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History is the fruit of power 
But power itsels is never so transparent 
That its analysis becomes superfluous 
(Michel-Rolph Trouillot, 1995) 

 
Belenggu Androcentrisme dalam Historiografi Indonesia 
Jurnal Perempuan (edisi 52, 2007)  telah menerbitkan tema yang cukup penting dalam 

pembahasan mengenai perempuan dalam sejarah. Esei yang ditulis Asvi Warman Adam3 di 

sana   menuturkan bahwa sampai pada 1997, Indonesia hanya mempunyai tiga orang doktor 

perempuan di bidang sejarah. Kenyataan ini menunjukkan terlambatnya perempuan dibanding 

laki-laki dalam menggeluti bidang sejarah di Indonesia.   

 

Karena sejarah Indonesia selalu ditulis oleh laki-laki maka hasilkan ceritera yang memberi 

eksistensi negeri ini seperti laki-laki (androcentris). Apakah perempuannya masih ada dan kalau 

masih ada, menjadi apakah mereka? Saya meyakini perempuan –seperti halnya alam--  telah  

ditundukkan menjadi the other4 oleh penulis sejarah yang androcentris. Hal ini dibuktikan oleh 

Bambang Purwanto melalui contoh disertasi Abdurrachman Suryomihardjo yang 

menggambarkan perkembangan social di Yogyakarta sepertinya hanya dilakukan oleh laki-laki. 

Sejarahwan perempuan, Darsiti Soeratman, ternyata juga masih menggunakan narasi laki-laki 

ketika menulis Kehidupan Dunia Kraton Surakarta 1930. Sedangkan Djuliati Suroyo tidak banyak 

membahas ketimpangan gender dalam mengungkap tenaga kerja selama masa Tanam Paksa di 

Kedu. Lalu Asvi Warman Adam, dalam eseinya itu, meng-eksplisitkan pernyataan Bambang 

Purwanto bahwa ketiga disertasi sejarahwan tersebut dibimbing oleh sejarahwan senior yang 

setia mengabdi pada bidang sejarah, yakni Sartono Kartodirdjo. Dari situ Bambang Purwanto 

menyimpulkan, “baik secara sadar maupun tidak, realitas histories perempuan telah diabaikan 

sebagai bagian dari proses sejarah Indonesia”5. Sejarah Indonesia yang androcentris itu juga 

dinyatakan Asvi Warman Adam dipadati dengan topik politik dan militer, yang berdimensi 

keperkasaan laki-laki dalam perang dan pertarungan kekuasaan. Asvi Warman Adam lalu 

membuka ingatan kita, akan pendapat yang pernah dilontarkan Kuntowijoyo untuk memulai 

usaha mengangkat tema perempuan dalam penelitian sejarah, yang hal itu juga pernah diusulkan 

Frederick & Soeroto.6
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Penuturan Asvi Warman Adam dan sejawat profesinya itu, saya rasakan sebagai suara 

kegelisahan sejarahwan terhadap historiografi Indonesia-centris yang berperspektif “ketidakdilan 

sosial”.  Sebagai feminis, saya memandang kegelisahan semacam itu patut disambut dengan   

usaha penjelajahan yang dinamis untuk menyusun historiografi yang bernilai perubahan menurut 

perempuan. Herannya, suara kegelisahan seperti itu tidak dinyatakan oleh sejarahwan 

perempuan akademik tetapi diungkapkan oleh sejarahwan laki-laki. Adakah suara hati 

sejarahwan perempuan masih dibungkam oleh dominasi laki-laki yang membuat mereka 

membisu?  

 

Apapun, saya menganggap persoalan suara hati sejarahwan perempuan, yang tak terdengar itu 

semata karena kurangnya ketersediaan perempuan yang menggeluti bidang sejarah, sehingga 

mengakibatkan persoalan di dalam sejarah dipikirkan oleh laki-laki. Meskipun tetaplah layak 

untuk dicari tahu mengapa dunia sejarah di Indonesia dipadati oleh sejarahwan laki-laki dengan 

subyek sejarah yang juga berpusat pada laki-laki. Sebab, saya sungguh terkaget-kaget 

menjumpai kenyataan bahwa perempuan itu (ternyata) memiliki kemampuan sebagai penutur 

yang kaya akan detil peristiwa. Dari sini saya menyakini sejarah itu melekat pada diri perempuan 

sebagaimana ia melahirkan sejarah manusia, lalu menjadi aneh ketika perempuan kurang 

berminat menggeluti bidang sejarah, atau ditanggalkan sebagai sumber sejarah.  

 

Dari sisi lain, harus diakui pula, kesadaran untuk menelusuri masalah ketidakadilan sosial yang 

berkenaan dengan hirarki gender dalam proses sejarah berkembang terlambat di kalangan 

feminis dan gerakan perempuan Indonesia. Tidak banyak yang saya ketahui mengenai asal-usul 

atau sumber ketidakadilan yang berpusat pada hirarki gender di Indonesia, sebelum saya 

berkecimpung dalam penelitian dan pendidikan consciousness raising bagi perempuan di 

berbagai komunitas. Ketika saya berinteraksi dengan mereka, dalam pertukaran pengalaman 

mengenai ketidakadilan melalui metode yang mendorong perempuan tak malu berbicara, saya 

mendapat gambaran bahwa yang disebut ketidakadilan itu hidup, untuk mengatakan 

direproduksi, secara generatif di dalam keluarga.  

 

Perjumpaan saya dengan masalah ketidakadilan gender dalam banyak aspek tersebut memberi 

dorongan untuk melakukan penjelajahan dan menemukan sumber-sumber ketidakadilan dari 

masa lalu dalam konteks Indonesia Proses ini menjadi tidak sederhana, dalam keadaan 

historiografi Indonesia-centris tak cukup menyediakan pengetahuan sejarah yang dapat 

menjelaskan sumber-sumber ketidakadilan termaksud, pun tidak menyediakan metode dan 

metodologi sebagai peralatan untuk menguraikannya. Maka diupayakan cara kerja eksperimen, 

yang dapat disusun menjadi pengetahuan baru dalam penelitian dan penulisan sejarah menurut 

feminis. 
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Sayangnya, tak tersedia ruang yang nyaman untuk dapat memperbincangkan pandangan-

pandangan yang bermuatan perubahan, untuk membebaskan sejarah Indonesia dari belenggu 

androcentrisme. Pandangan Kuntowijoyo mengenai historiografi Indonesia yang androgynous, 

untuk menolak yang gynocentris7, patut diperbincangkan secara eksploratif dalam upaya 

pembebasan dari belenggu androsentrisme maupun centris lainnya. Seandainya, dan sekalipun 

penulisan sejarah telah bermuatan androgynous tetapi masih dalam narasi kelas yang berkuasa 

atau dibayangi kecurigaan terhadap etnis dan agama tertentu, saya berpendapat penulisan yang 

demikian itu tidak akan menyumbang perubahan dalam hal pemikiran baru (new knowledge) 

mengenai historiografi Indonesia yang bebas dari tawanan  kekuasaan. 

 

Esei ini ditulis sebagai bagian dari langkah penjelajahan untuk membebaskan diri dari belenggu 
historiografi Indonesia-androcentris agar, “…….dapat menyatakan segala barang yang kupikirkan 
dan kurasakan tentang berbagai perkara yang mengherankanku, atau yang menjadikanku panas 
hati, misalnya adat celaka itu, yang dimuliakan dan diakui oleh kaum laki-laki oleh karena mereka 
memikirkan diri sendiri dan yang dibenarkan oleh kaum isteri oleh karena tiadanya berdaya, 
karena kurang pengetahuan….. ” (surat Kartini kepada Estella Zeehandelaar, 11 Oktober 1901, 
dikutip dari Habis Gelap Terbitlah Terang, 1922) 
 
 
Pemujaan “Perempuan” dalam Historiografi Indonesia-androcentris  
Bagaimana “perempuan” ditulis dalam sejarah Indonesia-androcentris? Frederick & Soeroto 

(1982: hal 259) telah mengurai hal ini secara umum dalam mengkaji tulisan-tulisan sejarah 

sebelum dan sudah Revolusi Nasional. Keduanya menemukan fantasi penulis Belanda terhadap 

perempuan pribumi yang digambarkan perkasa, jelita, menawan dan menerbitkan kekaguman. 

