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1. Pendahuluan
Niqab (cadar) menjadi simbol keagamaan bagi golongan Islam tertentu, yang
mana di Indonesia sendiri cadar merupakan simbol keagamaan yang merepresentasikan
bagi golongan gerakan salafisme (Fatonah 2018:23). Meijer menyebutkan bahwa cadar
merupakan sebuah simbol keagamaan bagi para kaum salafi yang digaungkan setelah
adanya fenomena salafisme quaitis, simbol cadar ini juga ternyata menjadi sebuah
kontestasi identitas tersendiri di kalangan kaum salafi (Meijer 2014:64).
Adanya kontestasi identitas tersebut, berkaitan erat dengan stigma masyarakat
Indonesia terhadap perempuan yang bercadar, di antara stigma-stigma tesebut adalah
bahwa perempuan bercadar selalu dianggap sebagai golongan Muslim radikal,
representasi terorisme, dan perempuan inklusif yang menyalahi adat pada umumnya
masyarakat Indonesia. Hal itu dikarenakan banyaknya muncul fenomena-fenomena
radikalisme yang kebetulan dilakukan oleh mereka yang bercadar, seperti bom bunuh
diri, pelaku korban poligami dan sebagainya.
Sementara itu, beberapa perempuan yang bercadar nyatanya tidak semuanya
menerima beberapa stigma-stigma tersebut, seperti yang dilakukan oleh komunitas
virtual Cadar Garis Lucu (CGL). Ainun sebagai founding komunitas tersebut mengatakan
bahwa komunitas tersebut dibentuk sebagai perlawanan stigma masyarakat terhadap
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perempuan bercadar yang dianggap sebagai klompok Islam radikal atau bahkan klompok
terorisme dan anti akan pancasila serta ideologi-ideologi negara. Akan tetapi alih-alih
sebagai penepis Identitas, namun pada perkembangannya komunitas ini justru tidak
hanya fokus pada kontestasi Idenstitas semata, melainkan komunitas ini juga seringkali
melakukan diskusi dan memposting poster-poster yang berkaitan dengan gerakan
feminisme. Dalam hal ini penulis melihat adanya arah perubahan pergerakan yang
signifikan di mana tadinya mereka hanya fokus dalam penegakkan identitas namun
lambat laun menjelma menjadi pergerakan yang sangat aktif dalam kontestasi Identitas
muslimah salafi dan gerakan feminisme.
Adanya fenomana-fenomena tersebut yang juga terjadi di belahan dunia
tampaknya mengundang beberapa akademisi yang secara intensif untuk menelitinya
seperti Young Muslim Women on the Face Veil (Niqab) a Tool of Resistance in Eropa but Rejected
in The United State (Shirazi dan Mishra 2010), kemdudian Muslim Women Wearing the Niqab
in Spain: Diaglous Around Discrimination, Identity and Freedom (Garcia Yeste dkk. 2020). Dan
juga penelitian yang mengkaji bagaimana arah perubahan gerakan perempuan bercadar
Excluding Muslim Women: from Hijab to Niqab, from School to Public Space (Tissot 2011).
Penelitian lain,Vivi Sartika misalnya. Ia dalam penelitiannya membeberkan bahwa
studi yang membahas secara spesifik tentang cadar diantaranya membahas tentang faktor
pengguna cadar yang ditulis oleh Fitriani dan Astuti, kepribadian orang bercadar ditulis
oleh Karunia dan Syafiq, penafsiran dan hukum terhadap cadar oleh Afifah. Aspek lain
seperti komunikasi pengguna cadar ditulis oleh Hayati, perlakuan terhadap pengguna
cadar ditulis oleh Amanda dan Mardianto. Tentang perkembangan cadar oleh Sudirman
dan identitas pengguna cadar diteliti oleh Aulia (Sartika,2020:88).
Sebagaimana pemaparan dari beberapa penelitian di atas jika dikaitkan dengan
artikel ini jelas berbeda. Sebab, dalam penelitian ini penulis mencoba untuk fokus dalam
mendeskripsikan gerakan sosial organisasi GGL dalam membumikan identitas salafi dan
gerakan feminisme di sosial media. Di satu sisi, feminisme sendiri dalam kacamata prinsip
golongan salafi sendiri sangat dikecam keberadaanya. Atas itulah, penting bagi penulis
untuk mengemukakan serta menyertakan beberapa konten-konten dalam beberapa
postingannya yang berbentuk poster-poster dan menunjukkan adanya sebuah
pergerakan dari kontestasi Identitas salafi menuju gerakan feminisme.

