memang terpenuhi dengan baik. Salah satu fungsi evaluasi 

kebijakan adalah harus memberi informasi yang valid dan dipercaya mengenai 

kinerja kebijakan.
3
 

Perlindungan Konsumen, diatur  dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimaksudkan 

menjadi landasan hukum yang kuat bagi konsumen dan para pelaku usaha 

akan hak dan kewajibannya, serta menjadi landasan hukum yang kuat pula 

                                                             
2
 Ibid, hlm.167 

3
Leo Agustino, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, (Alfabeta Bandung, 2008), hlm.187 



bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen melalui pembinaan dan 

pendidikan konsumen. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

perlindungan konsumen, menyatakan bahwa konsumen memiliki hak. Salah 

satu hak dari konsumen tersebut dinyatakan dalam pasal 4 huruf a yaitu hak 

atas kenyamanan,keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang 

atau jasa. hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang 

dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang 

dijanjikan.
4
 

Dalam penelitian ini terdapat tiga pendekatan evaluasi kebijakan 

berdasarkan sistem nilai yaitu. Pertama, Evaluasi Semu(Pseudo Evaluatidi) 

(sifat dari Evaluasi semu ini adalah melakukan Per berdasarkan prameter 

tertentu yang secara umum persetujuan(diri jelas)ndan tidak kontroversial. 

Hasil evaluasi nya mudah diterima oeh masyarakat dan tidak terlalu rumit. 

Penilaiannya jarak antara gagal atau berhasi. Sem evaluasi ini membicarkan di 

buat sebagai salah satu metode pemantauan. Kedua, Evaluasi Teori Keputusan  

(Keputusan teoritis Mengevaluasion/DTE) sifat dari DTE adalah melakukan 

penilaian berdasarkan prameter yang disepakati oleh pihak-pihak yang terkait 

secara langsung/pihak yang bersitegang. Sistem nilainya juga berdasarkan 

kesepakatan antara pihak yang bersitegang . Biasanya berkisar antara benar 

atau salah. Evaluasi Teori Keputusan adalah pendekatan yang menggunakan 

metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat 

dipertanggung jawabkan dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara 

eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan. Ketiga, Evaluasi 

                                                             
4
 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. 



Formal (Formal Evaluation) merupakan pendekatan yang menggunakan 

metode deskriptif untuk menghasikan informasi yang valid dan dapat 

dipercaya mengenai hasil-hasil tersebut atas dasar tujuan program kebijakan 

yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan 

administrator program. Asumsi utama dari evaluasi formal adalh bahwa tujuan 

dan target diumumkan secara formal adalah merupkan ukuran untuk manfaat 

atau nilai kebijakan program.  

Dalam evaluasi formal metode yang ditempuh untuk menghasilkan 

informasi yang valid dan reliable ditempuh dengan beberapa cara antara lain: 

merunut legilasi (peraturan perundang-undangan), merunut sesuai kebijakan 

yang tercantum pada dokumen formal yang memiliki hierarki di atasnya, 

merunut dokumen formal (Kesesuaian dengan hasil yang diharapkan atau 

tujuan dan sasaran, interview dengan penyusunan kebijakan atau administrator 

program.
5
 

Produk Obat-obatan merupakan salah satu produk yang dibuat dalam 

menangani kebutuhan masyarakat. Obat-obatan di buat oleh produsen yang 

izinnya dikeluarkan oleh BPOM dan di perjual belikan melalui pedagang dan 

apotik. Obat-obatan Diperjualbelikan sudah mempunyai izin persetujuan 

Departemen Kesehatan Republik Indonesia dan pengawasannya dilakukan 

oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan(BPOM). Dalam Penelitian ini Obat-

obatan yang tidak memiliki izin edar BPOM yaitu obat-obatan sejenis Obat 

daftar G (Gevarlijk) yang artinya berbahaya. Berbahaya jika pemakaiannya 

tidak berdasarkan resep dokter karena dikhawatirkan dapat memperparah 

                                                             
5
 William N Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, (Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Press, 2003), hlm.266  



penyakit, meracuni tubuh, bahkan menyebabkan kematian. Contoh obat keras 

yang ada di pasaran adalah agrylin, alista, aggravan, stazol, xarelto, qital, 

canicol, bufacetin, prolecin, zifin, dorner, tamaret, orixal, trovilon, drofax, 

opixime, supertetra, tetracycline, profim dan clopisan. 

Dalam penelitian evaluasi ini bertujuan untuk mengumpulkan 

Informasi dari kebijakan BPOM untuk menganalisa dan menyajikan hasil dari 

evaluasi kebijakan.  

 

B. Alasan Memilih Judul 

Setiap judul skripsi yang ingin digunakan dalam penelitian tentunya 

memiliki beberapa alasan, berikut ini alasan peneliti memilih judul skripsi ini 

yaitu sebagai berikut: 

1. Alasan Objektif 

a. Penulis berasal dari daerah dimana penelitian dilakukan yaitu Kota 

Bandar Lampung, sehingga memungkinkan penulis lebih mudah 

mengumpulkan data yang dibutuhkan. 

b. Penulis ingin mengetahui kebijakan BPOM dalam pengawasan 

peredaran obat keras di pasaran. 

2. Alasan Subjektif 

a. Data-data yang dibutuhkan cukup tersedia baik berupa teori dan 

lokasinya mudah dijangkau umtuk mendapatkan data lapangan yang 

terkait dengan penelitian ini sesuai dengan keilmuan penulis yaitu 

Pemikiran Politik Islam. 

b. Tidak ada yang memilih judul ini di Fakultas Ushuluddin dan Studi 

Agama. 



 

C. Latar Belakang Masalah 

Perlindungan konsumen, merupakan masalah kepentingan manusia 

oleh karenanya menjadi harapan bagi bangsa di dunia untuk dapat 

diwujudkan. Menurut Undang-Undang RI No.8 Tahun 1999, yang 

dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang 

menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada 

konsumen, sedangkan yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap 

orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi 

kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun mahkluk hidup lain 

dan tidak untuk diperdagangkan. 

Perlindungan Konsumen dalam Bidang Kesehatan, merupakan 

sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk konsumen dalam mendapatkan 

produk obat yang beredar di masyarakat, dimana produk obat yang beredar 

sudah diawasi oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang 

mampu bertanggung jawab atas pengawas obat dan makanan, sehingga 

pedagang yang wajib dapat mengedarkan obat tersebut harus 

mendaftarkan obat tersebut kepada BPOM. Konsumen pemeran utama 

dalam proses jual beli barang dan jasa, tetapi pada saat ini konsumen 

masih saja lemah, konsumen menjadi objek bisnis sehingga pedagang bisa 

mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Balai Pengawas Obat 

dan Makanan (BPOM) ditugaskan untuk melakukan pengawasan obat 

yang di perdagangkan, tetapi masih ada saja pedagang yang melakukan 



penyelewengan menjual barang terlarang.
6
Barang yang dilarang untuk 

dimanfaatkan atau ditransaksikan secara syariat. Seperti obat-obatan 

terlarang, barang dagangan curian. Dalam hadist dari Ibnu 

Abbas radhiyallahu „anhuma, Nabi shallallahu „alaihi wa 

sallam bersabda. 