Menurut Frederick & Soeroto, “perempuan” yang dihadirkan dalam  sejarah Indonesia sebelum 

kemerdekaan dapat digolongkan menjadi, pertama, perempuan yang menarik hati penulis 

Belanda adalah mereka yang melakukan kegiatan melawan, memusuhi dan menentang 

penjajahan Belanda. Perempuan-perempuan yang digolongkan ini adalah Cut Nyak Dien, Cut 

Mutia, Nyi Ageng Serang, Martha Christina Tiahahu. Meskipun pendekar perempuan ini akhirnya 

dibuang, dihukum mati ataupun terbunuh di medan peperangan dan dianggap pemberontak, 

tetapi sungguh kebiasaannya yang menyimpang dari tradisi (laki-laki) itu menarik perhatian para 

penulis Belanda. 

 

Adapun perempuan golongan kedua yang menarik Belanda adalah yang memiliki pemikiran dan 

kegiatan yang sejalan dengan usaha Belanda pada akhir abad 20 dan awal abad 21 untuk 

memberi kesempatan perempuan pribumi mendapatkan pendidikan “modern”. Perempuan-

perempuan ini adalah Kartini, Dewi Sartika, Maria Walanda Maramis. Usaha dan kegiatan 

mereka, untuk membuka sekolah bagi perempuan disambut hangat oleh Belanda karena sesuai 

dengan misi politik etis mereka pada masa itu. 

 3



 

Berpedoman pada pandangan Frederick & Soeroto, ada suatu hal yang harus diakui bahwa 

penulisan mengenai perempuan dalam sejarah Indonesia pada dasarnya masih menggunakan 

perspektif kolonial. Unit analisis “perempuan” adalah seorang tokoh, yang dilahirkan dari keluarga 

berdarah biru dan yang kemudian menanggalkan kenikmatan status kekuasaannya untuk 

berjuang melawan kolonial. Simak narasi tentang Cut Nyak Dien yang ditulis oleh Szekely Lulofs 

(1951:118-119) 

 

 “Cut Nyak Dhien memandang pada orang yang berbadan tinggi kurus yang berdiri di depannya 
itu, seolah-olah mengharap daripadanya pertolongan guna menjalankan maksudnya dengan 
sempurna; hati Umar terasuk melihat wanita yang lusuh oleh geram itu. Saudara sepupunya ini 
berdarah bangsawan yang panas, sikapnya seolah-olah harimau betina yang hendak menyerang 
si pengacau keluarganya, tapi pandangan mata itu mengisyaratkan pula bahwa ia seorang 
perempuan. Kata kesetiaannya membisikkan padanya untuk membantu wanita yang menjanda 
ini”….. Pada waktu Cut Nyak Dhien kawin dengan Teuku Umar, usianya sekitar 30 tahun, sedikit 
lebih tua daripada suami keduanya itu. Namun parasnya masih menunjukkan kejelitaan yang 
menarik hati laki-laki”. (dalam Sofyan, dkk, : 1994) 
 

Kita yang belum pernah bertemu dengan Cut Nyak Dien, ketika membaca narasi tersebut, 

terfantasi mengenai seorang perempuan dengan rahang menonjol, sorot mata menyala, bibir 

mengatup sekaligus lembut sikapnya. Stereotip perempuan juga tidak ditanggalkan dari dirinya, 

yang tetap mengharap (belas kasih) pertolongan pendekar laki-laki bernama Teuku Umar untuk 

membalaskan dendam hatinya, oleh karena suaminya, Teuku Ibrahim, telah tewas berperang 

dengan Belanda. Fantasi tentang pendekar yang keras hati tetapi lembut dan cantik bisa jadi 

membangun sensasi yang eksotis mengenai perempuan pribumi. Macam Nyai Ontosoroh yang 

juga difantasikan Pramoedya Ananta Toer8 setegar ‘harimau betina’ yang seorang diri melawan 

hukum Belanda di pengadilan. Suatu sosok yang diperlawankan dengan perempuan Indo-

Belanda, yang direpresentasikan melalui Annelis --anak Nyai Ontosoroh dengan Tuan Herman 

Maleman.  

 

Fantasi itu mengalami pergeseran ketika Frederick dan Soeroto menggambarkan Kartini:  

 

“Demikianlah Kartini menjadi wanita muda ideal yang dihormati, dikagumi, dipuja-puja di 
kalangan kaum pemuda terpelajar, harapan bangsa kita……. Sekarang ini kita mengangungkan 
Kartini sebagai pendekar yang berusaha membebaskan kaum perempuan di tanah air kita –
dalam kenyataan: kaum perempuan di Jawa—dari kekangan-kekangan yang menghambat 
mereka (Frederick & Soeroto, 1982:243 dan 256).  
 

Kedua penulis itu memuja Kartini sebagai perempuan ideal, karena gaya bahasa surat-suratnya 

indah lagi menawan, dan gagasannya mengenai perempuan dan kebangsaan dinilai sangat 

“modern’” untuk masa di akhir abad 20. Perempuan yang ideal itu digambarkan memiliki 

pandangan yang cerdas, maju dan mempunyai kemampuan menulis yang indah. Kecantikan 
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Kartini tidak digambarkan secara fisik melainkan pada gagasan yang dituangkan secara indah 

dalam bentuk surat-surat. 

 

Kalau sedikit ke belakang, ke masa raja-raja, para pujangga juga mempunyai fantasi terhadap 

perempuan keluarga bangsawan. Simak pemujaan Mpu Prapanca terhadap Dyah 

Kusumawardhani keturunan Hayam Wuruk dari Kerajaan Mojopahit: 

 

 “Seolah-olah Sang Hyang Kama menjelma, tertarik oleh keindahan pura……..Semua puteri dari 
isteri sibiran dahi Sri Ratih……..Namun sang permaisuri keturunan Wijayarajasa, tetap paling 
cantik……Paling jelita bagaikan Sumsumna, memang pantas jadi imbangan 
baginda…….Berputeralah beliau puteri mahkota Kusumawardhani, sangat cantik. Sangat 
rupawan, jelita mata,  lengkung lampai, bersemayam di Kabalan…….Sang menantu Sri 
Wikramawardhana memegang perdata seluruh negara……..Sebagai dewa-dewi mereka bertemu 
tangan, menggirangkan pandang” (Nagara Kretagama, Pupuh 7: 3 dan 4)9

 

Dalam pandangan sang pujangga itu, hanya perempuan yang cantik, jelita dan mampu 

melahirkan keturunan nan rupawan, yang pantas bersanding dengan raja yang diagungkan. Mpu 

Prapanca menggambarkan secara fisik kecantikan sang ratu dalam kesempurnaan yang tidak 

lazim. Fantasi tentang kesempurnaan itu juga digambarkan Ar Raniri, pujangga yang menulis 

Bustanus Salatin, semasa Kerajaan Darusalam (sekarang di Aceh Besar) ketika menuliskan 

Sultanah Safiatuddin Syah, sebagai berikut: 

 

“……Bahwa adalah bagi Duli Hadlarat tuan kia Seri Sultan Tajul-Alam Safiatuddin Syah 
Berdaulat Zil Allah Fil-Alam itu beberapa sifat yang kepujian, dan perangai yang kebajikan, lagi 
takut akan Allah senantiasa dengan membaca kitab Allah dan menyuruhkan orang berbuat 
kebajikan dan melarangkan orang berbuat kejahatan……(dikutip dari Sofyan dkk, 1994, dari 
Niemann, 1907:129). 
 

Sultan perempuan itu dipuja karena memberi teladan kebajikan kepada rakyatnya dan selalu 

takut akan Allah. Selain itu juga digambarkan sang sultanah ini adalah raja nan kaya, karena 

pada masa pemerintahannya terselenggara kemakmuran dalam kerajaannya.  