2. Pembahasan
2.1 Kerangka Teoritis dan Metode Analisis
Penulis dalam menganalisis gerakan Cadar Garis Lucu (CGL) menggunakan teori
gerakan sosial, dalam pandangan penulis teori gerakan sosal ini nantinya dapat menjawab
serta melihat fenomena gerakan CGL yang mengalami perubahan dari kontestasi
identitas menuju gerakan feminisme secara relistis dan rasionalis, di mana melihat teori
gerakan sosial sendiri pada dasarnya adalah pembacaan terhadap sebab dan akibat
pergerakan yang dilakukan oleh seklompok masyarakat dengan kacamata empiris dan
mengesampingkan asumsi-asumsi normatif atau bahkan dogmatis (Quintan 2004:21).
Beberapa artikel yang juga membahas fenomena sosial dengan toeri ini seperti
Laskar Jihad: Militancy, and the Quest for Identity in Post-New Order Indonesia (Hasan
2006). atau Young Muslim Women on the Face Veil (Niqab) a Tool of Resistance in
Eropa but Rejected in The United State (2011) adalah contoh hasil penelitian yang
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menggunakan teori gerakan sosial. Dari artikel-artikel tersebut penulis dapat melihat
pembacaan fenomena sosial ketika dibaca dengan menggunakan teori gerakan social,
setidaknya ada dimensi penting yang harus diikut sertakan, seperti melihat aspek
penyokong gerakan, kondisi politik, identitas dan kekuasaan.
Dalam hal ini penulis menggunakan teori gerakan sosial yang diusung oleh Sidney
Tarrow dalam membaca fenomena gerakan komunitas virtual Cadar Garis Lucu (CGL).
Menurut Tarrow, gerakan sosial tidak hanya membincang dan berkaitan dengan
organisasi yang terbentuk secara formal saja. Namun, Tarrow lebih memfokuskan pada
aksi gerakan itu sendiri secara keseluruhan dari pada formalisasi organisasinya (Irawan,
Gunawan dan Sulaeman 2022: 76).
Dengan supremasi toeri tersebut peneliti hendak melihat secara mendalam
bagaimana proses transisi serta pengaruh politik, dan kekuasaan di dalamnya yang
menjadikan CGL ini kemudian beralih dari suatu gerakan kontestasi identitas menuju
gerakan feminisme.
Secara ringkas, penelitan ini mengunakan metode diskriptif, analisis dan
observatif. Artinya, artikel ini berusaha mendeskripsikan tentang komunitas CGL
memakai pendekatan gerakan sosial yang berpusat pada gerakan komunitasnya. Dalam
hal ini, peneliti menggunakan sumber primer dan sekunder. Sumber primer dalam
penelitian ini adalah akun Intagram utama CGL yaitu @Cadar Candu Canda untuk di
analisis postingan-postingan serta poster-poster dan bagaimana tanggapan dari
komunitas tersebut, di samping itu peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa
anggota komunitas CGL termasuk juga founding CGL yang sangat berpengaruh dalam
lajunya pergerakan tersebut. Artikel ini juga didukung sumber sekunder seperti: 1. Tren
Jilbab Syari dan Polemik Cadar Mencermati Geliat Keislaman Kontemporer di Indonesia
karya Fatona, 2. Cadar: Antara Ajaran Agama dan Budaya karya Mujahidin dan beberapa
artikel lainnya yang masih ada kaitannya dengan penelitian ini.
2.2 2.2 Hasil Analisis
2.2.1 Historisitas Cadar: Perdebatan Normatif dan Eksklusifitas Salafi Simbolis
Masyarakat muslim di luar Jazirah Arab mengenal cadar sebagai niqab, secara
epistemologis niqab sebetulnya merupakan aktualisasi dari interpretasi beberapa ayat
dalam Al-Qur’an yang sebenarnya termnya adalah jilbab. Dari term tersebut kemudian
memunculkan multi tafsir dan didukung dengan banyaknya perbedaan ideologi dan
pandangan pemikiran sehingga memunculkan cadar (Sunesti, Hasan, dan Azca 2018)
Beberapa dekade terakhir cadar menjadi isu hangat di kalangan pemikir
Muslim dan Antropologi pasalnya berdasarkan beberapa data media dan hasil kajian
para akademisi menunjukkan bahwa ternyata cadar saat ini menjadi sebuah icon penting
bagi golongan Islam tersendiri yaitu salafi. Kebanyakan umat Islam menganggap cadar
berasal dari budaya Islam Arab atau bahkan yang lebih ekstrim lagi menyebut sebagai
budaya salafuna shalih. Padahal Murtadla Mutahhari seorang ulama besar dan sekaligus
filosof besar Iran kontemporer mengatakan bahwa cadar atau pakaian yang menutup