 ِإنَّ اللََّه تَ َعاََل ِإَذا َحرََّم َشْيًئا َحرََّم ََثََنه  
“Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan sesuatu maka Allah 

haramkan hasil penjualannya”. (HR. Ibn Hibban 4938, Daruquthni 2852 

dan dishahihkan Syuaib al-Arnauth).
7
 

 

 Di dalam sasaran kebijakan BPOM mengacu kepada pengawasan 

obat dan makanan yang beredar, melakukan kebijakan diantaranya ada 

bidang instansi yang tugasnya itu melakukan penindakan terhadap obat 

dan makanan,bidang pemeriksaan, pengawasan mulai dari pre-market 

hingga post-market control yang disertai dengan upaya penegakan hukum 

dan pemberdayaan masyarakat, bidang informasi dan komunikasi, 

peningktaan pembinaan dalam penjaminan daya saing produk obat dan 

makanan, meningkatkan kerja sama dalam partisipasi masyarakat dalam 

melakukan pengawasan obat dan makanan.
8
 

Bedasarkan UU No.36 Tahun 2009 yang membahas kesehatan 

disebutkan bahwa obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk 

biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem 

fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, 

                                                             
6
Riant Nugroho, Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Formulasi, Gadjah Masa 

University Press, Yogyakarta, 2003, hlm.56 
7
 Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya 

8
 Wawancara, Kabid infokom Bapak Zamroni, Tanjung Karang, 7 Januari 2019, Pukul 

14.00 WIB. 



pencegahan, penyembuhn, pemulihan, peningkatan kesehatan dan 

kontrasepsi. Untuk Penggolongan obat diatur dalam peraturann Menteri 

Kesehatan RI Nomor 917/Menkes/Per/X/1993. Penggolongan obat terdiri 

atas, obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apotek (obat keras yang di 

peroleh tanpa resep dokter diapotek, diserahkan oleh apoteker), obat keras, 

psikotropika, dan narkotika.
9
 Provinsi Lampung melalui Badan POM 

Bandar Lampung juga turut serta ikut menencangkan Aksi Nasional 

Pemberantasan Obat illegal pada tanggal 4 Oktober 2017. Aksi ini digagas 

dengan tujuan utamanya adalah memberantas obat illegal di Provinsi 

Lampung. Aksi pemberantasan Obat Ilegal dilakukan dengan 

penandatangan komitmen bersama apartur Negara dan masyarakat. 

Menurut kepala BPOM Bandar Lampung, tujuan aksi nasional adalah 

untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyalahgunaan obat yang 

membahayakan kesehatan khusus nya Provinsi Lampung. Aksi ini juga 

untuk membangun komitmen bersama berbagai kepentingan untuk gencar 

memberantas obat illegal. BBPOM Bandarlampung telah melakukan 

inspeksi dadakan (sidak) pada 6 September 2018 lalu di Pasar Natar, 

petugas menemukan obat daftar keras jenis G (berbahaya) pada di toko 

obat yang terdapat di pasar tersebut, obat-obatan yang dimaksud pada 

temuan tersebut adalah antibiotik, obat penenang, obat jantung,obat alergi. 

BBPOM Bandarlampung juga setiap tahun rutin melakukan 

pemusnahan barangbukti obat dan makanan illegal. Berikut adalah data 

pemusnahan barang buktiselama tahun 2015-2018: 

                                                             
9
 Undang-Undang Nomor.36 Tahun 2009 



Tabel 1.1  

Pemusnahan Barang Bukti Produk Ilegal Oleh BPOM Kota Bandar 

Lampung Tahun 

NO  2017 2018 

 Jenis Jumlah 

item 

Jumlah 

kemasan 

Jumlah 

item 

Jumlah 

kemasan 

1 Obat keras ilegal 324 20.848 

pcs 

306 50.984pcs 

2 Obat tradisional 

ilegal 

53 510pcs 213 8.799pcs 

3 Kosmetik 1.46 9.484pcs 926 57.365pcs 

4 Pangan 194 14.161pcs 276 12.052pcs 

(Sumber: Laporan Tahunan BPOM Bandar Lampung) 

Berdasarkan tabel 1, jumlah pemusnahan barang bukti illegal jenis 

obat keras,menunjukkan bahwa pada Tahun2017 sebanyak 324 item dan 

pada tahun 2018 mencapai 306 item. Jenis obat tradisional illegal 

pemusnahan pada tahun tahun 2017 sebanyak 53 item dan tahun 2018 

sebanyak 213. 

Konsumen Indonesia secara khusus konsumen obat-obatan juga 

mempunyai hak atas informasi terhadap obat-obatan yang mereka beli dan 

konsumsi. Hak-hak tersebut termasuk hak mengenai informasi tentang 

obat tersebut, mulai dari komposisi, indikasi, kontra indikasi, nama 

generik, harga eceran tertinggi (HET), aturan pakai, batas kadaluarsa dan 

deskripsi obat. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai 

hal ini telah banyak diterbitkan oleh pemerintah, khususnya yang 

mengatur mengenai informasi obatobatan di dalam label obat. Tetapi, 

dalam kenyataannya, aturan-aturan ini tidak ditaati oleh banyak pelaku 



usaha farmasi/produsen obat. Kepmenkes No. 068 dan 069 Tahun 2006 

tentang Pencantuman Nama Generik dan Harga Eceran Tertinggi  

Perlindungan Konsumen Terhadap Penyaluran Obat Keras Daftar G 

merupakan contoh aturan yang tidak ditaati oleh hampir sebagian besar 

produsen obat.  

Dengan demikian, dapat dirumuskan sekurang-kurangnya ada 

empat alasan pokok mengapa konsumen perlu dilindungi : 

1. Melindungi konsumen sama artinya dengan melindungi seluruh bangsa 

sebagaimana yang diamanatkan oleh tujuan pembangunan nasional 

menurut Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun1945. 

2. Melindungi konsumen perlu untuk menghindarkan konsumen dari 

dampak negative penggunaan tekhnologi. 

3. Melindungi konsumen perlu untuk melahirkan manusia-manusia yang 

sehat jasmani dan rohani sebagai pelaku- pelaku pembangunan;dan  

4. Melindungi konsumen perlu untuk menjamin sumber daya 

pembangunan yang berasal dari masyarakat konsumen.
10

 

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan 

Makanan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun2013 tentang Standar 

Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. 

Begitu berbahayanya obat keras bagi manusia, maka Badan Pengawas 

Obat dan Makanan Bandar Lampung perlu melakukan pengawasan 

terhadap peredaran obat keras di setiap apotek-apotek yang ada baik di 
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 Andi Suriangka, Volume 4 Nomor 2 Desember 2017, Universitas Kutai Kartanegara 



Kota Bandar Lampung maupun kabupaten-kabupaten yang ada di provinsi 

Lampung, agar masyarakat selalu terjaga dalam kondisi yang sehat dan 

aman dari penyalahgunaan obat keras yang dibeli tanpa menggunakan 

resep dokter, sebab di Kota Bandar Lampung masih sering kita jumpai 

pelanggaran peredaran obat keras. Berdasarkan pengamatan awal penulis 

masih terdapat apotek yang masih menjual obat keras (termasuk golongan 

narkotika) tanpa disertai resep dokter dalam penjualannya. 

Sesuai dengan gambaran di atas maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul: “Evaluasi Kebijakan Perlindungan 

Konsumen Dalam Mengatasi Peredaran Obat Keras di pasaran” adalah 

untuk mengungkap dan membahas secara lebih mendalam mengenai 

evaluasi kebijakan perlindungan konsumen yaitu melakukan pengawasan 

obat keras tanpa izin edar BPOM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka dapat 

dikemukan rumusan masalahnya sebagai berikut: 

1. Bagaimana ketercapaian BPOM dalam mengatasi peredaran obat keras di 

pasaran? 

2. Apa saja strategi BPOM dalam mengatasi permasalahan yang terjadi 

terhadap peredaran obat keras di pasaran? 



 

E. Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian pasti memiliki tujuan. Adapun beberapa tujuan dari 

skripsi ini adalah untuk mengetahui: 

1. Untuk mengetahui ketercapaian BPOM dalam mengatasi peredaran obat 

keras di pasaran? 

2. Untuk mengetahui strategi BPOM dalam mengatasi permasalahan yang 

terjadi terhadap peredaran obat keras di pasaran? 