 

Fantasi yang digambarkan kedua pujangga tersebut serupa tapi berbeda dengan yang 

digambarkan penulis Belanda, meski raja-raja perempuan di Kerajaan Darussalam dan Pasai 

(sekarang Aceh Utara) tersebut juga menjadi perhatian khusus penulis Belanda. Saya katakan 

serupa dalam hal pemujaan yang berlebihan terhadap perempuan yang dipandang “menyimpang 

dari umumnya perempuan”. Lalu berbeda sebagai representasi, yang satu ditempatkan oleh 

pujangga sebagai pewaris dan penerus kekuasaan, sedangkan yang lain ditempatkan penulis 

Belanda sebagai pengganti laki-laki yang tewas dalam perang. 
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Ketika sejarahwan Indonesia mengubah Indische Geschiedenis menjadi “Sejarah Indonesia”, 

muncul pula pemujaan berlebihan terhadap bangsa Indonesia dan kebudayaannya; sedangkan 

Belanda digambarkan sebagai musuh penyebab penderitaan bangsa ini (Mohamad Ali dalam 

Soedjatmoko, dkk, 1995 ). Narcisme sebagai bangsa itu bergayung-sambut dengan fantasi 

penulis Belanda terhadap para perempuan bangsa Indonesia yang telah disebutkan tadi. Tak 

heran apabila fantasi kolonial itu dilanjut-hadirkan oleh penulis Indonesia tanpa penelitian dan 

penafsiran baru, untuk kepentingan menyatakan bahwa emansipasi perempuan telah 

berlangsung dalam diri bangsa ini. Akibatnya, tertanam anggapan sampai sekarang bahwa 

masalah ketidakadilan terhadap perempuan telah sirna dari muka bumi Indonesia.  

 

Nyatanya perempuan yang ditampilkan dalam sejarah Indonesia masih berpusat pada ketokohan 

pribadi,  yang berasal dari kelas berdarah biru dan yang diyakini memiliki takdir kemuliaan 

(keadiluhungan). Pemerintah Indonesia mengangkat mereka sebagai pahlawan nasional karena 

jasa-jasa perjuangannya melawan kolonial. Padahal, apabila konteksnya adalah melawan 

kolonial, ada banyak perempuan yang melakukannya selama masa pergerakan nasional hingga 

Jepang masuk dan Belanda datang kembali pada 1947-1949. Bahkan, para perempuan ini ikut 

serta dalam merumuskan identitas perempuan bangsa Indonesia sejak 22 Desember 1928, 

dalam Kongres Perempuan Indonesia di Yogyakarta10, dan juga duduk dalam Badan Panitia 

Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)11. Tetapi penulis sejarah di Indonesia selalu 

menulis founding fathers Indonesia, sehingga founding mothers-nya tanggal dari pembentukan 

republik ini. 

 

Sampai di sini, tampaklah sejarah Indonesia-androcentris bermuatan “ideologi” kolonial yang 

berpusat pada “tokoh perempuan bangsawan”, yang kalah bertempur dalam arena kekuasaan 

laki-laki. Arena kekuasaan laki-laki itu meliputi, pertama, medan perang terhadap Belanda 

selama masa pra-pergerakan nasional; kedua, medan ilmu pengetahuan; dan yang ketiga, 

adalah medan pergerakan politik dalam konteks menjadi bangsa dan warga negara.  

 

Frederick dan Soeroto mengktirik adanya tema penelitian mengenai perempuan Indonesia  

dalam sejarah Indonesia-androcentristis yang masih terbatas pada, pertama, perjuangan 

melawan penjajahan Belanda, kedua, perjuangan mengembangkan pendidikan bagi kaum 

perempuan, dan ketiga, perjuangan poliitik oleh organisasi-organisasi perempuan. Menurut 

hemat saya, tema perempuan Indonesia yang disebutkan itulah yang bermuatan “kolonial 

pribumi”, yang berpihak pada kelas yang berkuasa dan yang dikuasai oleh laki-laki.  

 

Sepengetahuan saya, sejak sejarah menjadi Indonesia-centris, sebenarnya belum ada 

sejarahwan Indonesia yang melakukan penelitian ‘baru’ mengenai perempuan, selain menuliskan 
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kembali para pendekar perempuan yang sudah ditulis oleh penulis kolonial. Kebanyakan penulis 

di Indonesia terpikat perhatiannya pada Kartini dan menafsir ber-ulang-ulang terhadap Habis 

Gelas Terbitlah Terang.  Sekalipun Habis Gelap Terbitlah Terang adalah sumber tertulis yang 

menyadarkan eksistensi kepererempuanan saya, tetapi menjadi tidak berarti bagi perubahan, 

ketika tafsiran penulis itu bersifat memungut mozaik pemikiran Kartini dalam narasi pemujaan 

sebagai “perempuan” yang ditokohkan. Tulisan-tulisan mengenai Kartini adalah menafsir ulang 

pemikirannya di bidang pendidikan, teologi, politik kebangsaan12, dan dari mozaik-mozaik itu 

terkesan adanya penyimpulan yang, lagi-lagi, narcistis terhadap emansipasi perempuan di 

Indonesia. Alhasil, Kartini pada akhirnya menjadi relikui dalam sejarah Indonesia-androcentris. 

 

Selain itu, yang ditulis berupa biografi mengenai para tokoh perempuan di seputar masa 

pergerakan nasional sampai Orde Baru, yang rata-rata ditulis-terbitkan antara dekade 1980-an 

sampai dengan 1990-an. Contoh tentang itu adalah biografi Maria Ulfah Soebadio (Gadis Rasyid, 

1982), Soeyatin Kartowiyono (otobiografi, 1982), Partini (Roswitha Singgih, 1986), SK Trimurti, 

(Soebagijo, 1982), Nyi Hadjar Dewantara (Dewantara, 1984), Maria Walanda Maramis (Walanda, 

1983),  Nyi Ageng Serang (Sastroatmodjo, 1982), Dewi Sartika (Wiriatmadja, 1985), Toety Azis 

(Dhakidae, eds, 1994). Tulisan mengenai para perempuan ini dipusatkan pada peranannya 

memajukan pendidikan bagi perempuan, dan mengenai penggambaran tentang seorang 

perempuan yang telah maju pikiran dan tindakannya. Simak tulisan di bawah ini: 

 

“…..Ceritera dalam buku ini adalah tentang seorang gadis sederhana, wanita yang hanya 
mempunyai pendidikan yang pada zaman Belanda disebut Volksschool. Akan tetapi ia tumbuh 
menjadi seorang wanita yang memiliki pandangan tajam ke depan, seorang wanita yang 
mempunyai kemauan keras untuk kemajuan kaumnya, kemajuan anak-anaknya, pembangunan 
dan peningktan taraf wanita Minahasa….” (dikutip dari pengantar Maria Walanda Maramis, 
Walanda : 1983) 
 

Selain peranan yang sukses dalam memajukan sekolah untuk perempuan, Maria Walanda 

Maramis juga dinyatakan berhasil mendidik dua anak perempuannya hingga ke sekolah Batavia  

Hal serupa digambarkan oleh penulis lainnya mengenai para tokoh perempuan yang telah 

disebutkan di atas. Para tokoh perempuan itu ditulis dengan fantasi pemujaan terhadap seorang 

ibu yang ulet, pekerja keras, tidak mengenal lelah dalam berjuang memajukan kaum perempuan 

melalui pendirian sekolah-sekolah. Figur perempuan adalah yang ibu kuat, yang berasal dari 

kalangan berdarah biru atau priyayi. dan kegiatan-kegiatan pendidikannya didukung oleh 

pemerintah Hindia Belanda. 

 

Tulisan Sumbangsihku Bagi Ibu Pertiwi jilid I – IV (Lasmidjah Hardi, 1984) merupakan kumpulan 

narasi perempuan dari hampir seluruh pelosok Indonesia yang menyumbangkan tenaga dan 

pikirannya selama masa Revolusi Nasional. Pengalaman di masa dan pada saat revolusi  
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mereka tuturkan berupa pengorbanan jiwa, raga dan material, dan bersama suaminya berjuang 

untuk kemerdekaan, dan juga antipoligami. Simak narasi Ibu Soed di bawah ini: 

 

“Bagi saya perjuangan adalah suatu dharma bakti untuk nusa dan bangsa. Harus tanpa pamrih. 
Dalam arti bahwa untuk jasa yang sudah kita dharma baktikan, tak usahlah mengharap 
imbalannya. Kalau sudah berjuang karena kesadaran, ya untuk berjuang, titik!......Saya bukan 
ahli politik, saya hanya seroang yang mencintai tanah air Indonesia dan musik. Saya dharma 
baktikan tanaga dan fikiran saya dalam urusan social dan seni budaya……” (narasi Ibu Soed, 
dalam Hardi jilid I, 1982) 
 

Bagi generasi sebelum decade 1990-an pastilah mengenal lagu-lagu Ibu Soed yang membawa 

alam pikiran anak-anak mencintai tanah air dan bangsa. Bersama suaminya, Bintang Soedibyo, 

Ibu Soed berjuang melalui lagu, dan ia menyatakan terimakasihnya kepada Mr Kramer, orang 

Belanda, yang mengasah bakat musiknya. 