seluruh tubuh perempuan bukalah budaya yang pertama kali di ajarkan oleh Islam di era
salafuna shalih, melainkan model pakaian tersebut sudah lama dikenal dan gunakan seharihari oleh orang-orang kuno persia khususnya Sassan Iran jauh sebelum ajaran Islam
muncul. Bahkan dalam pendapat lain yang lebih radikal mengatakan cadar yang
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dikenakan oleh orang Arab adalah hasil mengadopsi agama persia Zardasyt di mana
dalam agama tersebut mempunyai keyakinan bahwa perempuan adalah makhluk kotor
sehingga mulut dan hidung mereka harus selalu ditutup agar nafasnya tidak mengotori
api yang suci sebagai persembaham agama Zadasyt (Mujahidin 2019:22).
Jika mencoba melihat kembali bagaimana aspek budaya dan konteks
semenanjung Arab pada masa Jahiliyyah, tampaknya niqab ini justru dijadikan sebagai
sebuah style tersendiri yang dapat menarik perhatian para laki-laki Arab pada masanya
selain itu juga pakaian model seperti ini juga berguna untuk menampik cuaca panas dan
daerah tandus padang pasir yang kapan saja bisa masuk melalui mulut dan hidung. Perlu
dicatat juga, bahwa cadar memang dikenakan oleh masyarakat Arab pada masa
jahiliyyah. Namun dalam hal ini mode yang dikenakan berbeda, cadar ini digunakan
dengan bahan transparan dan hanya menutupi bagian mulut dan hidung sedangkan
bagian leher dan dada bagian atasnya dibuat sengaja terbuka atau bahkan belahan
payudara bagaian atasnya nyaris terlihat sempurna, alih-alih nampak (Mujahidin 2019:23).
Abu al-A’la al-Maududi bahkan mengecam keras terhadap beberapa kaum
Muslim yang mengatakan bahwa cadar merupakan ajaran Islam, karena pendapat
tersebut salah besar. Cadar dalam pandangannya hanyalah sebuah sarana berpakaian yang
sudah sejak lama dikenakan oleh orang-orang Persia dan Yunani kuno sejak Islam belum
muncul di Arab. Meskipun pada kasusnya niqab kemudian menjadi pembahasan khusus
dalam disiplin ilmu fiqih Islamiyyah dan selalu dihubung-hubungkan dengan aurat.
Namun pada dasarnya semua perdebatan tersbut apakah hukum cadar wajib diguakan
atau mubah bukanlah perdebatan dalam urusan agama semata, melainkan juga
berhubungan dengan monopoli politik, budaya dan kondisi geografis. Sebagai contoh
beberapa ulama Timur Tengah dengan background geografis tanah tandus dan beriklim
ekstrim mereka akan mewajibkan pemakaian cadar bagi wanita Muslim (Fatonah
2018:62).
Di Indonesia sendiri cadar mulai masif diperbicangkan sejak banyak munculnya
Ideologi Islam radikal yang sebagaian besar mereka bercadar, hal ini dapat dibuktikan
dengan adanya beberapa kasus terorisme, bom bunuh diri yang dilakukan oleh
perempuan muslim bercadar, tertanda pada insiden Laskar Jihad di Maluku yang juga di
ikuti banyak perempuan bercadar di sana. Dari sini kemudian dapat di lihat bahwa cadar
yang pada mulanya adalah perdebatan seputar normatif mulau berubah menjadi sebuah
simbol identitas bagi kaum salafi. Cadar bagi kaum perempuan salafi kini bukan hanya
dijadikan sebagai praktik keagamaan melainkan juga sebagai simbol golongan tertentu
yang di dalamnya juga mengandung ideologi serta kuasa pengetahuan yang khas sebagai
culture mereka. Di samping itu cadar juga memiliki makna perlawanan (resistence) terhadap
perkembangan zaman yang kemudian dibalut dengan justifikasi keagamaan. Secara
sederhana mungkin dapat dikatakan bahwa sebenarnya penggunaan cadar secara umum
adalah sebagai bentuk identitas tertentu yang sebenarnya adalah bentuk kekecewaan atau
perlawanan terhadap tumbuh kembangnya budaya modern yang mereka anggap sudah
keluar dari budaya salafuna al-Salih lalu untuk menjadikan praktik ini sebagai perbuatan
keagamaan adalah dengan menvalidasi dan melakukan pembacaan teks-teks secara
tekstual dengan metode mereka sendiri (salafi method).
Di satu sisi, fakta telah menyatakan bahwa cadar dalam konteks ke-Indonesiaan
merupakan hal yang asing di tengah-tengah kehidupan. Sebab mazhab yang telah
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membumi di Indonesia cenderung berpegang bahwa wajah bukan merupakan aurat yang
harus ditutupi. Alasannya, karena kultur di Indonesia lebih terkenal keramah-tamahan,
