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Abstract 
 

This research examines the concern of women’s language and desire inside the progress of 
patriarchal myth making in Indonesia’s society. In my opinion, language has become a 
fundamental aspect that segregates the identity creation process of male and female world, 
includes their daily life, especially in terms of body desire. The different  language usage 
applied in general public restricts female to get fully involve in daily life activities, that makes 
females feel themselves uncomfortable living in the society. This kind of unwritten rules have 
been agreed for centuries mouth to mouth from traditional stories until the modern myth. Some 
myths in the society even put the female character as the antagonist and full of horror so that 
people will fear her much. By examples, the myth about Gerwani and the symbol of Ibuism. My 
research is based on the different interpretation on seeing how the language creates symbol on 
women’s stereotip in society. On some masculin interpretation, there is a stiffness form of 
symbolic language in it, which produces a discriminative language which interpretate women’s 
desire as fear for society. But on the other hand, when we use the interpretation on feminine 
identity more radically, it will gives freedom to express the jouissance that burried inside the 
patriarchal box for centuries. This new era of feminism internalize in the media, that is why we 
need the strategies of postfeminism on defining equality. By deconstructing those stigmas, 
women are capable to create a new language of desire which expresses their abjection. This 
deconstructive meaning will be one of the revolutionary act of women in reducing the 
discrimination of patriachy in the epistemological state, especially in Indonesia. 
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A.  Pendahuluan 

Perempuan di Indonesia saat ini hidup dalam kondisi yang menempatkan mereka 
pada posisi paradoks. Satu sisi gaung dari kesetaraan gender telah membebaskan ruang 
gerak perempuan. Sisi lain, akar tradisi masih mengikat pola pikir dalam masyarakat 
yang cenderung mensubordinat posisi perempuan dalam masyarakat. Beban yang 
diletakkan di bahu perempuan tidak jauh dari tanggung jawab keluarga, sehingga 
seringkali alasan tidak menempatkan perempuan pada posisi yang krusial adalah karena 
ada kewajiban sebagai “istri”1. Pembatasan ini menguat pada tataran pikiran dan terus 
dibiasakan melalui tiap interaksi dalam masyarakat. 

                                                 
1 Hal ini menjadikan pembagian peran secara sosial terlihat seperti “alamiah” (kodradi). 
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Interaksi manusia bermula lewat bahasa. Setiap respon dalam ruang publik akan 
tersampaikan melalui medium bahasa (Haste, 1984: 25) dan respon tersebut 
memengaruhi aktivitas masyarakat. Konsep bahasa tidak selalu berupa rangkaian kata 
dan penyampaian kalimat, melainkan segala sesuatu yang terkait dalam usaha 
komunikasi antar individu. Tujuan akhir dari pembagian interpretasi dan definisi yang 
dipahami oleh setiap individu adalah mencari kesimpulan sebagai bentuk pengetahuan 
dan kebenaran mutlak. Pengetahuan dimungkinkan hadir lewat pemahaman dan 
kepercayaan individual, namun mekanisme pembentukan bahasa akan diatur dari 
kesepakatan dalam masyarakat (Haste, 1984: 26). Pola agresif patriarki semakin terlihat 
ketika ada persaingan dalam penyampaian interpretasi individu. Untuk menghindari 
perbedaan yang terlalu mencolok, maka diperlukan sebuah konvensi dalam bentuk 
kontrak sosial (Rousseau, 2002: 156).  

Sistem patriarki di Indonesia memperkuat akar diskriminatifnya pada bahasa 
lewat penekanan dan batasan pembentukan bahasa itu sendiri. Pemilihan penggunaan 
kata “wanita” di atas “perempuan” pada masa Orde Baru menjadi satu penandaan atas 
tubuh perempuan dalam masyarakat. Dalam bahasa sansekerta, wanita dimaknai sebagai 
objek seksual dan perempuan adalah yang diempukan2. Perbedaan definitif kedua kata 
tersebut berpengaruh atas penempatan perempuan secara emansipatif dalam masyarakat. 
Berangkat dari kata, makna dihadirkan dan memungkinkan mitos tercipta atas nama 
stereotip gender. Pemahaman terhadap bahasa hanya dapat terjadi di ruang publik. 
Dengan demikian, bahasa pada dasarnya tidak berjenis kelamin, hanya saja pada 
penggunaan lebih lanjut terjadi pengelompokkan sifat sehingga terjadi klasifikasi 
gender3 pada bahasa. 

Persoalan bahasa dan pemaknaan perempuan di Indonesia akan menarik apabila 
dilihati melalui metode critical postmodern feminism4 analysis. Metode ini akan 
memayungi keseluruhan pustaka dan tanda yang telah dihadirkan dengan pisau analisa 
feminisme postmodern. Para pemikir feminis postmodern akan berangkat dari 
dekonstruksi Derrida (Tong, 2009: 272) dalam membongkar pemaknaan baru. 
Perempuan Indonesia telah melewati banyak fase sejarah yang seringkali melupakan 
keberadaan mereka. Sehingga pertanyaan besar pun hadir, apakah mungkin perempuan 
Indonesia menghentikan repetisi atas mitos yang mengsubordinat posisi mereka dan 
menciptakan sebuah kisah yang membebaskan?  

B.  Mitos Ibuisme: Rasionalisasi Maskulin  

Internalisasi gender masuk melalui bahasa. Lewat pembagian pengetahuan 
dalam masyarakat, stereotipe gender pun menjadi kebenaran mutlak yang dipercaya 
dalam masyarakat. Syarat mutlak yang harus dimiliki individu untuk dapat terlibat 
penuh dalam ruang publik adalah mengerti bahasa yang berlaku dalam ruang publik 
tersebut. Individu yang mampu terlibat penuh adalah individu yang memberikan 

                                                 
2 Wanita berasal dari kata wana ita atau objek seksual, sedangkan perempuan berarti yang diempukan. 
3 Perbedaan antara yang alamiah (kodrati) dengan gender terletak pada konstruksi yang tercipta pada 

pembagian gender oleh masyarakat, tetapi klasifikasi gender tersebut cenderung bias pada perempuan 
dengan meminggirkan perbedaan pengalaman tubuh perempuan. 

4 Metode yang saya gabungkan dari critical theory (Given, 1998: 174)—yang melihat persoalan kritis 
pada masyarakat dan kaitannya dengan sistem ideologi yang mempengaruhi masyarakat—dengan teori 
feminisme postmodern (Given, 1998: 333)—yang melakukan pembongkaran pada tataran bahasa 
perempuan dan erat kaitannya dengan kehidupan di masyarakat patriarkal. 
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sumbangan pengalaman publik sebagai bentuk negoisasi ego pengetahuannya. Implikasi 
dari kesepakatan publik ini adalah perempuan tidak memiliki kesempatan untuk 
membagi pengalaman yang dialami di luar ruang publik sehingga perempuan akan 
mengalami kesulitan memahami konvensi bahasa patriarkal.  

Ketidakpahaman perempuan atas bahasa patriarkal dalam masyarakat membuat 
mereka tidak berdaya terlibat dalam pembentukan sejarah hidup mereka. DI Indonesia 
sendiri lahir banyak mitos perempuan yang juga dilanggengkan oleh negara. Sebagai 
salah satu contoh adalah bagaimana menguatkan domestifikasi perempuan paska “mitos 
Gerwani” melalui peran Dharma Wanita. Julia Suryakusuma dalam bukunya Ibuisme 
Negara (2011), menemukan bentuk konstruksi sosial atas perempuan melalui kegiatan 
Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Negara menghegemoni peran ibu dalam 
berbagai bidang, sebagai upaya meredam perjuangan kelompok perempuan yang senada 
dengan Gerwani, yang cenderung membebaskan perempuan dari sekedar memiliki 
peran domestik.  