 

F. Kegunaan Penelitiaan 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat  mengembangkan kajian studi 

pemikiran politik islam serta dapat mempraktikan kebijakan dan sebagai 

bahan pertimbangan pada penelitian lain dimasa yang akan datang.Hal ini 

dilakukan dengan cara memberi tambahan data empiris yang telah teruji 

ilmiah mengenai kebijakan perlindungan konsumen dalam mengatasi 

peredaran obat keras di pasaran. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini  diharapkan dapat bermanfaat sebagai informai dan 

bahan masukan bagi Pemerintah Desa yang berhubungan dengan 

Kebijakan perlindungan konsumen dalam mengatasi peredran obat keras 

di pasaran. 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 



Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah penelitian lapangan 

atau “field research”. Penelitian lapangan pada hakikatnya adalah  

metode untuk menemukan secara khusus dan realitas apa yang telah 

terjadi pada suatu saat ditengah masyarakat.
11

 Dalam prosesnya, 

penelitian ini mengangkat suatu data, informasi dan permasalahan 

yang ada di lapangan terkait evaluasi kebijakan perlindungan 

konsumen dalam mengatasi peredaran obat keras di pasaran (Studi 

Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Bandar Lampung). 

b. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu 

penelitian yang bertujuan mendeskripsikan dan menjelaskan suatu hal 

seperti kondisi apa adanya yang ada di lapangan. Penelitian ini hanya 

menggambarkan dan mengemukakan yang terjadi pada objek sesuai 

dengan kenyataan yang terjadi.
12

 

 

2. Sumber Data 

Sumber data adalah subjek dari mana data yang diperoleh,  sedangkan 

sumber data dalam skripsi ini adalah bersumber dari: 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan 

langsung oleh orang penelitian dari sumber pertama atau yang 
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bersangkutan memerlukannya.
13

Dalam hal ini penulis menjadikan 

Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Bandar Lampung, 

Kasie inspeksi, Sub. Bidang Program & Evaluasi, Apotik-apotik, 

Lorong king dan Masyarakat. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah sebuah data yang sudah jadi dan tersusun 

dalam bentuk dokumen misalnya seperti data demografi suatu daerah 

dan sebagainya. Data sekunder ialah disebut juga dengan data 

tersedia,
14

 data sekunder merupakan data pelengkap dari data primer 

yang diperoleh dengan cara mengambil data dari buku-buku, jurnal, 

internet dan informasi laiinya yang berhubungan  denan objek 

penelitian. 

3. Partisipan dan Tempat Penelitian. 

a. Partisipan 

 Partisipan merupakan orang yang ikut berperan, dalam penelitian ini 

partisipan yang terkait mengenai informan (actor yang akan di 

interview). Seorang informan berangkat dari sebuah populasi, populasi 

adalah wilayah general yang terdiri atas objek atau subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.  
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Dalam penelitian ini yang dimaksud adalah Balai Pengawas Obat 

dan Makanan (BPOM) Kota Bandar Lampung,Apotik-apotik, Lorong 

king dan Masyarakat. 

 Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Dalam pengambilan sampling dengan teknik 

purposive non random sampling yaitu sampel dilakukan dengan cara 

mengambil subjek bukan di dasarkan starta. Dalam penelitian ini 

informannya adalah Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota 

Bandar Lampung, Apotik-apotik, dan Masyarakat. Serta paham dalam 

penelitian penulis dan mudah untuk mendapatkan informasi, dengan 

menggunakan teknik Purposive nonrandom sampling, informan 

berjumlah 15 orang yang terdiri dari 3 orang dari BPOM, 7 orang dari 

apotik di Bandar Lampung, 3 orang pedagang obat dan 2 orang 

masyarakat. 

 

4. Metode Pengumpulan Data 

Menurut Sugiono, metode pengumpulan data penelitian kualitatif 

yaitu Observasi, wawancara, dokmentasi.
15

 Penelitian ini menggunakan 

metode: 

a. Metode Observasi 

Observasi merupakan cara dan teknik pengumpulan data 

dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematik 

terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek. Pada penelitian 
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ini pengamatan yang dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau 

berlangsungnya peristiwa sehingga peneliti berada pada objek yang 

diteliti. 

b. Metode wawancara 

 Wawancara adalah suatu percakapan dengan maksud tertentu, 

Semacam angket yang pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ke 

responden secara lisan. Wawancara diajukan kepadaa kabid 

Infonkom bapak Zamroni BPOM dan Pedagang Lorong King 

Tanjung Karang, metode ini digunakan untuk Mendapatkan 

informasi yang akurat. 

 Tekhnik wawancara penulis yang dipakai yaitu tekhnik 

wawancara snowballing yaitu pewawancara tidak menentukan 

jumlah informan. Apabila responden pertama sudah dirasa cukup 

memberikan semua data yang dibutuhkan maka wawancara selesai. 

Namun, jika responden pertama memberikan arahan kepada 

responden kedua maka pewawancara harus melakukan wawancara 

kembali kepada responden kedua. Peneliti dalam penelitian ini 

melakukan wawancara langsung dengan petugas balai BPOM Kota 

Bandar Lampung. 

c. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan mencari  data mengenai hal-hal  

dalam bentuk berupa arsip-arsip dan juga buku-buku tentang 

pendapat, teori,dan hukum-hukum yang yang berhubungan dengan 



penyelidikan.
16

Data yang diperoleh melalui kajian dokumentasi ini 

dapat dipandang sebagai narasumber yang dapat menjawab 

pertanyaan-pertanyaan oleh peneliti, media cetak maupun media 

elektronik.terkaitan dengan dokumen yang diperoleh dari penelitian 

untuk memastikan dan diperkuat dengan fakta tertentu berupa 

dokumtasi-dokumentasi yang berkaitan dengan Evaluasi Kebijakan 

Perlindungan Konsumen dalam mengatasi Peredaran Obat Keras di 

Pasaran. 

5. Teknik Analisis Data Kualitatif 

  Menurut Moleong, Analisis data adalah  proses mengorganisasikan 

dang mengurutkan data kedalam pola,kategori, dan suatu uraian dasar 

yang dapat dikelola sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirmuskan 

hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.
17

 

  Menurut Bogdan dalam Sugiono mendefinisikan analisis data 

adalah suatu proses pencarian dan penyusunan secara sistematis data 

yang di dapat dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan lainnya, 

sehingga lebih mudah di pahami dan temuannya dapat di informasikan 

kepada orang lain. Dalam peneliti ini analisis data yang digunakan oleh 

penulis yaitu deskriptif analisis kualitatif. Deskriptif yang dimaksud 

bahwa ide pemikiran yang berkaitan dengan judul karya ilmiah yang 

dikaji yaitu evaluasi kebijakan perlindungan konsumen dalam mengatasi 

peredaran obat keras di pasaran(Studi balai pengawas obat dan makanan 
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(BPOM) Kota Bandar Lampung). Dengan maksud dapat memahami 

jalan kebijakan dan makna yang terkandung dalam konsep kebijakan 

serta pengawasannya.
18

 

  Proses penelitian kualitatif pada tahap redukasi atau focus, pada 

tahap ini peneliti meredukasi segala informasi yang telah diperoleh 

untuk memfokuskan pada masalah peneliti menyortir data dengan cara 

memilih data yang menarik, penting, dan berguna. Berdasarkan 

pertimbangan tersebut, maka data-data tersebut selanjutnya dikelompok 

menjadi berbagai kategori yang diterapkan sebagai focus penelitian. 

Proses penelitian kualitatif selanjutnya pada tahap selection. Pada tahap 

ini peneliti menguraikan focus yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci. 