gotong-royong dan kehidupan sosialnya. Atas itulah, tidak ada sekat yang menjadi jurang
pemisah antara laki-laki dan perempuan (Sudirman 2019:50).
Dalam tinjauan hukum Islam pemakaian cadar memang masih diperdebatkan
hukumnya. Pasalnya, memang ada sebagian ulama’ yang mengatakan bahwa memakai
cadar itu hukumnya wajib, dengan catatan bahwa kewajiban memakai cadar hanya
diperuntukkan bagi wanita yang cantik jelita, alih-alih bagi wanita menawan yang bisa
menimbulkan fitnah dan membahayakan keselamatannya jika tidak menutupi wajahnya.
Ada juga ulama yang mengatakan bahwa memakai cadar hukumnya sunnah. Sebagian
ulama lain bahkan berpendapat bahwa cadar hanya diperuntukkan bagi isteri-isteri
Baginda Habibillah Rasulillah Muhammad Saw saja dengan melihat konteks asbab nuzulnya.Potret deskripsi tersebut memiliki arti bahwa memakai cadar pada hakikatnya tidak
diperuntukkan bagi seluruh wanita muslimah, pernyataan ini sebagaimana pendapat yang
telah dikemukakan oleh Al-Mahlab, Ibnu Battal dan Ibnu al-Juzayy al-Kalbi (Sudirman
2019: 50).
2.2.2 Cadar Garis Lucu (CGL) dan Gerakan Pemuda Salafi Modern
Cadar Garis Lucu (CGL) pada mulanya adalah sebuah komunitas virtual yang
pertama kali di launching dalam akun Instagramnya dengan id @Cadar Candu Canda
tertanggal pada 5 Februari 2021, sampai sekarang followers akun Instagram tersebut
hampir mencapai seribu dengan jumlah postingan seratus lebih. Dengan jangka waktu
yang tidak lama CGL tampaknya bergerak sangat pesat, terlihat dari followers-nya dan
beberapa media-media online yang juga turut serta mengakui eksistensi dari komunitas
ini, bahkan pada platfrom-platfrom besar seperti nuonline.id juga secara resmi pernah
mengucapkan selamat atas berdirinya komunitas ini, bukan hanya itu mojok.co yang
merupakan platfrom cukup terkenal di kalangan pemuda juga turut serta memberikan
satu kolom khusus dengan judul “suara cadar garis lucu”. Fakta-fakta tersebut
menunjukkan bahwa komunitas ini bergerak cepat dan mungkin ke depannya akan
menjadi entitas yang berpengaruh di media- media online.
Bukan hanya di Instagram, CGL juga mengepakkan sayapnya dengan mengisi
ruang media lain seperti Youtube dengan channel CadarGarisLucu Channel dalam
Youtube tersebut CGL lebih sering memposting beberapa cramah pendek para pendiri
komunitas ini dan tayangan ulang hasil diskusi virtual yang dilaksanakan rutin setiap
beberapa bulan sekali dengan mengsung isu-isu kontemporer seperti pluritas, demokrasi,
moderasi beragama dan bahkan gerakan feminisme.
Tumbuh berkembangnya komunitas ini tidak terlepas dari peran penting para
founding CGL. Beberapa founding tersebut adalah para akademisi dari beberapa unversitas
ternama dalam negeri dan bahkan memilki karir keorganisasian yang baik, beberapa
founding yang dianggap berpengaruh terhadap berkembangnya CGL di antaranya adalah:
a. Ainun Jamilah
Founding utama dari CGL ini adalah Ainun Jamilah, perempuan kelahiran asal
Makassar tepatnya 11 Agustus 1995, ia merupakan seorang Magister lulusan kampus
Islam ternama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta fakultas Ushuluddin jurusan Filsafat dan
Politik, sedangkan pada jenjang sarjana ia juga mengenyam pendidikan di UIN Sunn
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Kalijaga Yogyakarta falkultas Ushuluddin jurusan Tafsir Hadits. Berdasarkan hasil
wawancara dengannya, dibalik inklusifitas- nya dalam menggunakan cadar ia juga suka
berdiskusi dengan gerakan-gerakan lain lintas golongan bahkan lintas agama, ia terkenal
aktif dalam mengisi diskusi-diskusi tersebut. Ainun juga sebagaimana pemuda yang lain
ia menyukai beberapa korean movie, hollywood dan beberapa genre-genre movie yang
lain.
Alasan Ainun mendirikan CGL pada mulanya merupakan ekspresi kegelisahannya
terhadap fenomena sosial yang kebanyakan menjugde negatif terhadap orang-orang yang
bercadar, sehingga ia berharap dengan didirikannya CGL ini dapat memberikan wajah
baru bagi masyarakat bahwa tidak semua orang-orang yang bercadar adalah radikal anti
toleran, dan terorisme.
b. Nurus Syamsiyah