Konstruksi pola pikir maskulin5 menuntut ego setiap manusia untuk saling 
berburu dan berusaha menjadi yang terbaik. Dengan demikian, muncullah metafora 
“pemburu” pada laki-laki sebagai simbol maskulinitas (Haste, 1984: 23) dan perempuan 
menempati posisi pelengkap6. Perempuan boleh saja ikut dalam perburuan tersebut, 
tetapi sistem patriarki membatasi pilihan yang dimiliki perempuan. Tetap akan muncul 
stereotipe khusus bagi perempuan pemburu tersebut. Mitologi perempuan pemburu ini 
digambarkan dalam kisah Dewi Artemis7 yang sangat gagah dan kuat tetapi tidak 
memiliki pilihan untuk berkeluarga (Stone, 1976: 53). Aturan yang mengikat 
perempuan dalam tataran domestik akan mengelompokkan perempuan pada beberapa 
tataran. Aturan pertama adalah kesucian8 yang akan menjadi simbol pengorbanan 
perempuan sebagai tokoh pahlawan dalam masyarakat. Aturan kedua muncul dari 
kelompok perempuan-perempuan ternama yang memiliki kesempatan karena adanya 
identitas aksen dari laki-laki yang menjadi penopangnya. Pemberian tempat bagi 
perempuan hanya akan terjadi bila kedua aturan tersebut diikuti oleh perempuan. 
Perempuan yang berusaha keluar dari kedua aturan tersebut akan “dikutuk” oleh 
masyarakat patriarki dan dianggap sebagai deviansi masyarakat9. 

Konsep yang berlaku dalam masyarakat patriarkal meniadakan tempat bagi 
perempuan karena mereka tidak mendapat kesempatan untuk berbagi pengalaman di 

                                                 
5 Pola maskulin dalam konteks ini terkait dengan sistem bahasa patriarkal yang telah terinternalisasi 

dalam masyarakat. 
6 Terlihat dalam puisi yang ditulis oleh Tennyson (dikutip dalam Haste, 1984: 23) 

Man to the field, and woman to the hearth, 
Man to the sword, and to the needle she, 
Man with the head, woman with the heart, 
Man to command and woman to obey, 
All else confusion. 

7 Dewi Artemis adalah dewi pemburu dalam kisah mitologi Yunani. 
8 Kesucian dalam konteks ini dinilai dari keperawanan perempuan. Citraan perempuan perawan yang suci 

terlihat dari kesucian Perawan Maria sebagai Bunda Yesus. Tokoh pahlawan perempuan akan diakui 
ketika ia tetap mempertahankan keperawanannya.  

9 Seperti dalam dongeng anak-anak, “si sepatu merah”, yang lebih memilih kesenangannya pada menari 
dan pada akhirnya harus menanggung kutukan menari seumur hidupnya hingga kakinya ditebas (Haste, 
1984: 21) 
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ruang privat10. Monolitik rasionalisme hanya memberikan kesempatan bagi satu 
pengalaman. Pengalaman perempuan di ruang privat (domestik) tidak diperhitungkan. 
Logika berpikir maskulin ini pun ditentang oleh banyak pemikir feminisme. Bagi 
mereka, posisi subaltern11 perempuan telah membuat mereka sulit untuk berbicara 
dalam masyarakat, karena dalam logika berpikir yang dijelaskan Gayatri Spivak 
(1942— ) hanya dimiliki mereka yang dominan (Spivak, 1995: 25). Simone de 
Beauvoir (1908—1986) menyebutkan posisi perempuan sebagai the Others (De 
Beauvoir, 1989: 15) dan menjadi objek dalam proses menjadi individu di dalam 
masyarakat. 

Dominasi wacana patriarkal tidak hanya berhenti dalam tataran keseharian. 
Perempuan yang muncul dalam ruang publik menjadi ancaman bagi kekuasaan 
maskulin—karena perbedaan pengalaman antara perempuan dengan laki-laki akan 
memaksa sebuah kesepakatan baru. Kesepakatan baru inilah yang akan menghancurkan 
sistem dominan yang telah ditanamkan oleh patriarki. Diskriminasi jenis kelamin telah 
memberikan pembenaran pada setiap tempat sehingga tidak ada kesempatan bagi 
perempuan untuk bergerak dalam ruang publik (Haste, 1984: 22). Tanpa disadari oleh 
perempuan, mereka masuk pada tataran simbolik yang diciptakan patriarki melalui 
inisiasi bahasa (Rogers, 2007: 58). 

Pola Orde Baru atas peran domestifikasi perempuan adalah wujud dari gerbang 
inisiasi keluarga—yang disebut oleh Jaques Lacan (1901—1981) sebagai penentu 
identitas individu—telah menanamkan kesadaran semu bagi perempuan. Kesadaran 
semu perempuan yang terulang dalam gerbang keluarga12 ini ibarat lingkaran kekerasan 
patriarkal akan terus mengembalikan posisi perempuan pada tataran di luar yang 
simbolik tersebut. Julia Kristeva (1941— ), tokoh feminisme postmodern Prancis, 
menyebutnya sebagai pengembalian ibu pada kesadaran semiotis maternal yang semu 
(Kristeva, 1984: 26). Perempuan berada di dalam kondisi tertutup karena tidak ada 
kesempatan baginya untuk mengerti aturan bahasa maskulin. Identitas perempuan pun 
menjadi tidak stabil dan cenderung terasing dengan dirinya sendiri13. 

Konsep ibuisme negara menunjukkan peran kuat dari Orde Baru untuk 
menciptakan teror kepatuhan dalam masyarakat. Jargon atas tanggungjawab perempuan 
terhadap pembentukan moral anak bangsa menjadi cerita moral di setiap dongeng atas 
domestifikasi ibu. Kebencian terhadap kisah gerakan perempuan terlihat dari munculnya 
mitos atas Gerwani yang lekat dengan penokohan setan—kejahatan perempuan—yang 
harus ditakuti di masyarakat. Perempuan baik adalah perempuan yang bertanggung-
jawab penuh atas perannya sebagai seorang ibu yang mendukung suami dan anak-
anaknya. Seorang istri, pada masa Orde Baru, diarahkan agar selalu mendukung 
kegiatan suaminya. Melalui Dharma Wanita dan PKK, maka negara secara tidak 

                                                 
10 Pada awal kesepakatan pengetahuan universal, pengalaman yang dijadikan acuan adalah pengalaman di 

ruang publik. Perempuan pada masa itu telah ditempatkan pada ruang privat (domestik) sehingga sulit 
mendapatkan akses keluar. 

11 Merupakan posisi yang berada di bawah sistem besar yang berlaku di masyarakat. Perempuan pada 
posisi subaltern tidak mempunyai akses untuk bersuara sama sekali, karena mereka diharuskan diam 
dan tunduk pada aturan patriarkal. 

12 Kesadaran seorang anak sebagai individu yang eksis muncul lewat proses yang diberikan oleh 
orangtuanya sehingga proses itu akan diterapkan pula pada kehidupan dewasanya. 