Peneliti melakukan analisis yang mendalam terhadap data dan informasi 

yang diperoleh, maka peneliti dapat menemukan tema dengan cara 

mengkonstruksikan data yang diperoleh menjadi suatu bangunan 

pengetahuan, hipotesis, atau ilmu yang baru.
19

 

  

                                                             
18

 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2003), hlm. 42 
19

  Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kulalitatif R&D, (Bandung: Alfabeta, 2011), 

hlm.19-20 



BAB II 

WANITA BERCADAR DAN POLITIK DI INDONESIA 

 

 

A. Wanita Bercadar Perspektif Islam 

Pemahaman konsep jilbab berkaitan erat dengan pemahaman aurat seorang 

wanita. Dalam mengenakan jilbab seorang muslimah dituntut untuk memahami 

ilmu tentang aurat serta batas-batas yang harus ditutup dan dilindungi. Hal ini 

karena jilbab mengandung nilai ketertutupan terhadap aurat wanita. Persoalan 

pemakaian jilbab tidak bisa terlepas dari persoalan aurat. Bahasan aurat dalam 

Islam adalah bahasan tentang bagian-bagian tubuh atau sikap dan kelakuan yang 

rawan dapat mengundang bahaya.
 20

 

Menutup  aurat  yang  baik  adalah  dengan  menggunakan  pakaian yang  

tidak  memperlihatkan  kulit  bagian  aurat,  tidak  memperlihatkan bentuk tubuh 

yang menarik bagi lawan jenis, tidak tembus pandang, modelnya tidak menarik 

perhatian orang lain dan yang tidak kalah penting adalah nyaman digunakan. 

Untuk laki-laki tutuplah bagian pusar sampai ke lutut. Sedangkan untuk wanita 

wajib menutup seluruh tubuh terkecuali wajah dan telapak tangan, namun 

disunnahkan untuk menutup wajah, karena wajah merupakan sumber fitnah 

(godaan).
 21

 

Bagi wanita muslim, jilbab adalah kewajiban. Menutup aurat agar  terlindung  

dari  pandangan  laki-laki  adalah  sebaik-baik  wanita menurut  Islam. Dalil 

tentang jilbab muncul dalam ayat suci Al-Quran (QS.An-Nur: 31) terdapat 
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banyak petunjuk yang menyatakan kewajiban memakai penutup aurat sebagai 

berikut:
22

 

                        

                              

                                 

                          

                              

                       

 

Terjemahnya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka 

menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan 

janganlah mereka menampakkan  perhiasannya,  kecuali  yang  

(biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka   menutupkan  

kain kudung ke dadanya dan janganlah menampakkan 

perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, 

atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra- 

putra suami  mereka,  atau  saudara-saudara laki-laki  mereka,  

atau putra- putra  saudara  laki-laki  mereka,  atau  putra-putra  

saudara  wanita mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-

budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang 

tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak 

yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka 

memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka 

sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai 

orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.
23

 

 

Cadar merupakan versi lanjutan dari jilbab. Pengguna cadar menambahkan 

penutup muka sehingga hanya terlihat mata mereka saja, bahkan telapak tangan 

pun harus ditutupi. Bercadar diikuti penggunaan gamis, rok-rok panjang dan lebar 

dan biasanya seluruh aksesorisnya berwarana hitam atau gelap. Dalam bahasa 

Inggris, istilah veil (sebagaimana varian Eropa lain, misalnya voile dalam bahasa 
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Perancis) biasa dipakai untuk merujuk pada penutup tradisional kepala, wajah 

(mata, hidung dan mulut), atau tubuh wanita di Timur Tengah atau Asia Selatan. 

Makna yang terkandung dalam kata ini adalah penutup dalam arti menutupi, 

menyembunyikan atau menyamarkan. Dalam bahasa Arab kata veil tidak ada 

padanannya yang tepat. The Enchyclopedia of Islam menunjukkan banyak istilah 

untuk menunjukkan bagian-bagian pakaian, yang kebanyakan digunakan untuk 

padanan kata veiling. Beberapa istilah yang dapat disebutkan disini 

adalah„abayah, burqu‟, burnus, disydasya, gallaiyah, gina‟, gargush, habarah, 

hayik, jellabah, mungub, milyah, niqab dan yashmik Intinya ialah selembar kain 

tipis yang menutupi wajah wanita, saat dirinya berada di luar rumah.
24

 

Penggunaan cadar di lingkungan kampus tergolong jarang ditemui. 

Umumnya mereka (mahasiswi) mengenakan cadar atas keinginaan mereka dan 

berdasarkan pengetahuan serta keyakinan mereka terhadap perintah Allah tentang 

kewajiban menutup aurat. Mereka yang mengenakan cadar atau niqab juga selalu 

identik dengan mengenakan pakaian yang serba longgar, berwarna gelap yang 

menutupi seluruh tubuhnya dan hanya menyisakan kedua mata untuk melihat. 

Menurut pendapat mereka wajah adalah pusat dari kecantikan yang merupakan 

aurat seorang wanita, maka dari itu harus tertutupi sampai seorang laki-laki tidak 

akan tertarik. karena Allah telah memerintahkan seluruh wanita muslimah untuk 

mengenakan jilbab panjang untuk menutupi lekuk tubuh mereka mulai rambut,  

wajah  dan  seterusnya.  Bercadar  juga  merupakan  upaya  untuk lebih menjaga 

diri dari fitnah.
 25
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Cadar sebagai pakaian dan fashion, fashion dan pakaian adalah bentuk 

komunikasi nonverbal  karena tidak menggunakan kata-kata lisan atau tertulis. 

Seolah-olah potongan- potongan pakaian memiliki makna yang oleh pemakainya 

kemudian dipadupadankan menjadi satu kesatuan. Berdasarkan pengalaman 

sehari- hari, pakaian dipilih sesuai dengan apa yang akan dilakukan pada hari itu, 

bagaimana   suasana   hati   seseorang,   siapa   yang   akan   ditemui   dan 

seterusnya. Fashion dan pakaian digunakan untuk mengirimkan pesan tentang diri 

seseorang pada orang lain.
 26

 

“Menurut  Malcolm  Barnard dalam  karyanya “Fashion  as Com- 

munication”  disebutkan  fashion  digunakan  untuk  menunjukkan nilai  sosial  

atau  identitas,  dan  orang  sering  membuat  penilaian berdasarkan atas apa yang 

dipakai oleh orang lain. Fashion juga merupakan salah satu cara bagi suatu 

kelompok untuk mengidentifikasi dan membentuk dirinya sendiri sebagai suatu 

kelompok.”
27

 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dinyaatkan bahwa cadar 

merupakan sebuah bentuk komunikasi nonverbal yang menunjukkan sebuah 

identitas diri yang dapat membedakan dengan orang lain tanpa harus 

mengucapkan melalui kata-kata. Melalui cadar yang digunakan seseorang akan 

bertindak atau bersikap terhadap manusia lainnya pada dasarnya dilandasi atas 

pemaknaan yang mereka kenakan. Dengan demikian, dapat di jelaskan bahwa 

makna tidak muncul atau melekat pada sesuatu atau suatu objek secara alamiah. 

Fashion atau pakaian bukan sekedar untuk mengekspresikan pesan, tetapi 

juga menjadi dasar relasi sosial, sehingga kultur, praktik-praktik dan produk-
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produk tersebut  tidaklah “diturunkan”,  dari tatanan  sosial  yang sudah ada. 