Sebagaimana Ainun, Nurus juga dianggap sebagai pilar penting dalam perdirinya
komunitas CGL perempuan kelahiran Mojokerto 13 juli 1995 ini juga merupakan
seorang magister fakultas Humaniora, jurusan Sastra Inggris konsentrasi Bussines
English. Nurus juga dikenal sebagai orang yang gemar mendiskusikan isu-isu sosial
kegamaan kontemporer, selain sebagi diskutor yang aktif ia juga banyak memilki karya
yang berhubungan perempuan dan feminisme. Dalam CGL ia berperan dalam
merancang dan menulis beberapa tulisan-tulisan singkat dan dikemas menjadi sebuah
poster yang kemudian di publikasikan di akun Instagram CGL.
c. Linda Novianti
Perempuan kelahiran asal Bandung 16 November 1997 juga dikenal sebagai pilar
penting bagi berdirinya komunitas CGL, ia juga merupakan soerang Magister lulusan
UIN Gunung Djati Bandung Ilmu Hukum, sedangkan pada jenjang Sarjana ia
merupakan lulusan dari UIN Gunung Djati fakultas Hukum Islam jurusan Perbangingan
Madzhab. Linda juga mengatakan bahwa meskipun ia bercadar tidak menghalanginya
untuk menggemari kebudayaan modern, bahkan ia juga terkenal piawai dalam
memainkan keyboard, Biola dan Gitar. Dalam komuniras CGL sendiri ia berperan dalam
menganalisis dan melihat perkembangan budaya modern yang nantinya dijadikan sebagai
konten dalam akun Instagram CGL.
Komunitas CGL sebagai seebagai entitas dan pergerakan sosial kegamaan tentu
tidak terlepas dari genealogi paham dalam Islam, dalam hal ini penulis secara intens
mengamati dan melakukan wawancara terhadap beberapa member CGL termasuk para
founding dengan tujuan untuk melihat kecendurungan paham keagamaan dalam
komunitas ini, dan hasilnya menyebutkan bahwa komunitas ini pada dasarnya adalah
sebuah golongan yang menganut paham salafi (salafuna shalih) yang modernisasi karena
adanya tuntutan zaman. Ainun misalnya mengatakan bahwa mereka adalah bagian dari
serangkaian penganut paham-paham khas salafi seperti tauhin uluhiyyah, rububiyyah,
asma wa sifat kemudian konsep al-wala wa al-bara’ yang mana kedua konsep keagamaan
tersebut secara sumber epistemolgis menjadi pemahaman inti bagi kaum salafi, ia juga
mengatakan bahwa beberapa rujukan-rujukan dalam berislam cenderung kepada kitab
majmu’ul fatwa karya Ibnu Taymiyyah (wawancara dengan Ainun 10/12/21).
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Gerakan salafi Modern dalam CGL juga dapat ditunjukkan dengan beberapa
ungkapan para founding di beberapa diskusi yang mengakatakan bahwa umat muslim
yang mengaku sebagai kaum salafi telah salah dalam memahami konsep amar ma’ruf nahi
munkar dan jihad telah salah, sehingga membuat golongan mereka (muslim bercadar)
kemudian menjadi momok Islam radikal di Indonesia, padahal tidak semua perempuan
yang bercadar demikian. Mereka kemudian hadir sebagai bentuk gerakan baru dengan
paham yang lebih kontemporer dengan tujuan agar eksistensi mereka di akui di
masyarakat Indonesia (wawancara dengan Ainun 10/12/21).
Meskipun dalam kasus lain, Ainun pernah mengatakan dalam video singkat yang
di unggah dalam akun Instagram CGL bahwa menurutnya pakaian tidak menunjukkan
paham keagamaan tertentu, karena menurutnya pakian hanyalah sebuah ekspresi
kehidupan seorang dan tidak ada hubungannya dengan paham pemikiran yang
menggunakannya. Akan tetapi pernyataan ini dalam pandangan penulis berbanding
terbalik dengan tujuan didirikannya CGL, karena secara rasional ketika suatu komunitas
yang mengenakan simbol keagamaan dan itu sangat melekat kemudian bersatu dan
menjadi komunitas baru, pada dasarnya mereka adalah satu genealogi yang tidak jauh
berbeda dan memilki misi reformasi dalam golongannya (Instagram CGL).
2.2.3 Kontestasi Identitas: Kemanusiaan dan Negara Demokrasi sebagai Dalil
Resistensi Stigma Masyarakat.
Ainun sang founding CGL mengatakan dengan tagas dalam cuplikan video
postingan Instagram bahwa komunitas ini bertujuan untuk melawan stigma negatif
terhadap perempuan bercadar. Menurut Ainun bahwa bercadar merupakan ekspresi
keagamaan dan kemanusian yang seharusnya memilki posisi dan justifikasi sama dengan
masyarakat masyarakat lain, karena mereka juga manusia dan warga negara Inonesia.

