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BAB IV 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

4.1 Profil Hannah Alrasyid 

Gambar 4.1 

Hannah Alrasyid 

 

(Sumber: kapanlagi.com/hannah-al-rasyid/foto/) 

Nama lengkap Hannah Al Rasyid adalah Hannah Aidinal Al Rasyid. Ia lahir 

di London, Inggris pada tanggal 25 Januari 1986. Perempuan berkebangsaan 

Inggris ini sekarang berumur 33 tahun. Ia merupakan seorang aktris, pembawa 

acara serta seorang model. Ia lahir dari kedua orang tua yang berbeda kebangsaan. 
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Ibunya orang perancis dan bapaknya orang Indonesia. Ia selama ini tinggal di luar 

negeri yaitu London. 

Ia pindah ke Indonesia saat ia akan melamar pekerjaan pada UNDP (United 

Nations Development Programme). Pekerjaan yang ia nanti-nanti tersebut tak 

kunjung datang. Tepat pada tahun 2008 ia ditawarkan untuk menjadi seorang 

model video klip grup music Yovie & Nuno yang berjudul Dia Milikku, Janji 

Suci dan Sejuta Cinta. Setelah itu, pada tahun 2010 ia juga ditawarkan untuk 

menjadi seorang Guest VJ di MTV. Seorang Hannah juga turut membintangi 

acara-acara televisi komedi situasi, sinetron, dan film layar lebar. 

Kerasnya kehidupan di London mendorong perempuan ini mengikuti olahraga 

bela diri. Ia pun terpilih menjadi tim nasional pencak silat di Inggris. Berbagai 

kejuaraan di Asia dan Eropa diikutinya, ia dilatih langsung oleh ayahnya yang 

merupakan pendekar Pencak Silat Bugis-Makassar Gerak Ilham. Perempuan 

tangguh ini mengembangkan kemampuannya di Indonesia, bersama dua puluh 

teman lainnya dari berbagai negara. Ia menimba ilmu pada tahun 2006 di 

Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dan di Universitas Muhammadiyah 

Malang. 

Ketika ia pindah ke Indonesia ia merasa kecewa, karena ia merasa kurang 

diterima dengan baik. Semua orang baginya menganggap dia seperti bule pada 

umumnya. Hannah dibesarkan oleh kedua orangtuanya sesuai dengan adat-istiadat 

orang Indonesia. Rasa cintanya terhadap Indonesia membuatnya bertujuan untuk 

berpindah warga negara menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Namun, ia 

merasa bahwa menjadi seorang WNI itu sangat sulit apalagi mengurus surat-surat 
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keimigrasian dan kewarganegaraan. Pada akhirnya ia tetap berkebangsaan 

Inggris, memegang paspor Eropa dan sering bolak-balik Indonesia-London.  

Pada waktu ia menimba ilmu di Universitas Gadjah Mada ia sempat 

mendapatkan tindak pelecehan seksual. Hal ini tidak ia dapatkan pada 

Universitias saja namun, kerap kali ia dapatkan di jalanan. Hannah mengalami 

pelecehan-pelecehan tersebut hampir tiap hari. Pelecehan tersebut mulai dari 

verbal maupun perkataan porno. Seperti yang ia katakan pada 

www.whiteboardjournal.com, ia sering mengalami tindak pelecehan seksual 

setelah ia pindah ke Indonesia. Bahkan ia pernah menjadi korban pada saat di 

lokasi syuting. Dimana beberapa orang mengkomentari bentuk badannya yang 

sexy, cat-calling, atau melakukan tindakan yang kurang berkenan. 

Dari pengalaman tindak pelecehan seksual yang diterima oleh Hannah. 

Membawa dia untuk menjadi perempuan yang sadar akan isu lingkungan terhadap 

perempuan. Dimulai dari ia memposting pengelaman tak mengenakkan yang ia 

dapatkan di kampus saat berkuliah pada sosial media yaitu Twitter. Hal itu 

mendapatkan tanggapan dari para pengguna dengan baik dan banyak pula 

perempuan-perempuan lain yang menceritakan hal tidak mengenakkan yang 

mereka terima kepada Hannah. Membuat Hannah menyadari bahwa ternyata isu 

terhadap perempuan ini sebenarnya isu yang besar dan harus segera ditanggapi. Ia 

pun berani bertindak dengan menjadi perempuan yang aktif menyuarakan isu-isu 

perempuan dan ditunjuk untuk menjadi Sustainable Development Goals (SDG) 

Mover United Nations (UN) Indonesia yang bergerak untuk Gender Equality. 

http://www.whiteboardjournal.com/
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Dimana gerakan ini melibatkan para aktivis perempuan dan public figure yang 

mempunyai kepedulian terhadap isu perempuan. 

Menurut Hannah perempuan-perempuan lain harus diberikan edukasi terhadap 

hal-hal seperti ini. Ketika seorang perempuan mengalami hal-hal seperti ini, 

mereka akan bingung untuk bertindak. Isu tentang perempuan ini juga masih tabu 

untuk dibicarakan di Indonesia dan masih banyak masyarakat yang acuh tak acuh. 

Akhirnya ia berusaha untuk mengedukasi kepada masyarakat Indonesia untuk 

berani melawan pelaku tindak pelecehan seksual. Mulai dari ia sering 

membagikan pengalamannya di media sosial, menyuarakan isu-isu perempuan, 

bagaimana kita berani untuk melawan, serta campaign berupa video tentang isu 

perempuan. 