Melainkan praktek-praktek dan produk-produk tersebut merupakan “unsur-unsur 

utama dalam pembentukannya” Ini bukanlah soal adanya kelompok-kelompok 

sosial yang sudah ada sebelumnya dalam posisi kekuasaan relatif yang kemudian 

menggunakan praktek-praktek dan produksi kultural untuk merefleksikan posisi 

tersebut.
 28

 

Dalam hal ini, budaya adalah sistem sosial yang dikomunikasikan, 

direproduksi, dialami, dan dieksplorasi. Fashion, busana, dan dandanan kini 

dipandang sebagai hal yang kurang lebih merupakan praktek penandaan   hidup   

keseharian   (sama   halnya   dengan   seni,   filsafat, jurnalisme, dan iklan), yang 

menyusun kultur sebagai sistem penandaan umum. Fashion dan pakaian itu 

merupakan cara yang sama, yang selanjutnya di dalamnya dialami, dieksplorasi, 

dikomunikasikan, dan direproduksi tatanan sosial. Fashion, pakaian, dan busana 

merupakan praktek penandaan, di dalamnya terjadi pembangkitan makna, yang 

memproduksi dan mereproduksi kelompok-kelompok budaya tersebut sejalan 

dengan posisinya di dalam kekuasaan yang relatif.
 29

 

Jadi, cadar adalah sebagai komunikasi yang merupakan fenomena kultural 

yang di dalam budaya tersebut bisa dipahami sebagai satu sistem penandaan, 

sebagai cara bagi keyakinan, nilai-nilai dan ide-ide dan pengalaman 

dikomunikasikan melalui praktek-praktek dan institusi- institusi. Cadar bukan 

hanya sesuatu seperti perasaan dan suasana hati, tetapi juga nilai-nilai, harapan-

harapan, dan keyakinan-keyakinan kelompok-kelompok sosial yang diikuti dan 

direproduksi masyarakat, bukan pertama-tama orang menjadi anggota kelompok 

                                                             
28

 Agus Purwadi, Islam dan Gender, (Yogyakarta: Aditya Media, 2000), h. 191 
29

 Rani Prita Prabawangi, 2017, Pandangan Wanita Bercadar Terhadap Politik, Jurnal 

Penelitian. 



lalu mengomunikasikan keanggotaannya melainkan keanggotaan itu 

dinegoisasikan dan dibangun melalui komunikasi. Cadar yang dipahami sebagai 

satu fenomena ideologis yang lebih eksplisit bagi mereka yang memakai cadar 

atau niqab, hal tersebut bisa dilihat dari jilbab yang menjulur ke bawah, penutup 

wajah dan memakai warna yang cenderung gelap. Orang memakai cadar dalam 

kehidupan sehari-hari yang mengonstruksi nilai-nilai, harapan-harapan dan 

keyakinan-keyakinannya dalam bercadar akan mengomunikasikan identitas 

mereka.
 30

 

Perlindungan merupakan salah satu fungsi yang dimiliki pakaian. Dengan 

kehangatan, kesopanan dan ornamen yang terkait dengan pakaian masing-masing 

memiliki itu secara berurutan. Sebagai motif atau alasan untuk berpakaian, 

perlindungan merupakan salah satu fungsi pakaian. Pakaian  melindungi  tubuh  

mulai  dari  dingin,  panas,  kecelakaan  tak terduga hingga tempat dan olahraga 

yang berbahaya.
 31

 

Menurut Flugel, bahaya moral pun bisa dihindarkan dengan menggunakan 

pakaian tebal dan bewarna gelap. Flugel menghubungkan fungsi ini dengan 

fantasi Rahim, yakni fantasi untuk kembali pada rumah yang hangat, menjaga dan 

melindungi yang kita alami selama Sembilan pertama eksistensi kita.
32

 

Ini bisa saja perasaan yang sama yang dimunculkan oleh pakaian yang tak 

benar-benar melindungi dari kecelakaan lalu lintas atau niat jahat orang lain, 

namun pakaian itu membuat seseorang terlindungi. Seperti yang kita sadari  

muncul  berbagai  masalah  yang berkaitan  dengan  kebutuhan dasar manusia 

sehingga menjadi sutu respons kultural. Salah satu masalahnya adalah perbedaan 
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budaya yang melahirkan perbedaan respons terhadap kebutuhan-kebutuhan 

tersebut. Banyaknya budaya yang ada setiap wilayah membuat sulit untuk diakui 

jika hal tersebut merupakan respons terhadap salah satu kebutuhan dasar untuk 

memperoleh perlindungan.
 33

 

Dalam  hukum  Islam  Terdapat  perbedaan  dalam  mazhab-mazhab  fikih 

Islam mengenai hukum penggunaan cadar bagi wanita. Perselisihan pendapat 

antara ahli fikih umumnya berkisar mengenai pengunaannya, apakah hal tersebut 

wajib (fardhu), disarankan (mustahab) ataukah sekadar boleh. Perbedaan pendapat 

tersebut tidak bertentangan dan tidak perlu saling dibenturkan, karena tidak ada 

mazhab  Islam  yang  mengharamkannya.  Dalam  mazhab  Syafi'i,  mazhab  yang 

dianut oleh mayoritas umat muslim di Asia Tenggara, memiliki pendapat yang 

mu‟tamad. Dalam madzhab Syafi‟i menyatakan bahwa aurat wanita dalam 

konteks yang berkaitan dengan pandangan oleh pihak lain (bukan muhrim/non- 

mahram/al-ajanib) adalah semua badannya termasuk kedua telapak tangan dan 

wajah. Konsekuensinya adalah ia wajib menutupi kedua telapak tangan dan 

memakai cadar untuk menutupi wajahnya.
34

 

Cadar dalam bahasa arab disebut niqab, yang berarti pakaian wanita yang 

menutup wajah. Cadar merupakan versi lanjutan dari jilbab, penggunaan cadar 

menambahkan penutup wajah sehingga hanya terlihat mata mereka saja, bahkan 

telapak tangan dan kaki harus ditutupi. Penggunaan cadar selalu diidentikkan  

dengan   wanita  muslim.  Padanan  kata untuk   cadar   sangat   beraneka ragam, 
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antara lain: hijab, niqab, burqah atau purdah. Intinya ialah selembar kain tipis 

yang menutupi wajah wanita, saat dirinya berada di luar rumah.
 35

 

 

B. Wanita Bercadar Perspektif Masyarakat Indonesia 

Cadar atau hijab merupakan salah satu indikator wanita dewasa awal memiliki 

nilai religiusitas. Religiusitas dan agama memang merupakan satu kesatuan yang 

tidak bisa dipisahkan dalam penggunaan cadar. Dilihat dari kenampakannya, 

agama lebih menunjukkan kepada suatu yang mengatur tata penyembahan 

manusia kepada Tuhan, sedangkan religiusitas lebih melihat aspek yang  ada  di  

lubuk  hati  manusia.  Religiusitas  lebih  menunjuk  kepada  aspek kualitas dari 

manusia yang beragama.
36

  

Agama dan religiusitas saling   mendukung   dan   saling   melengkapi   karena   

keduanya merupakan konsekuensi  logis  dari  kehidupan  manusia  yang 

mempunyai dua kutub, yaitu kutub kehidupan pribadi dan kutub  kebersamaannya  

di tengah masyarakat. Keputusan yang dibuat seorang muslimah untuk pada 

akhirnya menggunakan cadar sangat rentan akan konflik, baik konflik yang terjadi 

pada diri wanita bercadar (within people) maupun konflik antara wanita bercadar 

dengan orang lain atau masyarakat (between people), Konflik yang ada akan 

menimbulkan perasaan yang tidak nyaman, cemas serta berbagai emosi   yang   

akan   mempengaruhi   hidup   dan   hubungan   sosialnya   dengan lingkungan 

sekitar. Wanita bercadar harus mampu menghadapi dan mengatasi konflik yang 

ada sehingga ia dapat meneruskan kehidupannya dengan lebih baik.
37
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Melalui  proses  dialektika  ini,  realitas  sosial  dapat  dilihat  dari  tiga tahap 

tersebut. Pertama, eksternalisasi adalah usaha pencurahan atau ekspresi diri  

manusia  kedalam  dunia  sosio-kultural,  baik  dalam  kegiatan  mental maupun 

fisik. Proses ini merupakan bentuk ekspresi diri untuk menguatkan eksistensi  

individu dalam masyarakat. Wanita adalah makhluk yang sangat dimuliakan 

dalam Islam. Saking mulianya, Allah SWT bahkan mewajibkan muslimah yang 

sudah balig agar menjaga dan menutup bagian tubuhnya yang termasuk aurat dari 

pandangan orang lain yang bukan mahram. 
38

 

Dalam fikih Islam, memang terdapat berbagai pandangan para fuqaha (ahli 

fikih) tentang cadar. Pandangan para fuqaha terkait tafsir ayat dalam surat an-Nur 

(24)  ayat  31:   

                        

                             

                                

                         

                               

                       

Artinya:  Janganlah  mereka  menampakkan  perhiasannya,  kecuali  yang 

(biasa) tampak daripadanya.” Apakah yang biasa tampak dari 

wanita? Di sinilah muncul berbagai pendapat para ulama. 