Gambar 1. Founder CGL
Sumber: Instagram CGL

|7

8|

Islamic Insights Journal; Volume 04 Number 01, pp. 1-15

Dari poster tersebut pun kita dapat melihat adanya kontestasi identitas dari
perempuan bercadar, ia berusaha menampakkan diri bahwa cadar yang mereka bahwa
bukanlah cadar paham keagamaan radikal melainkan paham keagamaan yang toleran dan
jelas berbeda dengan perempuan-perempuan cadar yang lainnya.
Sebagai proyeksi CGL dalam menampik stigma negatif terhadap perempuan
bercadar seringkali menggunakan narasi-narasi kemanusiaan dan kebebasan dalam
negara berdemokrasi, menurut mereka bahwa seorang yang bercadar pada dasarnya
adalah manusia, sebagai manusia mereka memilki hak dan kebebasan yang sama
termasuk dalam berpakaian. Selebihnnya apakah pakaian tersbut berpengaruh terhadap
pemikiran atau tidak? Jawaban mereka adalah jelas tidak. Akan tetapi dalam pandangan
penulis adanya argumentasi kemanusiaan tersebut justru secara tidak langsung mereka
sedang menggunakan paham egosentrisme yang mana mereka soelah terlepas dari
penlian masyarakat.
Manusia yang juga mempunyai kultur dan paham secara kolektif tentu akan
cenderung skeptis terhadap budaya dan fenomena yang dianggapnya baru karena hal itu
sama sekali tidak dipahami dan menjadi bagian dari masyarakat tertentu, sebagaimana
dengan cadar, sebagian masyarakat Indonesia menganggap bahwa cadar bukanlah
budaya mereka, sehingga menjadi sebuah kewajaran jika ada persepsi negatif muncul dari
masyarakat pada umumnya, terlebih lagi dengan melihat fakta-fakta sejarah bahwa
kebanyakan pelaku teror dan Islam radikal berasal dari perempuan bercadar, maka
menjadi sebuah kenangan yang mendalam bagi masyarakat Indonesia terhadap cadar
sendiri.
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Gambar 2. Komunitas CGL Perlawanan Atas Stigma Pilihan Ekspresi Beragama Perempuan