 

Simak pula berikut ini, 

 

“……Wanita punya hak belajar seperti laki-laki. Sungguh pun wanita sudah maju, tak boleh 
melupakan kodrat, agar tetap feminin. Kita tidak boleh merugikan sesama wanita. Feminis 
melarang hal itu !……Bung Karno pernah saya kritik tajam waktu menceraikan Inggit Garnasih 
dan menikah dengan Fatmawati…...juga ketika Hartini bercerai dari suaminya dan menikah 
dengan Soekarno…….Saya terharu bila ingat nasib Inggit Ganarsih. Perempuan ini punya 
peranan besar bagi Bung Karno. Inggit punya seorang perempuan yang lembut, tetapi punya 
kemampuan luar biasa membangkitkan lelaki sejati, proklamator kita itu…….” (Siti Danilah “Bang 
Golok”, dalam Hardi jilid I, 1982) 
 

Siti Danilah, yang dipanggil Tante Du, adalah anak jaksa kepala di Riau, penulis dan wartawan, 

adik dari Haji Agus Salim. Pada zaman Jepang, bersama suaminya, Samsudin Sutan Makmur, 

mengasuh Harian Rakyat, dan di situ ia gunakan nama samaran “Bang Golok”. Tante Du juga 

aktif di Perkoempoelan Istri, dan menjadi wakil ketua Partai Wanita Rakyat (sekitar 1947), di 

mana ketua umumnya adalah Ibu Mangunsarkoro. Satu hal, bahwa Tante Du memberikan 

pemujaan terhadap Inggit Garnasih sebagai “si lembut yang membangkitkan lelaki sejati”, dan 

menunjukkan solidaritasnya ketika “si lembut” itu menerima ketidakadilan dari “lelaki sejati” yang 

dipuja-puja bangsa Indonesia.  

 

Mereka yang dalam buku tersebut dinyatakan “pejoeang wanita” adalah elit perempuan yang 

kebanyakan anak kaum priyayi, pangreh praja, dan mengenyam sekolah tinggi. Pasangan hidup 

mereka juga tak jauh dari dunia pangreh praja atau jurnalis di masa revolusi. Sayangnya, ketika 

tutur mereka ditulis oleh orang yang hidup pada masa Orde Baru, terasalah fantasi peran ganda 

penulisnya membingkai eksistensi perempuan tersebut. Kedudukan pejuang perempuan 

ditempatkan pada arena politik yang dimaknai penulisnya dalam peranan sebagai ibu bangsa, 

dan yang tak dapat dilepaskan dari arena rumah tangga yang dimaknai sebagai kodrat 
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perempuan. Barulah sekian tahun kemudian, penulisan Rohana Kudus, wartawan perempuan 

dari Minang yang berjuang pada masa pergerakan nasional, berhasil dibebaskan dari fantasi 

peran ganda oleh penulis feminis. 

 

Fantasi peran ganda, pada dasarnya adalah sikap ambigu dalam mengakui emansipasi 

perempuan. Di satu pihak, emansipasi itu diakui, tetapi di lain pihak perempuan dikembalikan ke 

“asal-usul’” peranannya sebagai konco wingking sang suami, yang hal ini terutama dituntut oleh 

militer Orde Baru (Rahayu:2004). Mengenai hal ini, historiografi Indonesia-androcentris berjasa 

mengukuhkan peran ganda tersebut menjadi perspektif penulisan sejarah tentang perempuan 

Indonesia. 

 

Sedangkan politik gerakan perempuan di Indonesia sejak pergerakan nasional sampai dengan 

1965, justru ditulis oleh feminis dari luar Indonesia, dan kemudian menjadi pijakan perlawanan 

feminis Indonesia terhadap sejarah yang ditulis secara androcentris. Persoalan perempuan  

dengan Orde Baru, termasuk kebangkitan gerakan feminis dekade 1980, mulai ditulis oleh 

feminis Indonesia sejak 1980-an (Rahayu:1996), meski berupa esei-esei yang berada di luar 

historiografi Indonesia-androcentris. Tulisan para feminis, baik dari dalam maupun luar Indonesia 

itu   memusatkan perhatian pada persoalan ketertindasan, di satu pihak, yang dialami perempuan 

Indonesia oleh  kekuasaan militer, modal dan nilai-nilai budaya yang bersatu dalam militerisme 

Orde Baru, dan di lain pihak, tentang gerakan perempuan yang melawan struktur penindasan 

tersebut. 

 

Konstruksi Feminisme di dalam Historiografi Indonesia 
Apabila fantasi di dalam historiografi Indonesia-androcentris itu kita analisis dari ketidakadilan 

terhadap perempuan, maka terlihatlah unsur-unsur yang: 

 

Pertama, menciptakan diskriminasi kelas di antara perempuan. Hanya perempuan-perempuan 

dari kelas bangsawan atau priyayi yang diakui untuk melakukan perlawanan atau kegiatan-

kegiatan memajukan kaumnya. Praktik emansipasi hanya ditinjau dari daya juang seorang tokoh 

perempuan dalam melawan kolonial dan mendobrak adat lama yang membelenggu perempuan 

masuk ke arena publik. Bukankah ini penggambaran yang menyesatkan, yang berjarak jauh 

dengan fakta ketidakadilan terhadap perempuan yang masih berkelanjutan sampai dewasa ini? 

Sekaligus meniadakan fakta terhadap perempuan golongan jelata yang berjuang melawan 

penindasan untuk dapat memperoleh kehidupannya yang adil. 

 

Kedua, menampilkan perempuan sebagai representasi dan bukan partisipasi, dalam berbagai 

peristiwa di negeri ini, sehingga tokoh perempuan bagai “sekuntum bunga”  yang disematkan 
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pada saku jas tokoh laki-laki pencipta sejarah. Mereka bukan dianggap menciptakan sejarah 

perempuannya melainkan sebuah kebetulan yang menyimpang dalam sejarah, dan. karena itu 

mereka ditulis dalam diskursif “istimewa”.  

 

Ketiga, memberi perspektif bahwa sejarah adalah peristiwa politik kemenangan bangsa 

Indonesia, sehingga menutup fakta terhadap adanya orang-orang yang dipaksa kalah menjadi 

bangsa Indonesia. Orang yang dipaksa kalah adalah yang  kebanyakan perempuan, yang tidak 

istimewa tetapi harus melawan ketidakadilan terhadap dirinya demi tetap hidup di Indonesia. 

 

Keempat, memuat adanya kepentingan untuk menanggalkan gerakan perempuan dalam 

historiografi Indonesia-androcentis. Bahkan para perempuan yang terlibat dalam penulisan 

Sejarah Pergerakan Wanita Indonesia (Kowani,1978) dengan rela menanggalkan watak otonom 

dan perbedaan di dalam gerakan perempuan, dan kemudian menempatkan dirinya dalam 

kesatuan kekuasaan (baca: penyeragaman) di garis belakang Indonesia-androcentris.  

 

Selain itu, bahasa juga berpengaruh dalam menafsir “perempuan”. Menurut Denise Riley (1996) 

istilah “perempuan”, dapat bermakna tunggal (woman) dan jamak (women), yang keduanya 

berbeda secara analitik. Dalam makna tunggal, “perempuan”  dapat berarti seks perempuan dan 

segala kompleksitas kejiwaannya, yang selama ini menjadi arena penggarapan studi biologi dan 

psikoanalisis. Sedangkan pengertian “perempuan” dalam arti jamak (women), memiliki 

identitasnya sebagai kelompok sosial tertentu.  Penyamarataan “perempuan” (women) tanpa 

mengungkapkan perbedaan, akan meniadakan kenyataan sosial yang terbentuk oleh proses 

kesejarahannya di dalam kelompok tersebut, yang pada gilirannya tercipta identitas 

keperempuanan mereka. 