Mayoritas ulama berpandangan, yang biasa tampak dari wanita 

ketika ayat ini diturunkan adalah wajah dan telapak tangan. 

Namun, ada juga pendapat-pendapat lainnya yang menafsirkan 

lain. 
39
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Seperti Mazhab Syafi'i dan Hanbali yang menganggap aurat wanita adalah 

seluruh tubuhnya. Kedua mazhab ini memerintahkan Muslimah untuk menutupi 

wajahnya  dengan  cadar.  Para  ulama  dari  mazhab  ini  berpandangan,  ketika 

turunnya ayat hijab tersebut, para Muslimah langsung seketika itu mencari kain 

apa saja untuk menutupi aurat mereka. 

Hal ini dikisahkan oleh Aisyah RA, “(Wanita-wanita Muhajirin) ketika turun 

ayat ini 'Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dada (dan leher) 

mereka' (QS an-Nur [24]:31), mereka merobek selimut mereka lalu mereka 

berkerudung dengannya.” (HR Bukhari). Aisyah RA juga mencontohkan 

bagaimana ketika itu para Muslimah berpakaian setelah turunnya ayat tersebut, 

yaitu dengan menutupi wajah mereka. 
40

 

Pendapat lainnya, Manshur bin Yunus bin Idris al-Bahuti dalam Kasyful 

Qanaa‟ berpendapat sama. Menurutnya, wajah dan telapak tangan adalah aurat 

ketika shalat. "Adapun di luar shalat karena adanya pandangan, maka hukumnya 

sama seperti anggota badan lainnya." jelasnya. Sedangkan, ulama yang tidak 

mewajibkan cadar adalah ulama Hanafi dan Maliki. Ulama Hanafi Asy 

Syaranbalali mengatakan, seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah dan 

telapak tangan dalam serta telapak tangan luar. "Ini pendapat yang lebih sahih dan 

merupakan pilihan mazhab kami," kata Asy Syaranbali dalam Matan Nuurul 

Iidhah.
41

 

Kendati hukumnya bukanlah wajib, ulama Hanbali menganjurkan kaum 

Muslimah untuk mengenakan cadar dengan  tujuan agar aman  dari fitnah dan 

gangguan.   "Jika   cenderung   menimbulkan   fitnah,   dilarang   menampakkan 
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wajahnya  di  hadapan  para  lelaki,"  ungkap  Muhammad  „Alaa-uddin  dalam 

kitabnya, Ad-Dur Al-Muntaqa. Ulama besar Mazhab Maliki Imam al-Qurthubi 

dalam tafsirnya berpendapat, jika seorang wanita memiliki rupa yang cantik dan 

khawatir wajah dan telapak tangannya menimbulkan fitnah, hendaknya ia  

menutup wajahnya. Namun, bagi wanita yang sudah tua, mereka boleh saja 

menampakkan wajahnya.
 42

 

Berdasarkan sekian banyak pendapat ulama, tak ada satu pun ulama yang 

secara tegas mewajibkan untuk memakai cadar sebagaimana wajibnya memakai 

jilbab. Ada   ulama   yang   sebatas   menyarankan,   namun   ada   pula   yang   

setengah mewajibkan. Hal itu semata-mata kembali pada kondisi dan situasi. 

Jika akan menimbulkan fitnah dan membuat mata lelaki jelalatan memandang 

wajahnya, tentu lebih disarankan untuk memakai cadar. 

Kalangan Salafi, yang sangat kuat mengampanyekan cadar untuk pengikutnya, 

tidaklah sampai pada taraf mewajibkan. Dalam artian, siapa yang tidak memakai 

cadar adalah berdosa. Bahkan, ulama Salafi sendiri, Syekh Nasruddin al-Banni, 

pun tak berani mengatakan bahwa cadar adalah wajib. "Saya tidak mengatakan 

cadar itu wajib. Tetapi, istri dan keluarga saya, saya perintahkan untuk 

memakainya,” ujar al-Banni dalam kumpulan fatwanya. 

Hal ini disebabkan adanya hadis sahih yang secara jelas berbicara soal batasan 

aurat wanita. Dari Aisyah RA, Rasulullah SAW pernah mengingatkan Asma' binti 

Abu Bakar, “Wahai Asma‟, sesungguhnya seorang wanita apabila telah baligh 

tidak boleh lagi tampak dari tubuhnya kecuali ini dan ini (seraya menunjuk muka 

dan telapak tangannya).” (HR Abu Dawud). 
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Persoalan memakai cadar, mayoritas ulama lebih mengedepankan kondisi dan 

situasi dalam menetapkan hukumnya bagi para Muslimah. Jika ia berada 

dalam lingkungan yang aman dan jauh dari pandangan laki-laki ajnabi (laki-laki 

asing),  tentu  memakai  cadar  tidak  lagi  dibutuhkan.  Memakai  cadar bisa juga 

sebagai syiar syariat Islam kepada masyarakat. Namun, hal ini juga bisa berbalik 

dan menjadikan masyarakat antipati dengan syariat Islam. 
43

 

Meskipun banyak pendapat di kalangan para ulama, tetapi tidak ada pendapat 

yang secara tegas mewajibkan untuk mengenakan cadar sebagaimana wajibnya 

memakai hijab. Ada pendapat yang sebatas menyarankan, dan ada juga yang 

setengah mewajibkan. Hal itu tentu kembali pada kondisi dan situasi. Jika 

memang dapat menimbulkan fitnah dan menyebabkan syahwat bagi lelaki yang 

memandang wajahnya, tentu lebih disarankan untuk memakai cadar. 

Di beberapa lingkungan, memakai cadar malah  mengundang sinis dari 

masyarakat. Orang bercadar dianggap ekstrem dan berlebih-lebihan dalam 

beragama. Tentu di lingkungan seperti ini, jika seorang Muslimah tampil dengan 

cadarnya  akan  menyulitkan  dakwah.  Awalnya,  masyarakat  mau  bersimpati 

dengan dakwah, akibat tampil dengan cadar, mereka jadi bersikap sinis dan 

menjauh. 
44

 

Dalam bahasa Inggris, istilah cadar (sebagaimana varian Eropa lain, misalnya 

dalam bahasa Perancis) biasa dipakai untuk merujuk pada penutup tradisional 

kepala, wajah (mata, hidung, atau mulut), atau tubuh wanita di Timur tengah dan 

Asia Selatan. Makna leksikal yang dikandung kata ini adalah “penutup”, dalam 

arti “menutupi” atau “menyembunyikan”, atau “menyamarkan”. Dalam bahasa 

                                                             
43

 Lintang Ratri, 2018, Cadar, Media, Dan Identitas Wanita  Muslim, Jurnal Penelitian. 
44

 Margaret Poloma, Sosiologi Kontemporer, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), h. 301. 