Klaim Identitas CGL semakin terlihat dari beberapa kegiatanya yang di antaranya
adalah melakukan diskusi dengan kelompok-klompok lebih luas dan bahkan dengan
kelompok selain agama Islam. Sehingga tidak heran jika dalam beberapa postingannya
CGL juga tidak segan dalam mengucapkan “selamat Natal, Nyepi dan sebagainya. Dalam
kasus ini sebenarnya CGL telah melakukan modernisasi paham keagamaannya, di mana
salafi memiliki prinsip dasar al-Wara wal Bara yang dalam praktik gerakan-gerakan salafi
terdahulu adalah sangat menghindari kontak langsung dengan kelompok non muslim,
namun CGL justru sebaliknya.
Dibalik fakta-fakta Digital peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa
anggota CGL seperti Sari, Rahma, dan Umi, mereka adalah sebagian anggota yang masih
berusia dua puluh tahunan. Mereka mengatakan bahwa adanya CGL ini membuat
mereka semakin leluasa dalam mengekspresikan model pakaian cadarnya karena mereka
merasa terlegitimasi dan terlindungi oleh komunitas yang diakui. Dan data justru
menyebutkan bahwa kampanye-kampanye tentang menentang stigma dan sebagian
mereka justru tidak dipahami mereka secara komprehensif, yang artinya pada mulanya
dalil-dalil tersebut nyatanya justru menjadikan beberapa anggota bawah rumpun yang
semakin leluasa dalam menjalankan paham inklusifitasnya. Mereka masih ‘mengutuk’
peradaban modern yang menurut mereka tidak sesuai dengan ajaran Islam (wawancara
10/12/21).
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2.2.4 Mobilisasi Komunitas Cadar Garis Lucu (CGL): Respons terhadap Isu-Isu
Gender dan Pemanfaatan Tren Media Online.
CGL sebagai komunitas gerakan sosial-keagamaan tentunya membutuhkan
strategi untuk menarik perhatian dan menunjukkan eksistensinya di kalangan masyarakat,
dalam hal ini CGL tampaknya sangat terpaut dengan tokoh Ainun aktifis perempuan
yang sebelum mendirikan CGL sudah populer dikalangan pemuda bercadar, beberapa
kegiatan diskusi yang dilakukannya menjadikan gagasan-gagasan Ainun dengan cepat di
lirik dan di akui sebagai sosok yang otoritatif dalam berbicara tentang isu perempuan,
cadar, dan hak-hak kemanusiaan. Di samping itu CGL yang merupakan komunitas
berbasis virtual menjadikannya lebih mudah dikenal dan dilihat oleh para pemuda
muslim bercadar, beberapa postingan yang terkesan kontemporer dan mengikuti
perkembangan media baru menjadi daya tarik lebih bagi perempuan bercadar juga
dengan mudah mengikutinya.
Sebagaimana hasil wawancara dari sebagian pengikut CGL, mereka menyatakan
bahwa keberadaan mereka terasa diakui setelah mereka mengikuti CGL dan mereka juga
lebih percaya diri karena dalam satu payung yang sesuai dengan perkembangan zaman.
Contohnya seperti Sari, dia mengatakan sebelum dia bergabung dengan CGL kerap kali
dianggap oleh kerabatnya sebagai orang yang kolot dan tidak melek perkembangan
zaman, akan tetapi setelah terbentuk CGL ini menurutnya menjadi bukti bahwa
perempuan bercadar nyatanya mampu mengikuti arus perkembangan teknologi modern.
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Gambar 3. Akun Sosial Media Komunitas CGL

Selain dengan pemanfaatan tren media baru CGL melakukan mobilasasi dengan
ikut merespons isu-isu kekinian seperti kemanusiaan dan gender. Dalam kasus ini CGL
bahkan sudah tidak lagi membahas tentang kontestasi Identitas perempuan bercadar
melainkan mereka kemudian berevolusi dan lebih fokus dalam membahas isu-isu
kekinian. Dalam akun Instagramnya CGL kerap kali memposting poster-poster seperti
bagiamana sikap perempuan seharunya dalam menanggapi diskriminasi terhadapnya.
Seperti isu-isu pelecehan seksual juga CGL sangat sigap dalam meresponsnya.
Linda salah satu founding CGL yang juga berpengaruh dalam mobilisasi CGL
mengatakan bahwa respons-respons terhadap isu gender dalam akun Instagramnya
merupakan salah satu strategi bagi mereka dalam menarik perhatian dan mencari
eksistensi di kalangan masyarakat. Menurutnya komunitas sosial keagamaan saat ini akan
lebih di lirik dan dianggap keberadaanya ketika ia melek terhadap isu-isu gender apalagi
basic dari komunitas tersebut adalah dari kalangan perempuan. Dari sini penulis melihat
adanya sebuah ambiguitas misi pergerakan CGL sendiri, di mana yang sebelumnya adalah

| 11

12 | Islamic Insights Journal; Volume 04 Number 01, pp. 1-15

untuk kepentingan menepis stigma negatif terhadap golongan perempuan bercadar
namun lambat laun berunah menuju ke gerakan feminisme, meskipun secara langsung