 

Bahasa Indonesia tidak secara nyata memiliki pengertian tunggal dan jamak dalam menyebut 

istilah “perempuan”,  sehingga penulisan “perempuan” dalam sejarah tidak memiliki kategori 

analitik yang dapat menjelaskan ketidakadilan terhadap perempuan. Penggunaan istilah 

“perempuan” dalam penulisan sejarah Indonesia ditafsirkan sebagai peranan dalam makna 

tunggal (woman). Ketika yang dituliskan adalah mengenai peranan seorang perempuan, maka 

hilanglah dimensi persoalan yang dialami perempuan secara jamak, karena dianggap telah 

diperjuangkan oleh seorang perempuan yang disandangi tokoh pada dirinya. Pada saat yang 

sama, sebenarnya kita juga kehilangan fakta terhadap persoalan ketidakadilan yang dialami oleh 

“perempuan”  dalam arti tunggal (woman) tersebut, seperti misalnya yang berhubungan dengan 

rahim, indung telur, yang fakta ini dihinakan dengan sebutan “betina” (sebaliknya laki-laki begitu 

bangga menyebut dirinya “jantan”). 
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Iragaray (2005) juga menyatakan bahwa di dalam bahasa terkandung makna ketidakadilan yang 

dikonstruksi oleh kekuasaan dominan. Mengenai hal ini, historiografi Indonesia-androcentis 

membiarkan kekuasaan bertindak hegemonik terhadap istilah “perempuan”. Ketika bangsa 

Hindia Belanda berikrar menggunakan bahasa Indonesia, maka istilah yang dipakai adalah 

“perempuan” untuk mengganti bahasa lokal, contohnya estri (Jawa).  Kita masih menjumpai 

“perempuan” dalam penulisan “Konggres Perempuan Indonesia”, sampai Jepang menjajah 

Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, istilah “perempuan” bersalin rupa menjadi “wanita”, yang 

patut dirunut asal-usulnya secara linguistik. Kongres Perempuan Indonesia ikut serta menyalin 

rupa “perempuan” menjadi “wanita” pada kongres yang ke V, Juni 1945, di Magelang, Jawa 

Tengah. Sejak itu kita membaca  “Kongres Wanita Indonesia” (Sejarah Pergerakan Wanita, 

1978) di  semua tulisan mengenai gerakan perempuan di Indonesia. Maka tidak ada lagi 

“perempuan” yang hadir dalam penulisan sejarah melainkan “wanita”. Gerakan feminis yang 

bangkit pada decade 1980-an di Indonesia mengembalikan istilah “wanita” menjadi ‘perempuan” 

karena di dalam istilah “wanita” melekat ideologi konco wingking buah konstuksi negara. 

 

Dari situ kita melihat bahwa penggunaan “perempuan” sebagai kategori analitik penelitian dan 

penulisan sejarah cukup bermasalah dari segi pemaknaan bahasanya yang mudah berubah-

ubah. Karena itu penamaan “woman/women history” atau “sejarah perempuan” sejatinya rentan 

terhadap ancaman perubahan yang dilakukan oleh penguasa melalui bahasa. Lagipula istilah 

“perempuan” menyamaratakan unsur perbedaan kelas, etnis, ras, dan juga perbedaannya 

sebagai seks. Karena itu Rosalind Delmar (Delmar, dalam Mitchell & Oakley, 1986) 

mengkonstruksi sejarah feminisme untuk memberi ada terhadap perempuan sebagai pencipta 

sejarah, baik dalam penjelalajahan di bidang ilmu pengetahuan maupuan praktik gerakan social.   

 

Delmar memberi contoh tentang teori Ray Strachey, yang masih menggunakan parameter 

tunggal dalam memberi arti sejarah feminisme, yakni cenderung memasukkan eksistensi 

feminisme sebagai gerakan seperti halnya gerakan sosial. Pengalaman Eropa seakan terjadi 

silent of period sejak Mary Wollstonecraft menulis A Vindication of the Rights of Women sampai 

kemudian lahir perkumpulan-perkumpulan perempuan. Padahal, bisa terjadi, dalam tentang 

waktu belum tumbuh perkumpulan perempuan itu terdapat kreasi-kreasi perempuan lainnya yang 

tidak diperhitungkan sebagai gerakan. Tetapi, penulis sejarah tentang perempuan selalu 

melakukan: 

 

The exploration of feminist history is severely limited if the appearance of the social movement is 
assumed to be feminism’s apothesis and privileged form……(Delmar, dalam Mitchell & Oakley, 
eds, 1986) 
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Pernyataan Delmar itu mengingatkan kita akan pemujaan di ruang yang istimewa tehadap tokoh 

perempuan dan gerakan emansipasinya di Indonesia, yang justru menciptakan “the other” 

terhadap emansipasi itu sendiri. Sebaliknya, ada banyak tafsir pula, bahwa sejarah feminisme 

terdiri dari gerakan-gerakan yang mengubah arah sejarah melalui peristiwa-peristiwa politik yang 

signifikan. Padahal kita tahu bahwa peristiwa politik selalu ditafsirkan sebagai kegiatan laki-laki, 

sehingga apabila sejarah feminisme menggandalkan diri pada gerakan social dan peristiwa 

politik, maka tetaplah akan luput ditulis dalam sejarah. Justru tafsir demikian dipandang Delmar 

hanya memandang sejarah feminis dari parameter tunggal, lalu ia kemukakan konsepnya 

mengenai sejarah feminisme adalah sebagai berikut: 

 

Histories of feminism has not only existed in movement of and for women, but has also been able 
to exist as an intellectual tendency without a movement, or as strand within very different 
movement, is to accept the existence of various forms of feminisme  (Delmar, dalam Mitchell & 
Oakley, eds, 1986) 
 

Apabila kita gunakan pandangan Rosalind Delmar, maka sejarah feminisme mencakup upaya 

yang luas, mulai dari gerakan, kreasi kebudayaan, sampai ke ranah penjelajahan ilmu 

pengetahuan, sepanjang untuk membebaskan perempuan dari ketidakadikan gender. Sejarah 

feminisme tidak hanya bermula dan berupa gerakan yang dilakukan oleh perempuan untuk 

perempuan, tetapi bisa jadi merupakan pemikiran perempuan dan laki-laki tanpa ada gerakan 

sosial yang melahirkannya. Saya tambahkan pula dari pendapat McKinnon (dalam Keohane dkk, 

1982), yang menyatakan bahwa feminisme bertolak dan merupakan teori mengenai power and 

distribution inequality. Oleh karena itu, tradisi merepresentasikan ketokohan perempuan sesuai 

dengan periodesasi perang, gerakan nasonal, gerakan militer dalam historiografi Indonesia 

sudah saatnya berubah. 

 

Lebih lanjut, saya sependapat dengan Scott (1996) yang mengusulkan “gender” sebagai kategori 

analitik penelitian sejarah guna menyingkap tabir ketidakadilan di dalam relasi, contohnya 

dengan modal, militer, konsep negara integralistik, pandangan adat lama dan modern yang “beda 

tapi serupa” dalam membelenggu perempuan sebagai eksisten pencipta sejarah. Jadi, kategori 

analitik penelitian dan penulisan sejarah tidak lagi berpusat pada “perempuan”, melainkan pada 

persoalan yang dihadapinya di dalam relasi gender yang dapat saja dipengaruhi oleh factor kelas 

social, etnis, agama dan lainnya. 