13 Mengalami proses abjeksi akibat represi patriarkal terhadap dirinya yang memojokkan diri pada ruang 
semiotik. 
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langsung telah mengatur peran perempuan—terdomestifikasi sebagai Ibu Rumah 
Tangga. 

C.  Repetisi Mitos Identitas Ibu  

Mitos berasal dari bahasa Yunani, muthos, yang berarti cerita dengan otoritas 
yang sangat kuat. Mitos seringkali digunakan baik dalam cerita dongeng kepada anak-
anak sebelum tidur, maupun dalam tataran akademisi (Coupe, 2009: 1). Mitos dapat 
menjadi legitimasi terhadap tindakan di dalam masyarakat. Dalam prakteknya, mitos 
dapat menjadi sebuah ideologi yang dipercaya dalam masyarakat sehingga proses 
pembentukan subjek individu dalam masyarakat akan terpengaruh mitos apa yang 
dipercaya (Coupe, 2009: 6). Perempuan pun mengalami proses mitologi dalam 
kehidupannya. Proses yang dialami perempuan cenderung datang dari replikasi 
kehidupan sebelumnya14 sehingga perempuan seringkali terasing dari dirinya sendiri.  

Mitos Gerwani dan Dharma Wanita menjadi contoh nyata bagaimana definisi 
atas perempuan Indonesia dapat berubah sesuai ideologi negara. Apabila dilihat dari 
analogi kisah sepatu merah, maka posisi perempuan Indonesia dihadapkan pada pilihan 
menjadi “perempuan baik” sesuai dengan konsep ibu pada masa Orde Baru, atau dicap 
menjadi “perempuan liar” layaknya stigma yang melekat pada Gerwani. Terlibat aktif 
dalam kegiatan organisasi perempuan harus dikondisikan seimbang dengan kegiatan 
rumah tangga. Akibat stereotip ini, Gerwani tidak lagi diingat sebagai organisasi 
perempuan, melainkan layaknya kuntilanak, ia menjadi simbol kengerian perempuan 
yang meneror masyarakat. Perempuan yang memilih sepatu merah—simbol 
pembebasan hasrat—akan diposisikan pada stigma negatif dan tidak bebas beraktivitas 
di masyarakat. 

Stereotip perempuan di Indonesia semakin dikuatkan lewat penggunaan contoh-
contoh soal di sekolah. Sebagai contoh, ketika seorang anak mulai belajar membaca, ia 
akan menemukan contoh soal: “Ani membantu ibu memasak di dapur sedangkan Budi 
membantu Ayah mencuci mobil.” Atau contoh lain, “Ibu pergi ke pasar. Ayah pergi ke 
kantor.” Contoh-contoh kalimat tersebut menunjukkan adanya internalisasi stereotip 
terhadap anak. Ani disepakati—dalam aturan simbolik—sebagai nama perempuan dan 
Budi adalah nama laki-laki. Ketika pembaca telah menyepakati hal tersebut, maka 
dalam benak mereka telah dibiasakan membayangkan ani—perempuan—akan bertugas 
mengerjakan hal-hal domestik, sedangkan budi—laki-laki—mengerjakan hal yang 
terkait dengan transportasi rumah. Hal ini berlaku sama pada tujuan pergi, bahwa yang 
pergi ke kantor adalah seorang ayah—laki-laki—dan seorang ibu—perempuan—ke 
pasar, sebagai bagian dari tugas domestik. 

Repetisi atas stereotip ini menghasilkan konflik yang berbeda antara ibu dengan 
anak laki-laki, dan ibu dengan anak perempuan. Pada anak laki-laki, ia akan merasa 
dipisahkan dari sosok pertama yang ia ketahui, tetapi pemisahan ini membuat ia masuk 
dalam ruang ayah dan akan merepetisi tindakan ayah pada keluarganya. Anak 
perempuan, selain menyadari bahwa nantinya ia tidak akan memiliki keutamaan 
layaknya anak laki-laki, ia pun menyadari bahwa posisi ibunya tidak sekuat yang ia 
ketahui di awal. Relasi ibu dan anak perempuan ini akan penuh ketegangan dan 

                                                 
14 Pola yang diturunkan dari orangtuanya dan akan terus ditiru oleh perempuan karena tidak mengetahui 

pola lain dalam pembentukan subjek si anak. 
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kontradiksi. Konflik yang tidak disadari oleh mereka sehingga ada emosi melankolis 
yang dibentuk dalam relasi ini.  

Konflik ibu-anak perempuan merupakan bagian dari ambiguitas identitas 
perempuan. Perempuan dalam masyarakat patriarkal tidak diberikan kesempatan untuk 
berproses menjadi identitas utuh, karena untuk mendapatkan tempat di masyarakat, 
perempuan harus murni suci atau bergantung pada identitas laki-laki. Tanpa ada 
identitas stabil dari ayah atau suami—representasi identitas laki-laki yang stabil—maka 
perempuan akan kehilangan identitasnya. Ambiguitas ini membuat perempuan berada 
dalam ilusi identitas, ia ada sebagai individu tetapi bergerak sebagai aksen identitas 
yang lain (laki-laki).  

Anak perempuan pada mulanya akan menolak kondisi sang ibu, sehingga 
membuat ada jarak. Namun, tanpa sadar kegiatan dalam keseharian ibu-anak akan 
terbangun dalam kehidupan anak, sehingga pada akhirnya anak perempuan akan 
mengulang hal yang sama. Identitas perempuan yang diingkari ini memunculkan nuansa 
masokis dalam relasi ibu-anak. Perempuan dibiasakan untuk terikat pada subjek 
keluarga, bukan sebagai subjek mandiri. Keberadaannya sebagai individu menghilang, 
ibarat bayangan, dan menyatu dengan identitas keluarganya. Kondisi ini disebut 
Kristeva sebagai kondisi melankolis, karena perempuan cenderung akan apatis pada 
persoalan diluar keluarganya.  

Penolakan anak perempuan terhadap kondisi subjek ibu, terlihat dalam kondisi 
gerakan perempuan di Indonesia. Ketika era reformasi, banyak tokoh gerakan 
perempuan yang muncul dan dengan tegas menolak ibuisme yang digaungkan negara. 
Perempuan banyak terlibat dalam perubahan di masa reformasi. Dampak dari reformasi 
dapat dirasakan secara nyata untuk perempuan Indonesia, karena organisasi perempuan 
semakin mendapatkan tempat di masyarakat. Namun, hal ini tidak menghilangkan 
diskriminasi terhadap perempuan.  

Perempuan Indonesia tetap dikontrol melalui tindakan. “Kebencian” perempuan 
era reformasi—representasi anak perempuan—terhadap organisasi perempuan Orde 
Baru—representasi ibu—tetap dirasakan dalam setiap aktivitasnya. Banyak kegiatan 
dan analisa yang datang dari tuduhan kesalahan organisasi semacam PKK dan Dharma 
Wanita, tanpa ada upaya rekognisi atas posisi perempuan di masa Orde Baru. Gerakan 
dan pemikiran perempuan pada era reformasi berusaha untuk menolak kehadiran subjek 
“ibuisme”, sebagai bentuk penolakan atas kontrol negara. Sayangnya penolakan ini 
berimbas pada konflik identitas “ibu-anak”—bentuk perbedaan generasi. Penolakan ini 
kemudian justru membangun dinding yang kuat dalam gerakan selanjutnya. 