Gambar 4. Akun Sosial Media Komunitas CGL

mereka tidak menyebutnya sebagai gerakan feminisme.
CGL seringkali membagikan gagasan terkait isu gender melalui postinganpostingan quote dari beberapa member atau anggota, hal ini tampaknya menjadi daya
tarik tersendiri bagi para pemuda muslimah bercadar untuk ikut bergabung dengan
CLG. Karena CGL dengan suka rela mempublikasi pemikiran-pemikiran para member
di akun Instagramnya.
Wulan adalah satu member yang quote di publis oleh CGL mengatakan merasa
senang karena pemikirannya di akui dan dibaca oleh banyak orang, menurutnya di era
seperti seorang berbicara tentang isu-isu terkini jarang sekali didengar dan dipercara, akan
tetapi ketika pemikirannya di publis oleh CGL pemikirannya jadi di terim oleh khalayak
umum. Begitu juuga dengan beberapa member yang pemikirannya juga di publikasi oleh
Instagram CGL. Pada kasus ini CGL mampu menarik simpatik para pemuda muslim
bercadar untuk ikut serta bergabung dan berkontribusi dalam menuangkan pemikiranpemikirannya, karena sebagian mereka beranggapan sebelum masuk pada komunitas
CGL sangat sulit untuk menyuarakan kegelisahannya kepada masyarakat karena mereka
di anggap sebagai klompok Islam yang tidak benar.
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Gambar 5. Akun Media Sosial CGL

Dengan strategi mobilisasi demikian CGL dalam kurun waktu setahun kurang
mampu menjadi komunitas yang banyak diminati dan memilki banyak member dan aktif
di dalamnya. Akan tetapi konsekuensi dibalik mobilisasi tersbebut CGL secara tidak
langsung mengalami ambiguitas baik di pandangan dari paham kegamaan salafi dan arah
pergerakkannya. Dari paham keagamaan salafi sendiri, CGL pun seolah-olah telah
menyalahi konsep dasar dari al-Wala wal Bara’ sedangkan dari sisi arah pergerakan CGL
seolah bukan lagi sebuah pergerakan kegamaan salafisme melainkan hanya seklompok
perempuan bercadar yang menggencarkan paham feminisme.
Hemat penulis, CGL jika dibaca dengan pendekatan gerakan sosial milik Tarrow,
CGL muncul disebabkan adanya permasalahan, alih-alih ketimpangan sosial yang tidak
hanya terbatas pada kelompok tertentu, namun juga meliputi intitusi pendidikan,
lingkungan dan semacamnya (atau dalam istilah teori pondekatan Tarrow disebut
Heightened). Tatkala masalah, isu atau stigma negatif tersebut semakin membuming,
disinilah akan muncul gerakan protes secara masal (Geographic and sectoral diffusion),
demikian ini sebagaimana yang digencarkan oleh CGL dalam media online. Di sisi lain,
social movement organizations yakni terkait tumbuh dan berkembangnya komunitas CGL
pasti memiliki strategi dan hasil yang ingin dicapainya, agar masyarakat umum tidak
menganggap sebelah mata dari kelompok pengguna cadar misalnya.

3. Kesimpulan
Cadar Garis Lucu (CGL) adalah komunitas virtual yang mengklaim diri sebagai
gerakan pembantah stigma negatif oleh masyarakat terhadap perempuan bercadar. CGL
memanfaatkan media online dan tren-tren yang berkembang di era kekinian ternyata
mampu menjadi daya tarik tersendiri bagi kaum muda khususnya bagi pemudi yang
bercadar. Selain itu, CGL juga menggunaakan isu-isu gender dalam melancarkan strategi
mobilisasinya.
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Dalam kacamata teori gerakan sosial Tarrow, mulanya CGL muncul memang
dalam catatan sejarah ada konflik dari kaum bercadar sendiri dengan sebagian masyarakat
yang mengasingkan, mempunyai persepsi negative atau mengkambinghitamkan dan
semacamnya. Demikian ini dalam istilah Tarrow dikatakan sebagai Geographic and
sectoral diffusion. Dari sinilah CGL membentuk sebuah komunitas virtual untuk
mengembalikan marwahnya bahwa manusia pada hakikatnya sama di sisi-Nya, hanya
takwalah yang membedakannya.
Meskipun demikian, CGL secara tidak langsung mengalami ambiguitas baik di

pandangan dari paham kegamaan salafi dan arah pergerakkannya. Dari paham
keagamaan salafi sendiri, CGL pun seolah-olah telah menyalahi konsep dasar dari alWala wal Bara’ sedangkan dari sisi arah pergerakan CGL seolah bukan lagi sebuah
pergerakan kegamaan salafisme melainkan hanya sekelompok perempuan bercadar yang
menggencarkan paham feminisme.
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