Arab kata tidak ada padananya yang tepat. The Encyclopedia of Islam 

menyebutkan ratusan istilah untuk menunjukkan bagian-bagian pakaian, yang 

kebanyakn digunakan untuk padanan kata beberapa istilah yang dapat disebutkan 

disini antara lain ”who am i?” who we are, who we are in relationship to other, 

how identity is formed and maintained, how who we areis negotiated within 

varying contexts; and how our identities can lead to struggle, resistance and  

solidarity.  self/group  veil  voile  veil  veiling.  'abayah,  burqu',  burnus, 

disydasya. 
45

 

Sejarah telah menyimpan begitu banyak catatan tentang diskriminasi jilbab 

diseluruh  pelosok  dunia.  Terlebih  di  Barat,  jilbab  seolah  menjadi  monster 

mengerikan yang harus dienyahkan dari kehidupan sosial, budaya ataupun politik. 

Sehingga tak heran, pembatasan dan pelarangan terhadap jilbab dituangkan dalam 

ranah peraturan perundang-undangan negara. Atas pemikiran Geert Wilders, 

anggota parlemen sayap  kanan di Belanda, peraturan yang melarang pemakaian 

burqa atau  cadar secara nasional di seluruh wilayah Belanda ditetapkan pada 

Desember 2006. Larangan pemakaian jilbab meluas di Jerman, 8 dari 16 negara 

bagian di negeri menerapkan larangan   pemakaian   jilbab   di   sekolah-sekolah 

umum  Jerman.  Larangan  memakai jilbab juga berlaku di negara Swedia, Belgia 

dan   Spanyol.   Bahkan,   larangan   terhadap   busana   yang   memuliakan   kaum 

muslimah  tidak  hanya  terjadi  di  negara-negara  Barat  saja.  Republik  Tunisia, 

sebuah negara Arab Muslim yang terletak di Afrika Utara, tepatnya di pesisir Laut 

Tengah memiliki sejarah panjang dalam mendiskreditkan jilbab. Dalam 

perkembangannya, pada tahun 2006, pemerintah Tunisia tidak hanya melarang 
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murid-murid wanita dan mahasiswinya memakain jilbab di sekolah dan di 

kampus,  tapi  juga  mengsayamkan  wanita  berjilbab  masuk  dan  dirawat di 

rumah  sakit  negara,  melarang  ibu-ibu  hamil  melahirkan  anaknya  di  rumah 

sakit negara   lantaran   berilbab,   bahkan   pada   September   2006,   pemerintah 

Tunisia menggelar sebuah operasi pengamanan dengan mengobrakpabrik berbagai 

toko yang didalamnya menjual boneka berjilbab.
46

  

Negara Indonesia menjamin kebebasan termasuk dalam penggunaan cadar 

sehingga tidak ada pelarangan dalam pemakaian cadar di Indonesia, Dalam Pasal 

29 ayat (2) UUD 1945.yang berbunyi "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap 

penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut 

agamanya dan kepercayaannya itu,"  sesuai Pasal tersebut maka sudah jelas bahwa 

Negara menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk  memeluk  agamanya 

masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. 

termasuk dalam penggunaan cadar. 

Indonesia sendiri termasuk salah satu negara muslim terbesar di dunia, namun 

demikian fenomena berjilbab dan bercadar baru mulai mendapatkan perhatian 

masyarakat beberapa tahun terakhir. Hal ini terkait dengan kebijakan pemerintah  

orde  baru  yang  sempat  melarang  penggunaan  jilbab  di  sekolah maupun di 

ruang kerja. Pasca reformasi jilbab mulai mendapatkan kebebasannya sebagai 

identitas wanita muslim, meskipun masih ada kontroversi mengenai pemaknaan 

penggunaan jilbab. Cadar merupakan versi lanjutan dari penggunaan jilbab, dalam 

studi tafsir Islam sendiri dalil-dalil yang mengatur mengenai wajib atau tidaknya 

penggunaan cadar masih diperdebatkan. Namun satu hal yang pasti, penggunaan 
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cadar membawa konsekuensi  penolakan  lebih  besar  dari  jilbab. Selain  

persoalan  stigma  yang dilekatkan pada wanita bercadar yakni aliran Islam 

fundamental, fanatik, garis keras yang erat juga kaitannya dengan terorisme. Dari 

perkembangan budaya, jilbab memiliki   potensi   diterima   oleh   sebagian 

masyarakat,  sayangnya  tidak  demikian   dengan  cadar.   Apalagi  paska  aksi 

terorisme,  wanita  bercadar  serta  merta memiliki keterbatasan baru, tidak hanya 

harus menerima kodrat sebagai wanita, bentuk diskriminasi baru, baik eksplisit 

maupun implisit menjadi hal yang tak terelakkan,   artinya   wanita bercadar  

mengalami  diskriminasi  ganda.
47

 

Pengguna cadar tidak  pernah  mengalami kecanggungan  berkomunikasi   

dengan  tetangga, bagi mereka sesama muslim adalah saudara. Pengguna cadar 

juga menerima tamu tidak bercadar, tidak berjilbab dan non muslim dalam rangka 

dakwah agama. Ketertutupan mereka lebih dikarenakan akan prinsip bahwa 

sebaikbaik wanita adalah mereka yang berada dirumah. Wanita bercadar   

menfokuskan kehidupannya untuk kehidupan setelah mati.  Wanita  bercadar   

juga menentang terorisme sebagai aksi jihad. Bagi mereka stigma negatif  

terhadap mereka merupakan konstruksi media.   Penelitian ini   mengkhususkan 

pada pandangan muslimah bercadar terhadap jilbab dan juga  menjelaskan 

bagaimana muslimah bercadar dalam ruang sosialnya.  Sedangkan penelitian yang  

dilakukan oleh Lintang Ratri memusatkan  pada  proses  pembentukan kesadaran 

bercadar dan  pemaknaan  atau  pendefisian  diri  sendiri  dalam konteks muslimah 

bercadar. 
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Penggunaan cadar sendiri dimaknai dengan berbagai alasan, namun pada 

dasarnya bercadar dipilih wanita muslimah  sebagai  bentuk  ketakwaan  seorang 

muslimah   dengan   menggunakan pakaian   yang   paling   baik   dimata   sang 

Pencipta.  Penggunaan   cadar  memiliki perspektif  yang  berbeda  bagi   setiap 

ulama   maupun   seorang   muslimah,   sebagian ulama menganggap penggunaan 

cadar itu wajib bagi wanita muslimah dan sebagian lagi menganggap  sunnah 

untuk digunakan. Hal itu tergantung dari dalil-dalil yang digunakan oleh para 

ulama. Dengan begitu alasan wanita muslimah menggunakan cadar juga beragam, 

mulai dari kewajiban, keinginan pribadi, ketentuan dari sekolah atau kampus dan 

terhindar dari fitnah. 

 

C. Politik Dalam Perspektif Politikus dan Akademis 

Secara etimologi kata “politik” berasal dari bahasa yunani,yaitu dari perkataan 

“polis” yang dapat mempunyai arti kota dan Negara kota. Kata “polis” tersebut 

berkembang menjadi kata lain seperti “politis” yang berarti warga Negara dan 

“politikus” yang berarti kewarganegaraan (civic).
48

  

Dalam  Bahasa  Indonesia  kata  politik  mempunyai  beberapa  pengertian, 

yaitu: (i) ilmu/pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan; (ii) segala 

urusan dan tindakan ( kebijakan, siasat, dan sebagainya ) mengenai pemerintahan 

Negara atau terhadap Negara lain; dan (iii) kebijakan, cara bertindak ( dalam 

menghadapi atau menangani suatu masalah).
49

 

Teori politik adalah bahasan dan generalisasi dari penomena yang bersifat 

politik. Dengan kata lain teori politik adlah bahasan atas, a) tujuan dari kegiatan 
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politik,   b)   cara-cara   mencapai   itu,   c)   kemungkinan   dan   kebutuhan   yang 

ditimbulkan situasi politik yang tertentu dan d) kewajiban-kewajiban yang 

diakibatkan  oleh  tujuan  politik  itu.  Konsep-konsep  yang  dibahas  dalam  teori 

politik mencakup antara lain, masyarakat, kelas sosial, negara, kekuasaan, 

kedaulatan, hak dan kewajiban, kemerdekaan, lembaga-lembaga negara, 

perubahan sosial, pembangunan politik, modernisasi dan lain sebagainya. 