Upaya perempuan generasi reformasi untuk merekognisi identitasinya berbaur 
dengan konflik dengan generasi sebelumnya. Padahal yang seharusnya diutamakan 
adalah penolakan atas kontrol negara. Rekonsiliasi atas kondisi melankolis identitas ibu-
anak perempuan ini hanya akan mampu dilakukan apabil ada pemahaman pengalaman 
satu sama lain. Dukungan satu sama lain dibutuhkan, tetapi budaya patriarkal telah 
berhasil mematikan kepedulian tersebut sehingga menyisakan konstruksi peranan 
perempuan. Repetisi ini melahirkan banyak identitas perempuan yang jauh lebih apatis 
terhadap persoalan perempuan. Kemandirian perempuan bergerak terpisah dengan 
penyelesaian soal diskriminasi. Relasi maternal semacam inilah yang harus dihentikan, 
untuk menghasilkan sebuah kesetaraan yang non-ilusif di masyarakat. 
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D.  Keterasingan Identitas Perempuan 

Identitas perempuan yang terus dibungkam dalam tataran semiotik memberikan 
dampak fatal bagi perempuan. Perempuan merasa terasing dari tataran simbolik—
sebagai acuan aturan yang berlaku dalam masyarakat. Nilai yang berlaku dalam 
masyarakat muncul berdasarkan kesepakatan masyarakat patriarkal. Perempuan tidak 
memiliki akses untuk terlibat pembentukan nilai yang akan berlaku di masyarakat. Oleh 
sebab itu perempuan harus diam dan menerima begitu saja nilai yang sudah disepakati 
dalam kontrak sosial masyarakat. Terjadi pemaksaan kesadaran dalam menerima nilai-
nilai yang ikut masuk ke dalam ruang semiotik perempuan (Flinders, 2003: 11). 
Kesadaran semu yang dimiliki individu menjadikan nilai yang masuk dalam dirinya 
sebagai nilai universal15, akibatnya perempuan semakin terasing dalam ruangnya. 

Keterasingan yang hadir dalam kehidupan perempuan datang dari dalam diri 
perempuan sendiri. Kristeva (1982) dalam bukunya The Power of Horror (1), Kristeva 
menyebutnya sebagai abjeksi. Abjeksi adalah sebuah kondisi penolakan individu 
terhadap eksistensi dirinya karena merasa berbeda dengan kondisi di luar dirinya. 
Batasan yang dibangun oleh masyarakat tataran simbolik telah membuat sebuah dinding 
yang membatasi eksistensi perempuan. Subjektivitas perempuan telah dikonstruksi oleh 
masyarakat patriarkal sehingga memisahkan dirinya dari yang lain—di luar dirinya. 
Batasan tersebut tidak muncul sejak awal individu terlahir di dunia. Batasan yang 
muncul dalam identitas perempuan muncul karena teror yang ditanamkan masyarakat 
patriarkal lewat konsep pengorbanan tubuh agar dapat diterima dalam tataran simbolik. 
Pengalaman pertama perempuan hadir dalam chora feminin yang menerima terlebih 
dahulu berbagai pemahaman pengetahuan sebagai dasar pembentukan subjek.  

Kristeva berangkat dari argumen Lacan mengenai kesadaran subjek anak pada 
fase cermin sebagai bagian dari fase pre-oedipal. Anak yang bercermin akan melihat 
dirinya sama dengan bayangannya pada cermin. Kerancuan eksistensi tubuh real anak 
dengan bayangannya menjadikan anak tidak dapat membentuk identitasnya secara 
mandiri (Rogers, 2007: 59). Proses yang dialami anak selama fase cermin menciptakan 
pemisahan subjek dengan hal lain—yang berada di luar dirinya. Pemisahan diri individu 
muncul dari penolakan diri –oleh si anak terhadap dirinya sendiri– sebagai wujud 
pemenuhan eksistensinya. Anak menganggap bahwa dengan ia menolak keberadaan 
sesuatu yang berbeda dan ada di luar dirinya, ia akan memiliki identitasnya secara utuh.  

Jiwa baru yang telah masuk dalam rahim ibu akan menyatu dengan tubuh ibu. 
Pada tahap penyatuan ini, tubuh ibu berada antara faktor biologis dan narasi 
kehidupannya. Kelahiran si anak menempatkan ibu pada posisi ambigu, sebagai tubuh 
yang menyatu dengan anak dan sebagai narasi yang terpisah dengan narasi anak16. 
Keadaan ambigu ini berjalan logis sesuai dengan syarat identitas dalam semiotic chora 
diharuskan bersifat cair. Ambiguitas perempuan tergambarkan sejak fakta awal ia 
mengandung. Mengutip pernyataan de Beauvoir (1989), “This ambiguity is also 
reflected in the fact that when an egg has been fertilized, woman is at once herself and 
other than herself” (p.54). Identitas perempuan yang ambigu tidak dapat dimengerti 
oleh tataran simbolik karena tataran simbolik hanya mengerti identitas maskulin yang 
stabil. Proses kelahiran individu menjadikan posisi ibu semakin terpojokkan karena 

                                                 
15 Menghilangkan nilai partikular sebagai bentuk pemaknaan individu. 
16 Identitas tubuh ibu dan janin bersifat inheren sejak dalam kandungan, tetapi identitas naratif ibu dan 

anak berbeda.  
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ketika ibu melahirkan akan muncul perasaan terpisah dengan anak dalam 
kandungannya. 

Pengorbanan ibu tidak memiliki tujuan untuk kepentingannya sendiri (Kristeva, 
2001: 15). Ibu cenderung merelakan identitasnya hilang demi eksistensi anak. 
Masuknya perempuan dalam ruang pengorbanan maternal telah memposisikan 
perempuan di tengah batasan antara hal biologis (tubuhnya) dan pemaknaan dirinya. 
Perempuan yang melahirkan—memberikan kehidupan—menjadi subjek berproses 
sekaligus terepresi dalam masyarakat patriarkal. Untuk dapat keluar dari ambiguitas 
tersebut, perempuan harus menarik hasrat tubuhnya untuk membebaskan dirinya. 
Ambiguitas perempuan lepas selama ia punya hasrat atas jouissance dirinya. Selama ia 
mengandung, keraguan akan identitasnya mudah terjadi (bergabung dengan identitas 
anak). Ketika melahirkan, seketika ia menjadi dua identitas yang berbeda tetapi tidak 
terpisahkan17.  

Ambiguitas identitas setelah melahirkan akan melahirkan sebuah ruang asing 
bagi ibu. Ruang ini menjadi tempat ibu bersembunyi dari kontrol patriarki dalam ruang 
publik. Pemaknaan dalam ruang ibu ini hanya dimiliki oleh ibu karena memiliki 
perbedaan pemahaman dengan makna di ruang publik. Pengalaman perempuan inilah 
yang seharusnya menjadi bagian dari pengetahuan di ruang publik. Perempuan 
membutuhkan kesempatan untuk berbagi pengalamannya agar tidak mengalami 
keterasingan atas identitasnya. Dalam persoalan perempuan di Indonesia, mitos atas 
hidup mereka tercipta karena campur tangan patriarki atas pemaknaan tubuh dan 
pengalaman mereka. 