4.1.1 Video Campaign Hannah Alrasyid #16daysofactivism2017 

Hannah yang merupakan seorang aktris yang sadar akan isu sosial terhadap 

perempuan ini membuat sebuah campaign berupa video. Campaign ini ia unggah 

pada channel youtubenya. Judul yang ia berikan pada video campaign ini adalah 

#16daysofactivism2017. Dimana pada video tersebut ia mengajak beberapa orang 

untuk berdiskusi dan menceritakan pengalaman tidak mengenakkan dengan topik 

yang  diangkat juga merupakan isu perempuan.  

Video #16daysofactivism2017 ini bertujuan untuk memperingati 16 hari 

anti kekerasan terhadap perempuan yang jatuh pada tanggal 25 November. Ia 

berhasil mengumpulkan 28 orang dari berbagai bidang mulai dari industri 

perfilman, musik, media dan lainnya. Adapun aktor dan aktris seperti Dian 

Sastrowardoyo dan Joe Taslim, aktivis Kartika Jahja hingga editor-in-chief 
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Camp akan diberikan pembelajaran terkait saling memahami dan berbagi soal 

perempuan dan gender, lingkungan hidup, sampai perubahan iklim. Selain itu 

mereka juga akan mempelajari hulu-hilir produksi dan konsumsi yang 

mempengaruhi rusaknya alam termasuk gaya hidup manusia serta bagaimana 

dampaknya terhadap perempuan. Beberapa anggota dari Women Climate Camp 

ini membentuk lingkar belajar atau forum untuk mempelajari feminisme yang 

pada akhirnya terbentuklah Resister Indonesia. Latar belakang berdirinya lingkar 

belajar ini para penggagas melihat adanya krisis ekologi terhadap Indonesia. Dari 

berbagai kasus krisis ini, seluruhnya nyaris tidak mampu memantik analisa 

berperspektif perempuan. Awal mulanya terbentuk dua lingkar belajar yaitu 

Resister Indonesia di Jakarta dan Resister Indonesia di Malang, yang beberapa 

bulan kemudian diikuti dengan terbentuknya Resister Indonesia di Medan, 

sehingga saat ini menjadi tiga lingkar belajar. 

Dibentuknya sebuah perkumpulan ini guna menjadi sebuah wadah untuk 

setiap individu baik laki-laki maupun perempuan yang sadar dan peduli terhadap 

segala jenis penindasan terhadap alam dan dampaknya terhadap perempuan serta 

mau untuk belajar seputar isu perempuan dan lingkungan. Wadah ini diciptakan 

para anggota camp dengan harapan yang tinggi agar perempuan-perempuan muda 

lainnya bisa belajar, terbuka hatinya, tergerak, memiliki pemikiran yang luas dan 

paham mengenai feminisme serta isu-isu yang terjadi. Berdirinya Resister 

Indonesia ini tepat  pada tanggal 10 Desember 2016 di Jakarta. 

Resister Indonesia di Malang juga memiliki beberapa kegiatan yang 

menunjang tujuan yang telah mereka rencanakan. Ada tiga kegiatan yang telah 
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mereka susun yaitu Resist Talk, Resist Thought, dan Women March. Kegiatan 

Resist Talk ini merupakan kegiatan diskusi umum yang sering dilakukan setiap 

bulan dengan pembahasan seputar isu perempuan atau lingkungan yang sedang 

berkembang. Resist Thought merupakan kegiatan yang dilakukan setiap hari 

jum’at, pengkajian dan membaca buku terkait feminisme. Women March 

merupakan kegiatan yang dilakukan setiap tahun sekali setiap bulan maret dimana 

kegiatan ini merupakan aksi turun jalan dengan mengangkat isu perempuan dan 

lingkungan, pada kegiatan ini Resister Indonesia mencari relawan yang akan 

bergabung dalam aksi turun jalan ini. Di luar dari itu juga mereka sering 

mengadakan aksi-aksi turun jalan dengan menyuarakan keadilan gender.  

Resister Indonesia memahami bahwa pembebasan terhadap perempuan tidak 

dapat dilepaskan dari pembebasan terhadap alam, keduanya saling berkaitan. Oleh 

sebab itu Resister berfokus pada gerakan pembebasan terhadap keduanya. Sesuai 

dengan aliran yang dijadikan panduan oleh Resister Indonesia ini adalah 

Ecofeminism, dimana merupakan hubungan antara para perempuan dengan alam. 

Aliran ini dicetuskan oleh Vandana Shiva, seorang ilmuwan dari India. 

Ecofeminism menggabungkan konsep ekologi dengan feminisme yang merupakan 

kerangka berfikir untuk memahami kuatnya relasi perempuan dan alam. Ketika 

alam rusak maka akan berdampak pada pemiskinan dan penderitaan yang dialami 

oleh para perempuan. Pada forum ini teman-teman akan diajarkan dari ahlinya 

untuk mempelajari, memahami, serta bersama-sama menyatukan pemikiran 

Ecofeminism tersebut. Resister Indonesia memahami bahwa penindasan di antara. 
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Pada lingkar belajar Resister Indonesia ini tidak memiliki struktur 

keorganisasian atau sistem hirarki, dimana para anggota Resister memiliki posisi 

yang adalah sebagai seorang anggota. Resister Indonesia memiliki sebuah 

pemikiran bahwa adanya struktur keorganisasian atau sistem hirarki menimbulkan 

adanya bentuk konstruksi patriarki dan menimbulkan persaingan di dalam lingkar 

belajar tersebut.  