 

Dari uraian itu, saya mengajukan sebuah konsepsi historiografi feminisme Indonesia untuk  

menyingkap tabir ketidakadilan terhadap perempuan di Indonesia yang masih berada dalam 

ruang gelap sejarah kita, demi menciptakan historiografi yang berkeadilan.  
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Tutur Perempuan  adalah Sumber Histioriografi Feminisme Indonesia 
Apakah “Tutur Perempuan”? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tutur berarti ucapan, kata, 

atau perkataan. Tutur selalu terjadi dalam komunikasi dua arah, yang di situ ada pengenalan, 

penerimaan, pertukaran dan akhirnya internalisasi pertukaran informasi antara penutur dan yang 

ditutur. Apabila kita bubuhi “perempuan” di belakangnya, maka proses komunikasi dua arah itu 

dilakukan oleh dan antar perempuan.13

 

Para perempuan di Indonesia mempunyia tradisi lokal (vernacular) untuk saling bertukar ceritera 

di antara sesamanya dalam ruang yang berhubungan dengan kegiatan mereka. Ruang kegiatan 

perempuan adalah arena konco wingking yang berhubungan dengan penyelenggaraan 

reproduksi social, yang berada di sekitar rumah dan halamannya. Setiap lokal mempunyai 

sebutannya, ada yang menyebut ngrumpi, rempon14, dan sebagainya. Pendeknya, di dalam 

proses tutur tersebut terdapat ruang, suasana, kelompok dan ceritera.15  

 

Adakalanya, proses tutur dilakukan dalam suasana kerja produktif, yakni sambil berjualan nasi 

pecel di depan rumahnya, terjadilah tutur antara dirinya sebagai penjual dan yang lainnya 

sebagai pembeli, serta antar pembeli. Dapat juga terjadi dalam suasana kerja reproduktif, yakni 

sambil mengasuh anak, mencuci pakaian, memasak, para perempuan bertukar ceritera 

mengenai urusan kerumahtanggaan, termasuk mengenai anak dan suami.  Bisa pula dalam 

suasana leisure time, yang tergantung pada kelas sosialnya, ada yang istirahat sambil mencari 

kutu, menonton sinetron di televisi, duduk di pasir pantai yang teduh di dekat perahu, atau 

nongkrong di kafe. Ceritera yang dituturkan oleh para perempuan tersebut berhubungan dengan 

dunia mereka yang mencakup kegiatan reproduksi sosial (dan biologis), kegiatan produksi di 

sekitar rumah, dan relasi-relasinya dengan anggota keluarga, tetangga, harga-harga dan 

penyediaan bahan makanan. 

 

Troillot, seorang yang memiliki pengalaman dan hidup dalam suasana revolusi di Haiti (1995), 

berpendapat bahwa tradisi vernacular tersebut mengandung makna sejarah mengenai “apa yang 

telah terjadi”, maupun tentang  “apa yang diungkapkannya mengenai sesuatu yang terjadi itu”. 

Makna “apa yang telah terjadi” menunjukkan proses sosiohistoris di suatu tempat, dan “apa yang 

diungkapkannya mengenai sesuatu yang terjadi”, adalah mengenai pengetahuan atau ceritera 

“aku-kami-kita” mengenai peristiwa tersebut. Dalam hal ini “aku-kami-kita” dapat disebut sebagai 

pelaku di dalam peristiwa dan sekaligus sebagai narator. Tradisi vernacular ini bersikap terbalik 

dengan tradisi sejarah versi akademik yang hanya memusatkan pada “apa yang telah terjadi”, 

yang kemudian dibuktikan secara material melalui sepak terjang para pemenang. Itulah 

sebabnya sejarah versi akademik terbatas dalam memaknai suatu peristiwa dan sesuatu di balik 

peristiwa. Bahkan, istilah “sejarah” juga dinyatakan Troillot bersikap ambivalen, termasuk bahasa 
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Indonesia, di satu pihak berusaha mengungkap tentang suatu peristiwa, dan di lain pihak 

membelenggu ceritera di dalam peristiwa.  

 

Apabila saya mengacu pada pandangan Troillot, maka Tutur Perempuan  adalah narasi sejarah 

feminisme yang berakar pada tradisi lokalnya. Dalam penelitian, yang disebut Sandra Harding 

(1987) penelitian feminisme, hubungan intersubyektif yang berkembang di dalam ruang tutur itu 

senantiasa dibarengi dengan rasa keberlanjutan antara penutur (para perempuan) dan yang 

ditutur (peneliti). Proses ini menciptakan pengalaman penelitian feminisme kami16 yang menarik, 

dan membangun Lingkar Tutur Perempuan, yang di dalam Institut Sejarah Sosial Indonesia 

(ISSI) dikembangkan sebagai metode dan metodologi di dalam penelitian sejarah yang berpusat 

pada ketidakadilan gender dalam relasinya dengan militer, modal, negara bangsa integralistik, 

struktur adat local, seksualitas, yang menganggap dan menempatkan perempuan sebagai 

kelompok sosial yang kalah.  

 

Maka dari itu, Tutur Perempuan merupakan peralatan kerja di dalam penelitian feminisme untuk 

menggali ketidakadilan gender yang hidup di dalam pengalaman perempuan. Apa yang disebut 

pengalaman perempuan adalah lokus sejarah yang menyimpan secara empirik “apa yang 

dialaminya” sebagai fakta ketidakadilan (Harding & Kelly, 1987), sebagai titik tolak yang 

menghubungan masa lalunya dengan masa depan. Pengalaman perempuan senantiasa 

mensikapi setiap kejadian yang dialaminya dengan cara “berdamai” demi masa depan yang lebih 

baik bagi diri dan, terutama generasi yang dilahirkan dari rahimnya.17 Hal itu bagai spirit yang 

mendorong para perempuan mampu keluar dari setiap kejadian ketidakadilan dengan sikap 

“melawan dalam diam”. Maka pengalaman perempuan itu merupakan endapan peristiwa yang 

tak teraba pergulatannya oleh para peneliti yang menggunakan metode non penelitian feminisme 

(konvensional) 

 

Mari kita simak narasi seorang anak perempuan di bawah ini: 

 

“…….paman membungkam mulutku dari belakang, dan menyuruh aku diam. Mulutku dibungkam 
dengan sapu tangannya, dan aku diperkosanya……aku minggat dari rumah, dan ketika bapak 
dan ibu tiriku menemukanku, aku dihajar dan disiksa sambil mereka berkata “pasti kamu tidak 
perawan lagi”, ketika aku katakan “ya”, mereka menghajarku lagi. Setelah itu, ibu tiriku pergi 
entah ke mana. Di rumah hanya tinggal aku dan bapakku, kemudian bapak 
memperkosaku…….Mungkin ini adalah cobaan buatku……Tapi aku belum bisa menerima 
ketidakadilan ini…….Mungkin semua ini ada hikmahnya…….Dan aku akan terus 
berjuang……Aku ingin semua korban yang mengalami sepertiku terus bertahan dan 
berjuang……..”  

(dikutip dari Testimoni, dalam kumpulan puisi para perempuan dari Jember  

yang berjudul Jancuk Iki, 2004) 
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Ketika sang anak perempuan itu menuturkan pengalaman dan memaknainya sebagai 

ketidakadilan, dan kemudian peneliti menyusunnya dengan aksara sehingga menjadi bentuk 

yang dapat dibaca, adalah perjalanan metodologis penulisan sejarah feminisme. Dari perjalanan 

metodologis ini, penelitian feminisme membangun rasa saling belajar untuk memaknai arti 

ketidakadilan secara bersama, dan dari sini menciptakan bahasa narasi yang menyingkap 

androcentrisme dalam penulisan sejarah.18

 

Dari pengalaman Lingkar Tutur Perempuan, terdapat tiga unsur yang dapat dijadikan dimensi 

penelitian feminisme. Pertama, adalah apa saja yang diuraikan perempuan yang kita ajak 

bertutur mengenai masa lalunya.  Apabila berangkat dari penelitian feminisme mengenai korban 

Tragedi 196519, ditemukan adanya pola kekerasan pada saat terjadi peristiwa kekerasan, pola 

kegiatan social-politik di masa sebelum peristiwa kekerasan dan pola survival sesudah peristiwa 

kekerasan. Kedua, adalah bagaimana fakta ketidakadilan mereka itu disembunyikan, oleh 

berbagai unsur yang berasal dari diri sendiri, keluarga, masyarakat, modal, militer dan unsur 

penyelenggara negara. Ketiga, adalah cara pengungkapan mereka, meliputi hal-hal yang 

berkenaan dengan kebiasaan bertutur sebagai perempuan, yang meliputi suasana dan ruang 

bertutur. Mempelajari cara pengungkapan bertutur ini sangatlah penting bagi pengembangan 

metodologi penelitian feminisme.20 Apabila tutur dari ketiga dimensi ini dikonstruksikan, maka 

terbentanglah sejarah ketidakadilan menurut perempuan yang kita ajak bertutur. 