Teror atas mitos perempuan Indonesia membuat masyarakat percaya bahwa 
pemahaman atas tubuh dan pengalaman perempuan datang dari kisah yang 
dilanggengkan dalam masyarakat. Perempuan Indonesia pun kehilangan hak atas 
penuturan kisahnya. Mereka kemudian dibuat percaya bahwa apa yang dialami di masa 
lalu atas generasi perempuan sebelum mereka adalah dampak dari tindakan mereka. 
Rasa takut inilah yang membuat banyak perempuan memutuskan untuk mengubur 
hasrat dan mimpi mereka dalam berproses di masyarakat. Bagi mereka yang berani 
untuk keluar dari kontrol patriarki, akan terus memupuk rasa dendam sehingga pada 
akhirnya perjuangan mencapai kesetaraan akan berangkat dari upaya mengambil alih,  
bukan rekonsiliasi atas kesetaraan itu sendiri. 

E.  Abjeksi sebagai Kekuatan Identitas Feminin 
“What is abject is decidedly not desired; it thus has a strongly negative status 
attached to it. It is what an identity rejects because it instils horror” 
(Lechte, 1997, 10).  

Hasrat individu hilang ketika mengalami abjeksi. Abjeksi muncul sebagai reaksi 
menolak sesuatu yang masuk dan berada dalam diri kita sendiri. Penolakan tersebut 
bersifat radikal tetapi tidak akan pernah hilang karena pada dasarnya, abjeksi menolak 
sesuatu yang sudah masuk dalam kesadaran kita. Dalam waktu bersamaan ia akan hadir 
sebagai bentuk kesadaran sekaligus ketidaksadaran dalam individu. Bentuk abjeksi 
muncul berdasarkan pengalaman afeksi manusia18 yang akan memaksa dan memecah-

                                                 
17 Ambiguitas Ibu dan anak terpisahkan dengan jelas ketika tali pusar anak dipotong setelah lahir. 
18 Abjeksi merupakan bentuk afektivitas negatif yang tidak datang dari rasio manusia melainkan datang 

dari perasaan manusia. (Lechte, 2003, 3) 
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mecah kesadaran subjek (Kristeva, 1982: 2). Kristeva memberi contoh bentuk abjeksi 
lewat analogi susu yang sudah pecah, kotoran, muntahan, dan mayat, untuk 
menunjukkan sebuah bentuk kekerasan yang dimuntahkan oleh individu sebagai upaya 
membuat batasan pada dirinya19.  

Proses pembentukan identitas pada perempuan berefek pada keterasingan 
perempuan terhadap hal yang datang dari dalam dirinya sendiri. Hal tersebut, yang 
disebut sebagai abjeksi, telah menjadikan perempuan sebagai identitas yang melankolis 
(Kristeva, 1980: 163). Perempuan meragukan hal yang ia benci karena hal-hal tersebut 
datang dari dalam dirinya. Ia tidak dapat menghindari penyebab-penyebab yang 
menbuat ia melankolis karena hal tersebut pernah menjadi bagian dirinya. Identitasnya 
diragukan oleh ruang simbolik, terutama setelah perempuan menjadi ibu. Seorang ibu 
akan membenci identitas yang hadir dalam dirinya karena identitas tersebut 
memisahkannya dari anak yang ia lahirkan.  Perempuan semakin tersesat dalam proses 
pemahamannya karena kehilangan hal pernah menjadi satu kesatuan dengan dirinya. 
Keterpisahan dengan paksa antara ibu dengan anak menjadi awal abjeksi bagi seorang 
ibu. 

Abjeksi pada perempuan merupakan efek dari abjeksi ibu. Fase pre-oedipal 
mengisyaratkan sebuah bayangan mengenai identitas penuh seorang ibu. Hanya saja 
identitas tersebut segera terputus ketika anak mulai masuk dalam tataran simbolik dan 
mempelajari perbedaan bahasa yang digunakan di ruang simbolik tersebut. Ironisnya, 
pemutusan identitas anak terhadap ibunya justru membantu proses pembentukan subjek 
si anak. Kesempurnaan identitas individu justru ditandai dengan mengabjeksi tubuh 
ibunya agar ia memiliki dasar otonomi identitas. Tetapi hal tersebut tidak menyelesai-
kan permasalahan dalam proses pembentukan subjek perempuan. Perempuan yang 
mengalami abjeksi sejak terputus dari ibunya tidak akan pernah mencapai identitas yang 
sama seperti yang dicapai oleh laki-laki. Pola ini akan terus berulang pada semua 
perempuan karena logika berpikir tataran simbolik memberikan syarat pemahaman 
terhadap bahasa ayah.  

Penolakan atas apa yang membentuk identitas perempuan harus mulai diterima 
sebagai sebuah kekuatan atas tubuh dan pengalaman perempuan. Apabila perempuan 
terus menolak setiap elemen sifat atau pemikiran yang membentuk dirinya hanya karena 
kekhawatiran atas asumsi stereotip yang berkembang terhadap perempuan, maka 
perempuan akan terus memosisikan dirinya pada keterasingan tersebut. Justru 
keterasingan atas identitas perempuan yang datang dari dalam dirinya—abjeksi—harus 
dikembangkan menjadi sebuah senjata yang mampu mengeluarkan hasrat tubuh dan 
pengalaman perempuan.  

Sifat-sifat yang terstereotipkan bagi perempuan justru dapat menjadi sebuah 
kekuatan tersendiri. Bukan sebagai manipulasi atas tindakan dalam masyarakat, 

                                                 
19 Contoh pertama yang diberikan oleh Kristeva adalah mengenai ketidaksukaan pada makanan. Ketika 

kita tidak menyukai satu jenis makanan, tetapi kita dipaksa untuk memakan makanan tersebut—
terutama oleh orangtua kita—maka kita akan memaksakan makanan tersebut masuk dalam mulut kita, 
tetapi tetap ada proses penolakan dari dalam diri. Makanan tersebut menjadi satu bagian dari diri kita 
yang kita anggap sebagai hal lain—dan mengalami penolakan. Kristeva menyebutkan, ““I” want none 
of that element, sign of their desire; “I” do not want to listen, “I” do not assimilate it, “I” expel it. But 
since the food is not an “other” for “me,” who am only in their desire, I expel myself, I spit myself out, 
I abject myself within the same motion through which “I” claim to establish myself” (Kristeva, 1982: 
3). 
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melainkan sebagai upaya untuk memaknai ulang stereotip tersebut. Sifat dan tindakan 
dalam masyarakat pada dasarnya tidak berjenis kelamin. Bahasa dan pemaknaan dalam 
masyarakat patriarkallah yang melekatkan jenis kelamin dalam pemahamannya. Abjeksi 
hadir karena tekanan atas makna simbolik terhadap tubuh perempuan. Oleh sebab itu, 
justru dengan memahami abjeksi dalam ruangnya, perempuan memahami keseluruhan 
tubuh dan pengalamannya.  