Filafat politik mencari penjelasan yang berdasrkan ratio. Ia melihat jelas 

adanya hubungan antara sifat dan hakikat dari alam semesta dengan sifat dan 

hakikat dalam kehidupan politik didunia. Pokok fikiran dari filsafat politik ialah 

bahwa persoalan-persoalan yang menyangkut alam semesta seperti metaphysika 

dan epistimologi harus dipisahkan dulu sebelum persolan politik sehari-hari yang 

kita alami ditanggulangi.
50

 

Teori-teori ini tidak memajukan pandangan-pandangan sendiri mengenai 

metaphysika dan epistimologi, tetapi mendasarkan diri atas pandangan yang sudah 

lazim diterima pada masa itu. jadi, Ia tidak menjelaskan asal-usul atau cara 

lahirnya norma-norma, tetapi hanya mencoba  untuk  merealisasikan  norma-

norma  itu  dalam  program politik. Teori politik semacam ini merupakan suatu 

langkah lanjutan dari filsafat politik dalam arti bahwa ia langsung menerapkan 

norma- norma dalam kegiatan politik. 
51

 

Pada suatu sistem politik atau Negara yang menyangkut proses menentukan 

tujuan-tujuan sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Pengambilan 

keputusan mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu 

menyangkut seleksi antara beberapa alternative dan penyusunan skala prioritas 
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dari tujuan-tujuan yang telah dipilih.Untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu tentu 

diperlukan kebijakan-kebijakan umum yang menyangkut pengaturan atau alokasi 

dari sumber-sumber yang ada. Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan itu, perlu 

dimiliki kekuasaan dan kewenangan, yang akan dipakai baik untuk membina 

kerja  sama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam 

proses ini. Cara-cara yang dipakainya dapat bersifat paksaan.Tanpa unsur paksaan 

kebijakan ini hanya merupakan perumusan keinginan belaka.Politik selalu 

menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat, bukan tujuan pribadi 

seorang.Selain  itu  politik  menyangkut  kegiatan  berbagai  kelompok  termasuk 

partai politik dan kegiatan individu.
 52

 

 

D. Politik Islam di Indonesia 

Dalam kamus bahasa Arab siyasah secara etimologi mempunyai beberapa 

arti;  mengatur,  mengurus,  memerintah,  memimpin,  membuat  kebijaksanaan 

pemerintahan dan politik.Sedang secara istilah (termologi), Ibnu al-Qayim 

memberi  arti  siyasah  adalah  suatu  perbuatan  yang  membawa  manusia  dekat 

kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan walaupun Rasul tidak 

menetapkannya  dan  Allah  tidak  mewahyukannya, baik kepentingan  agama, 

sosial dan politik.
53

 

Secara epistemologis siyasah tercakup dalam tema pembahasan yang 

mengatur kepentingan-kepentingan manusia tersebut, yang disebut dengan fiqh 

siyasah atau siyasah syar‟iyah.Abdul Wahab Khalaf memberi arti fiqh 

siyasah atau siyasah syar‟iyah adalah pengelolaan masalah umum bagi negara 

                                                             
52

 A.P .Cowie, Oxford Leaner‟s Dictionary, (Oxford: Oxford University Press, 1990), h, 

190.  
53

 Margaret Poloma, Sosiologi Kontemporer, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), h. 301. 



bernuansa Islami  yang  menjamin  terealisasinya  kemaslahatan  dan  terhindar  

dari kemadharatan dengan tidak melanggar ketentuan syari‟ah dan prinsip-prinsip 

syari‟ah  yang  umum  meskipun  tidak  sesuai  dengan  pendapat-pendapat  imam 

mujtahid.
54

 

Al-Qur‟an tidak mengemukakan secara eksplisit fungsi dan struktur dari 

sistem politik, namun dari uraian terdahulu dapat ditemukan adanya unsur-unsur 

tersebut. Sosialisasi politik misalnya, dapat ditemukan dalam tugas pembangunan 

spiritual. Dengan pembangunan ini, norma-norma dan ajaran-ajaran agama, 

termasuk di dalamnya yang berkenaan dengan kehidupan politik, dikembangkan 

dengan sistem pendidikan dan pengajaran sehingga masyarakat dapat memiliki 

persepsi dan budaya yang sama. Konsepsi rekruitmen politik dapat 

ditemukan dalam kenyataan adanya syarat-syarat yang diperlukan untuk menjadi 

pemimpin. Adanya syarat-syarat subyektif yang relevan dengan kemampuan 

individual dan komitmen terhadap kepentingan rakyat, menghendaki proses 

seleksi dalam pengangkatan pejabat, dan juga pengisyaratan keterbukaan fungsi 

tersebut bagi setiap warga yang memenuhi syarat. 
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Tiga fungsi utama yang dikenal sebagai fungsi out put atau fungsi 

pemerintahan dapat ditemukan dalam kewajiban pemerintah membuat aturan- 

aturan hukum yang adil (fungsi legislative), melaksanakan hukum-hukum agama 

dan hukum perundang-undangan (fungsi eksekutif), dan melaksanakan tugas 

pengadilan terhadap tindakan tindakan yang menyerang dan melanggar hukum 

(fungsi yudikatif). 
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Konsekuensi adanya fungsi-fungsi adalah adanya struktur yang dimiliki oleh 

sistem politik.Struktur yang paling mendasar adalah unsur lembaga pemerintahan 

dan unsur rakyat. Tentang bagaimana pelembagaan struktur tersebut tidak 

ditemukan  secara  eksplisit  dalam  al-Qur‟an.  Meskipun begitu, konsep tentang 

struktur politik dapat dirumuskan berdasarkan prinsip-prinsip politik yang 

terkandung dalam al-Qur‟an dan dari praktek pemerintahan Rasulullah saw dan 

Khulafa al-Rasyidin sesudahnya.
 57

 

Cita-cita politik sebagaimana di janjikan Allah kepada orang-orang yang 

beriman dan beramal saleh dalam al-Qur‟an adalah; terwujudnya sebuah sistem 

politik, berlakunya hukum Islam dalam masyarakat. Cita-cita politik ini tersimpul 

dalam ungkapan “baldatun thayibatun warabbun ghafur”, yang mengandung 

konsep  negeri  sejahtera  dan  sentosa.  Cita-cita  ini  merupakan  ideologi  Islami 

karena  ia  merupakan  nilai-nilai  yang  diharapkan  terwujud,  sehingga  dengan 

begitu diperoleh sarana dan wahana untuk aktualisasi  kodrat manusia sebagai 

khalifah dalam membangun kemakmuran.
 
Sesuai janji Allah, cita-cita tersebut 

hanya dapat dicapai dengan iman dan amal. Ini bermakna bahwa manusia harus 

mengakui dan mengikuti kebenaran yang dibawa Rasulullah saw dan 

melaksanakan usaha pembangunan material spiritual   dan   memelihara   serta   

mengembangkan ketertiban  dan  keamanan bersama. Usaha ini pada hakekatnya 

adalah penerapan hukum-hukum dan ajaran- ajaran agama yang diwajibkan atas 

setiap orang mukmin dan pemerintah sebagai pemegang kekuasan politik. Dari  
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sini,  tampak  kedudukan  kekuasaan  politik sebagai sarana wahana, bahkan 

diwakili pemerintah merupakan pula pelaksana bagi tegaknya ajaran agama.
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