 

Pada ceritera yang lain, penelitian sejarah sosial juga masih menggunakan metodologi yang non 

feminisme, sehingga ceriteranya dipadati oleh penindasan para laki-laki yang dilawan para laki-

laki, dan yang berakhir dengan kekalahan para laki-laki terhadap penguasaan alat-alat male-

production. Kekurangan di dalam sejarah sosial adalah, bahwa penulisnya luput untuk 

menganalisis proses penindasan yang juga mengenai nasib hidup para perempuan. Bahkan para 

perempuan mengalami proses penindasan secara berganda, di satu pihak, karena adanya male-

dominasi di dalam struktur keluarga yang membentuk hirarki gender, dan di lain pihak, karena 

adanya penindasan dalam cara produksi kapitalis (yang male-production) dan yang kadang (atau 

terpisah) bekerjasama dengan alat-alat kekuasaan negara. Problem ketidakadilan seakan hanya 

dialami oleh para laki-laki semata karena merekalah pelaku proses produksi. Sedangkan para 

perempuan yang difungsikan dalam proses reproduksi, baik biologis maupun sosial, tidak 

diungkap sebagai pelaku yang berperan dalam reproduksi human being, dan penyelenggara 

kelangsungan tenaga produksi bagi kapitalisme.  

 

Jadi, ketika penulis sejarah masih berkutat dengan sumber-sumber mengenai tokoh politik, atau 

mengenai gerakan serikat-serikat buruh dan petani di zaman kolonial hingga Indonesia merdeka, 
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penelitian feminisme telah melangkah ke arah membangun rasa human being di antara 

perempuan yang dipaksa-kalah oleh tokoh politik dan male-production, melalui Tutur Perempuan. 

 

Tutur Perempuan  Menyusun Sejarah Feminisme Indonesia 
Feminisme Indonesia menyusun sejarahnya terbilang belakangan, dibanding aksi-aksi protes dan 

pendidikan untuk penyadaran politiknya perempuan. Setidaknya, kesadaran untuk menyusun 

sejarahnya itu baru di mulai sejak dekade 1990-an, yang masih berpusat pada penulisan 

mengenai gerakan-gerakannya. Dari sini, penulis feminis menyadari ada yang terputus antara 

gerakan feminis saat itu dengan gerakan di masa sebelumnya. Lalu dengan ditemukannya fakta-

fakta baru melalui penelitian feminisme, terutama oleh Saskia E. Wieringa (1995) dan ditambah 

oleh Ruth Havelaar (1996), sumber keterputusan itu menjadi jelas jejaknya, yakni berpangkal 

pada Tragedi 1965. 

 

Tulisan Wieringa mengenai Gerwani dan Tragedi 1965, telah menyingkap fakta yang berbeda 

dari sejarah yang diajarkan di bangku sekolah mengenai Perisriwa Gerakan 30 September 1965. 

Penemuan terpenting Wiringa adalah visum et repertum yang menyatakan luka tembak pada  

tubuh enam orang jenderal dan seorang perwira menengah yang dikubur di Lubang Buaya. 

Sedangkan menurut sejarah yang diajarkan di bangku sekolah mengatakan bahwa korban 

dibunuh secara keji oleh Gerwani dengan menyilet penis dan mencungkil mata mereka diiringi 

tarian “Harum Bunga”. Dengan penemuan Wieringa tersebut, kita mendapat jejak bahwa 

kematian enam jenderal dan seorang perwira itu bukan dbunuh oleh Gerwani. Lalu mengapa 

Gerwani yang dinyatakan sebagai tertuduh? Dalam kata pengantar yang ditulis seorang feminis 

dari Kalyanamitra mengenai karya Wieringa tersebut, ditegaskan bahwa kampanye hitam 

mengenai Gerwani tersebut adalah suatu usaha untuk penghancuran gerakan perempuan yang 

berbasis massa rakyat di Indonesia. Karena setelah itu, organisasi perempuan di Indonesia 

dijinakkan untuk menjadi bagian dari organisasi korporatisme negara untuk mendukung rezim 

militer Orde Baru (Rahayu:1996).  

 

Pada ceritera yang lain, Ruth Havelaar21 dalam Selamat Tinggal Indonesia, menuturkan 

pengalamannya selama menjadi isteri mantan tahanan politik yang ditangkap dalam Tragedi 

1965 dan dibuang ke Pulau Buru belasan tahun lamanya. Pengalaman terpenting Ruth Havelaar 

adalah mengenai perlakuan diskriminasi dan stigmatisasi terhadap suaminya yang masih 

dipandang sebagai musuh negara, di mana ia merasakan dampaknya. Ceritera ini menyingkap 

politik Orde Baru mengamnesia sejarah bangsa Indonesia dari Tragedi 1965. Kecuali keluarga 

mantan tahanan politik, sebagian besar masyarakat Indonesia melupakan (dan tidak tahu) 

adanya peristiwa itu, dan lebih-lebih mengenai adanya hukuman kolektif yang masih diderita 

mereka sekalipun telah dilepas dari penjara atau tanah pembuangan. 

 16



 

Mengapa saya memulai dari gerakan feminis decade 1980-an dan Tragedi 1965 untuk 

membincang sejarah feminisme di Indonesia? Karena, menurut tafsir saya, wajah androcentisme 

dalam historiografi Indonesia sangat perkasa pada titik masa sesudah Tragedi 1965. Penulis 

sejarah dari Indonesia berhenti menulis tentang perempuan pada titik tragedi ini, dan ceritera 

sejarah Indonesia bergerak ke arah pemujaan terhadap keperkasaan militer dalam menumpas 

orang-orang yang disebut musuh negara dalam Treagedi 1965. Pada saat di bangku sekolah 

dasar, guru saya berceritera tentang Soeharto yang berjasa dalam menumpas G 30 S 1965, 

sehingga saya memiliki fantasi bahwa militer yang perkasa itu seperti Soeharto yang berwajah 

ganteng. Ya, sejarah militer di Indonesia, dalam fantasi kanak-kanak saya adalah sejarah 

mengenai laki-laki berkemeja hijau muda, tubuhnya perkasa, jalannya tegak dan wajahnya 

ganteng. Dalam fantasi seperti itu, kita kehilangan symbol tentang “perempuan” yang otonom22, 

dan pengalaman ini mewarnai feminis yang tumbuh di negeri ini sejak decade 1980-an. Karena 

itu, tulisan Wieringa dan Ruth Havelaar seperti menghubungkan kembali dengan sebuah 

identitas yang hilang dalam perjalanan sejarah kita. Sayang, bahwa kedua buku penyingkap 

sejarah yang teramnesia itu dan diterbitkan oleh Kalyanamitra23 itu kurang mendapat tanggapan 

sebagai persoalan yang signifikan. Barangkali, karena pada masa itu, masyarakat Indonesia 

mengahadapi krisis ekonomi-politik menjelang dan sesudah Soeharto turun dari jabatan 

presiden. 

 

Pada saat yang hampir berbarengan dengan turunnya Soeharto sebagai presiden,  feminis 

Indonesia menyelenggarakan Kongres Perempuan Indonesia pada 14-17 Desember 1998 di 

Yogyakarta (Rahayu: 2001) Tampaknya ada usaha untuk menyambung benang merah 

kesejarahan dengan Kongres Perempuan Indonesia pertama di Yogyakarta pada 1928, dan 

karenanya kongres di Yogyakarta pada masa bulan madu reformasi itu ditulis dengan “Kongres 

Perempuan Indonesia ketiga” (Kongres Perempuan Indonesia kedua di Jakarta pada 193524). 