F.  Waktu Perempuan: Pemaknaan Tubuh dan Pengalaman 

Relasi timpang antara perempuan dan laki-laki terjadi akibat adanya dua ruang 
yang terpisah dalam masyarakat. Relasi ini merupakan bentuk pemaknaan individu 
terhadap pembentukan identitas dalama masyarakat. Menurut Kristeva, proses 
pemaknaan individu berjalan lewat dua cara, yakni pemaknaan semiotik dan pemaknaan 
simbolik (Kristeva, 1984: 27). Pemaknaan semiotik melibatkan pemahaman tubuh dan 
afeksi yang akan muncul dalam pembahasaan diri. Proses semiotik dapat dibahasakan 
lewat bahasa individual, tetapi akan sulit untuk dibahasakan dalam masyarakat karena 
aturan yang berlaku dalam masyarakat akan diatur oleh proses simbolik. Proses 
simbolik membentuk cara pemaknaan diri yang bergantung pada bahasa sebagai sistem 
tanda lengkap dengan segala aturannya. 

Perbedaan pengalaman yang dimiliki perempuan dan laki-laki kemudian akan 
menciptakan sebuah konflik kepentingan di masing-masing ruangan. Dalam proses 
identitas subjek, masing-masing jenis kelamin memiliki tujuan untuk ikut hadir dalam 
ruang publik. Keinginan tersebut muncul dari pemahaman awal yang ditanamkan ibu 
mereka bahwa pada akhirnya baik perempuan dan laki-laki harus masuk dalam tataran 
simbolik. Ibu hanya menjelaskan mengenai persiapan anak menerima identitas ayah, 
tanpa menjelaskan perbedaan proses yang akan dialami oleh perempuan dan laki-laki.  
Ketika anak memasuki ruangan yang ditempati ayah, ia akan segera mendapatkan 
kesadaran untuk mengolah dengan cepat pemahaman yang ia dapatkan dalam ruang 
semiotik agar dapat mengikuti proses dalam ruang simbolik.  

Berbeda dengan ayah, ruang ibu lebih mengutamakan pengalaman individual 
yang berdasarkan pada tubuh. Waktu dalam ruang ibu tidak ditandai seperti waktu yang 
kita mengerti. Setiap detik dalam kehidupan ibu akan tergantung pada repetisi 
pengalaman yang ia alami. Ruang ibu tidak membutuhkan sebuah tujuan akhir karena 
bagi ibu, keseluruhan hidupnya harus dapat menciptakan berbagai makna dalam chora. 
Oleh sebab itu tidak ada yang dapat memahami secara pasti sejarah yang dimiliki ibu 
selama pemahaman tersebut masih berdasarkan pemahaman simbolik. 

Konflik yang terjadi pada proses pembentukan identitas anak muncul pada saat 
dua pemahaman ini muncul di titik awal fase oedipal. Anak yang dibentuk dalam 
pemaknaan semiotik oleh ibu terbiasa menerima multi-makna dari identitasnya. Ketika 
ia masuk ke dalam ruang ayah, ia akan dipaksa untuk berubah pola pemahaman 
menggunakan pemaknaan simbolik. Anak pada mulanya akan mengalami abjeksi diri 
yang berakibat pada perubahan penggunaan bahasa individualnya. Aturan pada tataran 
simbolik akan mengganggu pola bahasa awal anak dan memaksanya segera 
mempelajari pola bahasa baru. Waktu bagi anak yang mulanya mengacu pada waktu 
yang dimengerti oleh ibu, akhirnya berubah menjadi waktu yang linear dimana detik 
dalam watktu anak akan berjalan searah—sesuai jarum jam. 
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Mengacu pada Kristeva, ia melihat bahwa konflik inilah yang menjadi acuan 
dasar terjadinya diskriminasi terhadap perempuan. Bagi Kristeva, diskriminasi tersebut 
tidak hanya muncul karena problem tubuh dan hak dalam masyarakat, melainkan 
muncul dari diskriminasi pemahaman bahasa. Bahasa dalam ruang simbolik sangat 
terlihat maskulin dan menutup akses bagi pemahaman feminin. Kristeva mengkritik 
pemahaman pergerakan perempuan awal yang cenderung menginginkan kesamaan 
posisi dengan laki-laki (Kristeva, 1995: 207). Mereka menuntut kesamaan hak dan 
kesempatan untuk berada dalam ruang publik tanpa memikirkan problem bahasa yang 
berbeda yang digunakan oleh perempuan dan laki-laki. 

Usaha perempuan untuk masuk dalam ruang publik melalui perjuangan 
mendapatkan kesamaan peran dalam waktu dan sejarah maskulin justru membawa 
perempuan pada kesadaran semu. Perempuan pada perjuangan gelombang pertama 
feminisme memang berhasil mendapatkan kesamaan hak dan kesempatan dalam ruang 
publik layaknya laki-laki. Tetapi kesamaan tersebut hanya dibukakan bagi perempuan 
yang terlibat dalam konstruksi patriarkal. Konstruksi patriarkal mengindikasikan adanya 
kontrak sosial dalam masyarakat, dan kontrak tersebut telah diuniversalkan dan tidak 
dapat diubah. Perempuan yang masuk ke dalam ruang publik, pada akhirnya harus 
menyesuaikan diri dengan kontrak sosial yang sudah ada. Ini termasuk menghilangkan 
identitas maternalnya agar relasi dengan laki-laki dianggap sebagai relasi yang sama 
(Kristeva, 1995: 210).  

Kristeva menambahkan bahwa konflik identitas yang terjadi dalam tataran 
simbolik berasal dari konflik pemahaman bahasa. Penyelesaian yang harus ditawarkan 
pun seharusnya berada dalam tataran pemahaman bahasa. Persyaratan yang diberikan 
oleh tataran simbolik bagi individu yang ingin masuk dalam ruang simbolik adalah 
memiliki pemahaman terhadap konsep falus. Penis hanya sekedar alat yang mendukung 
munculnya konsep falus tersebut. Pembongkaran tanda penis terhadap pemaknaan falus 
akan mempermudah penyelesaian awal konflik yang terjadi antara identitas maternal 
dengan identitas maskulin. Lewat pembongkaran bahasa, perempuan akan menemukan 
pola bahasa yang lebih ramah terhadap pemaknaan pengetahuan yang ia miliki. 

Solusi konflik tersebut harus diselesaikan dalam tataran pemikiran termasuk 
dalam pemahaman bahasa. Kesulitan perempuan untuk masuk dalam ruang publik 
adalah karena kurang mengertinya mereka terhadap pola bahasa maskulin. Pada 
dasarnya bahasa tidak berjenis kelamin, oleh sebab itu yang harus kita lakukan adalah 
membongkar pemaknaan terhadap bahasa dan pola penggunaannya sehingga perempuan 
akan mudah untuk memahami proses pemaknaan dirinya. Saya berpendapat bahwa 
perjuangan perempuan dalam membongkar makna identitasnya dapat dilakukan lewat 
revolusi bahasa perempuan. Konsep revolusi akan mempercepat perubahan makna dan 
menutup akses bagi pola pikir maskulin untuk masuk dan mengganggu usaha 
pemaknaan bahasa perempuan. 

Revolusi sendiri bagi kristeva ia maknai dari kata revolt sebagai sebuah usaha 
untuk memutarbalik sesuatu (McAfee, 2004: 107). Pemutarbalikan ini dapat berupa 
memutar balik waktu, ruang, atau sejarah dengan pemaknaan yang berbeda sehingga 
menghasilkan pemahaman baru yang berpengaruh dalam masyarakat. Kesadaran semu 
yang selama ini ditanamkan oleh sistem patriarki kepada individu-individu yang terlibat 
di dalamnya telah membentuk manusia-manusia narsis sebagai refleksi dari abjeksi 
yang dialami pada fase oedipal. Tidak hanya perempuan yang mengalami permasalahan 
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abjeksi-narsis tersebut, laki-laki pun mengalami hal yang sama. Namun, kondisi pada 
ruang simbolik membuat laki-laki dapat memanipulasi kesadaran semunya tersebut. 
Padahal melalui analisa psikoanalisa, Kristeva mengatakan bahwa, manusia yang 
terbentuk dalam tataran simbolik mengalami penderitaan atas identitasnya. Tubuhnya 
tidak pernah dimiliki secara utuh karena harus dikorbankan untuk masyarakat patriarkal. 
Identitas feminin dan maskulin yang hadir mengalami depresi dan kehilangan 
pemaknaan terhadap diri mereka. Oleh sebab itu dibutuhkan perubahan secara cepat 
agar perasaan depresi tersebut tidak terus terulang (Kristeva, 1995: 9). 

Hasrat perempuan menjadi tameng utama revolusi bahasa. Hasrat tersebut 
berupa proses pemaknaan diri dalam ruang semiotik. Perempuan harus berbagi 
pengalaman dengan perempuan lain untuk menciptakan sebuah solidaritas identitas. 
Solidaritas ini bukan sebagai usaha mengkudeta tataran simbolik, melainkan sebagai 
bentuk penghargaan terhadap identitas feminin yang teropresi (McAfee, 1993: 120). 
Pertemuan pengalaman perempuan mampu menciptakan pemahaman bahasa baru lewat 
intertekstual makna pengalaman-pengalaman perempuan. Perempuan tidak perlu lagi 
mengorbankan identitas feminin mereka. Perasaan penuh penghargaan terhadap 
pengalaman identitas lain membawa perempuan pada kepuasaan atas seksualitas 
mereka. Pengalaman tubuh yang berbeda dengan laki-laki justru menjadi warna baru 
bagi proses pemaknaan pengetahuan masyarakat.  

G.  Strategi Posfeminis: Bermain dalam Ruang Pemaknaan 

Perkembangan atas kisah emansipasi perempuan telah masuk pada ranah 
pembahasan feminisme. Perempuan bukan lagi sebagai objek pelengkap dalam 
masyarakat. Kehadiran subjek perempuan semakin diperkuat dengan gerakan dalam 
feminisme. Berangkat dari sejarah perempuan Indonesia, dapat kita lihat bahwa kondisi 
perempuan di Indonesia belum sepenuhnya lepas dari subordinasi patriarki. Justru tiap 
tonggak sejarah yang tertulis memberikan tanda baru dalam mitologi perempuan 
Indonesia. Setiap kisah akan menguatkan pembentukan kisah selanjutnya. 

Stereotip atas perempuan pada masyarakat patriarkal mengandaikan posisi yang 
melemahkan perempuan. Kondisi ini diperkuat dengan masuknya pengaruh budaya 
semitis sehingga mematikan identitas dasar perempuan nusantara—sebagai identitas asli 
Indonesia. Perempuan pada masa Nusantara memiliki kebebasan atas tubuh dan 
pengalamannya. Layaknya perempuan pada masa pagan, maka hak atas pemaknaan 
tubuh bukan dikontrol oleh masyarakat. Perempuan bahkan memiliki kesempatan untuk 
ikut berjuang di ruang publik. Pemahaman atas sifat datang secara manusiawi, bukan 
konstruksi. 

Kehadiran kontrol negara terhadap perempuan meniadakan kebebasan bagi 
pemaknaan perempuan. Perempuan kehilangan akses kepemilikan atas waktu yang ia 
miliki. Bahkan dalam perjalanan feminisme di Indonesia, tetap ada kesulitan untuk 
mempertemukan waktu kebertubuhan dan pengalaman perempuan dengan waktu 
historis dan politis (Kristeva, 1986: 187). Stereotip konvensional atas perempuan 
tergantikan stereotip baru, standar ganda baru bagi perempuan: mandiri sekaligus 
menikmati fasilitas yang memanjakan “atas nama perempuan’. Akibatnya perjuangan 
feminisme gelombang awal kehilangan maknanya. Feminisme menjadi sebuah 
perjuangan atributif semata yang tidak menghilangkan ilusi dalam kesetaraan. 



 
Prosiding The 5th International Conference on Indonesian Studies: “Ethnicity and Globalization” 

 277

Keraguan atas perjuangan perkelompok membuat banyak perempuan yang mulai 
meninggalkan gerakan dan bersikap apatis. Repetisi atas identitas melankolis ini tidak 
terhentikan. Justru semakin kuat menempatkan perempuan pada ruang individualnya 
dan berkamuflase dalam kegiatan ruang publik. Untuk mengatasi hal tersebut, banyak 
tokoh pemikir yang mulai mengkritik pola perjuangan feminisme gelombang awal yang 
cenderung menimbulkan konflik tanpa diskursus. Kristeva bahkan berpendapat bahwa 
gelombang baru dalam feminisme harus dapat mengkonfrontasi kondisi linear dengan 
maternal. 

Salah satu perkembangan dari pemikiran feminisme adalah posfeminisme.  
Istilah posfeminisme dekat dengan perkembangan budaya populer. Sarah Gamble dalam 
tulisannya yang berjudul Postfeminism (2006) mengatakan bahwa posfeminisme lahir 
dari asumsi dan tidak terdefinisikan (54). Istilah ini muncul sebagai penolakan atas 
stereotip feminisme klasik yang cenderung membatasi gerak perempuan itu sendiri. 
Layaknya definisi posmodern, maka posfeminisme adalah kontra dari perjuangan 
definitif. Feminisme bagi sebagian pemikir telah dimatikan sejak maknanya 
didefinisikan mutlak. Ia menjadi sekedar teori tanpa pembuktian praktis. 

Permainan dalam media menjadi strategi gerakan posfeminist. Kemunculannya 
di tahun 1980-an merupakan serangan balik dari kelompok feminis muda terdapat 
pendapat para pemikir feminis lama. Apabila kondisi ini dibiarkan terus menerus, maka 
feminisme hanya akan menjadi nama lain dari arogansi patriarki, di mana generasi lama 
telah menetapkan kondisi mutlak atas gerakan tanpa memberikan kesempatan bagi 
generasi muda memaknai perjuangan. Gerakan kampanye feminisme di Indonesia pun 
sudah sepatutnya mulai mempertemukan pemaknaan atas tubuh dan pengalaman, 
dengan pemaknaan atas sejarah dan politik Indonesia. Pertemuan ini tidak dapat begitu 
saja dimunculkan, karena kesadaran atas merebut kembali momen perempuan Indonesia 
telah dibekukan oleh identitas melankolis—yang cenderung apatis. 

Permainan yang dibutuhkan dalam upaya menuliskan mitos dan makna baru 
adalah melalui strategi posfeminisme—sebagai sebuah tindakan. Pemahaman secara 
teoretis telah diselesaikan pada tahap pengetahuan feminis. Media menjadi rekan dalam 
upaya menginternalisasi pesan mengenai kesetaraan. Dalam hal ini, perempuan 
Indonesia tidak hanya harus memahami mengenai hasrat tubuhnya, ia pun harus 
mengenali pengalaman dan sejarah yang membentuk identitas dirinya. Gerakan 
feminisme harus berjalan seimbang dalam tataran pengetahuan dan dalam keseharian. 
Strategi posfeminisme menjadi jembatan dalam mengikir keapatisan para perempuan 
sehingga mulai memahami kebutuhan untuk melakukan dekonstruksi makna hidup. 