Seorang mantan aktivis Gerwani yang telah dihukum oleh militer Orde Baru selama 20 tahun 

dihadirkan dalam kongres tersebut untuk menuturkan apa yang telah dialami Gerwani dalam 

Tragedi 1965. Tetapi, kehadirannya belum membangun kesadaran terhadap keterputusan 

sejarah gerakan perempuan sejak 1965 di kalangan feminis muda, dan sebaliknya, yang muncul 

adalah kontroversi mengenai kehadirannya sebagai mantan Gerwani. Sikap ini menunjukkan 

paradoks kesadaran feminis, yang di satu pihak, memprotes ideology konco wingking ciptaan 

Orde Baru, dan di lain pihak, menerima penulisan sejarah gerakannya feminis di Indonesia versi 

rezim yang dilawannya itu. 

 

Dari situ, sejumlah feminis di Indonesia berdaya-upaya dan kemudian menemukan Tutur 

Perempuan  untuk menyingkap secara meluas dan mendalam hidupnya ketidakadilan terhadap 
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perempuan di Indonesia Mulanya, tutur perempuan itu terjadi tanpa kesengajaan (di luar metode 

pelatihan) dalam ruang-ruang pelatihan analisis gender yang dikembangkan pertama kali oleh 

Kalyanamitra di Indonesia pada awal decade 1990-an. Tutur perempuan terjadi ketika 

pengalaman feminis dijadikan sarana untuk menelisik masa lalunya yang berhubungan dengan 

ketidakadilan. Sungguh mengejutkan, karena sebagian dari feminis memendam pengalaman 

kekerasan seksual, pengekangan mobilitas, pembatasan usia perkawinan, cap sebagai 

perempuan buruk karena kegiatan politiknya, diskriminasi dalam memperoleh kesempatan untuk 

memajukan intelektualnya, dan yang semua itu berhubungan dengan pengalaman ketidakadilan 

yang dahulu diterima ibunya.25  

 

Pada perkembangannya, Tutur Perempuan dijadikan metode untuk menyingkap pengalaman 

perempuan yang mengalami kekerasan domestik dan penyerangan seksual. Ini terjadi ketika 

tumbuh women crisis centre sekitar 1997,26 yang kegiatannya adalah membantu penanganan 

dan pemulihan perempuan korban kekerasan tersebut. Tutur Perempuan dalam hal ini  

menyingkap “apa yang dialami” dan “apa yang dirasakan” korban kekerasan domestic secara 

bertahap melalui proses konseling tatap muka, yakni antara konselor dengan korban. Pada 

situasi yang lebih maju, Tutur Perempuan dijadikan sarana untuk mempertemukan antar korban 

sejenis masalahnya, berupa sebuah kelompok, dan di situ mereka saling menuturkan “apa yang 

dialami” dan “apa yang dirasakan sesudah peristiwa kekerasan terjadi” (disebut peer group 

conseling)27. Apa yang disingkap secara Tutur Perempuan itu pada akhirnya merekonstruksi 

sejarah diri perempuan itu dengan ibunya --yang dahulu juga mengalami kekerasan dan 

permaduan dari ayahnya. Selain itu juga tersingkap bahwa kekerasan itu bagai roda yang 

berputar membentuk siklus dan bergerak dari masa lalu ke masa sekarang dan ke masa depan 

bagai spriral28.  

 

Menghubungkan Tutur Perempuan  dengan peristiwa untuk menyusun kronologi (kebenaran) 

sederhana terjadi ketika mengklarifikasi isu-isu adu domba dari komunitas Kristen dan Islam di 

Ambon selama konflik antara 1999 – 2002, sehingga dapat dirunut asal-usul terjadinya konflik di 

wilayah yang mereka huni menurut ceritera perempuan. Meskipun pengetahuan itu pada 

akhirnya hanya disimpan dalam ingatan para perempuan dari kedua komunitas tanpa berani 

menceriterakannya kepada suami mereka29.  

 

Tetapi, Tutur Perempuan yang telah diceriterakan itu belum disadari untuk  sumber penulisan 

sejarahnya feminisme. Metode ini masih dipegunakan untuk keperluan pendidikan feminisme, 

karena itu tak ada rekaman suara maupun visual, dan apalagi yang tertulis  dari tutur perempuan 

tersebut. Meskipun pada tahap ini, Tutur Perempuan merupakan alat untuk membuka kebisuan 

para perempuan, dan khususnya yang mengalami kekerasan. 
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Kesadaran menggunakan Tutur Perempuan sebagai sumber penulisan sejarah muncul sekitar 

awal 2000-an, yang mulanya didahului oleh keperluan membuka suara korban kekerasan  

peristiwa politik di masa lalu. Awal itu merupakan usaha untuk memahami dimensi korban 

perempuan dari berbagai peristiwa masa lalu, tetapi kemudian muncul eksperimen untuk 

mengumpulkan korban politik dan ekonomi, baik dari ranah public maupun domestic. Maka, 

diselenggarakan Tutur Perempuan di Galery Nasional, Jakarta, bertepatan dengan pameran 

patung yang diadakan Dolorosa Sinaga di sana.30   

 

Para perempuan yang berkumpul dalam Tutur Perempuan itu berasal dari korbanTragedi 1965, 

Peristiwa Tanjung Priok 1984, para ibu dari aktivis Partai Rakyat Demokratik yang ditangkap 

setelah Peristiwa 27 Juli 1996, para ibu dari mahasiswa yang tertembak saat Tragedi Trisakti, 

Semanggi 1 dan 2 di Jakarta, Peristiwa Kerusuhan Mei 1998, korban penggusuran tanah di 

Jakarta, korban konflik agraria, buruh migran, korban kekerasan domestik. Suasana Tutur 

Perempuan  dibangun agar mereka saling berceritera mengenai apa yang diungkapkannya 

sebagai masalah di dalam kejadian, dan yang kemudian  membawa dampak berkelanjutan di 

dalam kehidupan mereka.  

 

Dari peristiwa di Galeri Nasional Jakarta itu terasalah adanya kekosongan penulisan sejarah 

korban kekerasan politik versi feminisme, dan di mana kekeraan politik itu tak pernah dijelaskan 

oleh historiografi Indonesia-androcentris. Gagasan itu terwujud seiring dengan proyek penulisan 

sejarah lisan Korban Tragedi 1965 (Roosa, dkk, 2004), dan melalui ceritera para perempuan 

korban itu, tersusunlah sejarah feminisme yang menyajikan fakta ketidakadilan yang 

disembumyikan di balik Tragedi 1965 (Ratih:2006)31, dan sebuah kronik mengenai Tragedi 1965 

di Surakarta. Tutur Perempuan untuk korban serupa dikerjakan feminis muda dari Nahdhatul 

Ulama (NU) dalam organisasi payungnya yang diberinama Syarikat Indonesia 

 

Tugas penulisan sejarah feminisme adalah menanggalkan status para perempuan itu sebagai 

korban, dan selanjutnya menempatkan mereka sebagai pencipta sejarah. Mengenai hal ini 

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan telah mengangkat perempuan korban 

Tragedi 1965 sebagai human rights defender dalam peringatan Hari Human Rights Defender, 28 

November 2006 di Jakarta. 

 

Tugas penulisan sejarah feminisme lebih lanjut adalah menerobos diskursus tentang periodesasi 

politik yang dianggap ‘besar’. Sebab, ada banyak pengalaman ketidakadilan terhadap 

perempuan yang lenyap jika dihubungkan dengan periodesasi politik, terutama yang berkenaan 
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dengan masalah male-production, yang langsung atau tidak langsung membawa perubahan 

sosial di Indonesia, di luar peristiwa politik di negeri ini. 

 
Penutup 
Tulisan ini pada akhirnya adalah Tutur Perempuan untuk mengkonstruksi historiografi feminisme 

Indonesia. Kekhawatiran Kuntowijoyo terhadap penulisan sejarah yang gynocentris tidak 

memperoleh basis argumen yang factual, apabila disimak dari tradisi vernacular perempuan yang 

diabaikan oleh penulisan sejarah versi akademik. Sebaliknya, feminisme bukan berupaya untuk 

menulis sejarah yang androgyn, apabila didasarkan pada keseimbangan representasi kegiatan 

laki-laki dan perempuan dalam peristiwa sejarah. Sekali lagi, historiografi feminisme di Indonesia 

dimaksudkan untuk menyajikan fakta sejarah yang berasal dari pengalaman perempuan yang 

dipaksa kalah telah menciptakan kebudayaan manusia. 

 

 

 

Lenteng Agung, Juni, 20007 
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