Media seringkali menjadi sasaran kritik feminisme karena justru memberikan 
ruang bagi internalisasi stereotip perempuan. Konsep yang ideal dibentuk dan 
dilanggengkan media. Apabila kita ingin melawan media, maka tidak akan cukup hanya 
dengan mengirimkan surat pembaca atau membuat media perlawanan. Media populer 
telah mendapatkan banyak pembaca sehingga media perlawanan hanya akan menjadi 
bacaan komunitas. Akan sangat sulit untuk menembus pasar karena tidak berada dalam 
jalur yang sama—popularitas. Posfeminisme banyak menggunakan ikon tokoh yang 
telah dikenal publik sebagai upaya untuk mengkampanyekan tujuan mereka. Tidak ada 
salahnya ikut berbaur dengan yang populer, karena tidak selamanya yang populer itu 
salah. Justru dengan memasukkan pemaknaan yang berbeda, perlahan pola pikir 
masyarakat akan mengalami perubahan yang berarti. 
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Salah satu contoh yang menarik untuk membicarakan strategi posfeminisme di 
Indonesia adalah melalui game online. Era digital dan internet membuat permainan 
waktu senggang berkembang. Game sebagai sebuah hobi ternyata menyimpan banyak 
hal menarik. Seorang gamers—istilah bagi pemain game—dapat mempelajari banyak 
hal seperti mitos, teori politik, strategi, hingga komunikasi. Game tidak lagi hanya 
sebagai kegiatan santai melainkan dapat menjadi sarana edukasi. Target edukasi ini 
apabila dikemas lebih lanjut dapat pula menjadi media kampanye, termasuk dalam 
kampanye gerakan perempuan. Muatan ide atas kesetaraan tidak lagi tertulis secara 
teoretis, melainkan dapat langsung dipraktekkan secara visual dan berulang. Pemain 
akan terbiasa dengan konsep tersebut dan internalisasi atas ide tersebut akan masuk. 

Masih sedikit game yang bermuatan tema feminisme, karena pada umumnya 
gamers adalah laki-laki. Ketimpangan jumlah ini justru dapat dimanfaatkan sebagai 
target penyampaian pesan yang setara, tidak hanya pada perempuan, melainkan 
melibatkan laki-laki. Game yang dapat dijadikan salah satu contoh adalah Boma 
Naraka-sura. Boma Naraka-sura adalah salah satu rancangan mobile game dengan genre 
action yang sedang dibuat dan dikembangkan oleh Anantarupa Studios. Ivan Chen, 
direktur dari Anantarupa Studios, menjelaskan bahwa kisah yang diambil berangkat dari 
kisah pewayangan dan dikemas populer. Konten yang dimasukkan memang murni dari 
kebudayaan Indonesia sehingga dapat sekaligus memopulerkan budaya Indonesia.  

Hal yang menarik dari game Boma Naraka-sura adalah konsep pertukaran jenis 
kelamin sebagai bentuk reinterpretasi terhadap tokoh-tokoh pewayangan. Seperti 
pertemuan Boma dan Sveta—sebagai perwujudan tubuh perempuan—di mana 
keduanya memiliki “tugas yang tidak terselesaikan”. Hanya saja untuk menyelesaikan 
tujuan tersebut, keduanya saling membutuhkan. Asura yang mendatangi Sveta 
menawarkan sebuah perjanjian karena ia membutuhkan jiwa yang murni untuk 
membebaskan dirinya, sedangkan Sveta membutuhkan kekuatan Boma. Kerjasama ini 
menjadi konsep menarik yang mempertemukan tiap ego maskulin dan feminin dalam 
satu wadah, sehingga dapat kita interpretasikan sebagai bentuk kerjasama dalam 
kegiatan keseharian. 

Ketidaktahuan Sveta atas banyak hal membuka lebar ruang pengetahuannya. 
Kesamaan Boma dengan Sveta terletak pada dendam. Dendam inilah yang mengikat 
mereka sehingga kerjasama antar keduanya menjadi penuh dukungan. Ivan Chen 
menjelaskan bahwa kisah Sveta yang masuk ke neraka sebenarnya karena ada dendam 
sebelum ia meninggal. Dikisahkan bahwa Sveta meninggal karena diperkosa. Dendam 
inilah yang justru melempar Sveta ke neraka. Unik bahwa kisah ini berjalan seiring 
dengan fakta di masyarakat bahwa sering kali korban perkosaan justru harus mengalami 
“perkosaan” berkali-kali secara mental karena asumsi yang diberikan masyarakat. 
Beberapa kisah horor yang datang dari perempuan korban perkosaan sering diceritakan 
di masyarakat, sehingga pada akhirnya perempuan tersebut menjadi teror, bukan lagi 
mengingat kisah hidupnya. Kekuatan kisah Sveta datang dari pengalaman nyata teman 
salah satu anggota Anantarupa Studios sehingga Boma Naraka-Sura memiliki kekuatan 
etika kepedulian, yang dekat dengan pengalaman perempuan. 

Dendam atas patriarki seringkali menempatkan perjuangan perempuan pada 
kondisi yang penuh teror sehingga hanya memperlihatkan kemarahan semata. Ketika 
Sveta terlempar ke neraka, ia tidak memiliki pengetahuan apapun. Namun, dalam 
pencariannya ditunjukkan bahwa pengalaman adalah salah satu pengetahuan 
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perempuan. Perempuan seringkali meniadakan pengalamannya—terabjeksi—sehingga 
kesulitan untuk terlibat dalam pemaknaan di ruang publik. Kelemahan Sveta berbaur 
dengan kelemahan Boma sehingga menjadikan abjeksi dalam hidup Sveta sebagai 
kekuatan tersendiri. Sveta pada akhirnya harus mengalahkan “kemalangan-kemalangan” 
yang menjadi bagian dari proses kesadarannya. Dengan kata lain, game ini menunjuk-
kan bahwa proses pencarian manusia datang dari pengalaman dan dirinya sendiri.  

Tidak hanya Sveta, Boma sendiri pun ikut mengalami proses kontemplasi secara 
spiritual, termasuk dalam menyelesaikan dendam dalam kehidupannya. Interpretasi atas 
game Boma Naraka-Sura dalam perspektif posfeminisme dapat dijadikan alat kampanye 
dan edukasi kesetaraan. Bahwa keterlibatan sisi maskulin—laki-laki—sangat dibutuh-
kan dalam mencapai tujuan tersebut. Apabila hanya membebankan kepada perempuan, 
maka akan ada standar ganda terhadap kehadiran identitas perempuan di masyarakat.  

Keunikan dalam game Boma Naraka-Sura yakni pertukaran jenis kelamin 
terhadap tokoh-tokohnya, menurut Ivan Chen, berdasarkan pada konsep yang ingin 
membebaskan perempuan dari stigma patriarkal. Kecairan atas pemaknaan seksualitas 
dan gender menjadi bagian penting dalam politik posfeminisme. Tiap sifat dan tindakan 
tidak lagi dibatasi stereotip ideal atas perempuan atau laki-laki, melainkan sebagai 
proses kehidupan. Tidak hanya pada kekuatan dialog, game ini juga melakukan banyak 
reinterpretasi terutama terhadap simbol-simbol tiap tokoh. Tubuh perempuan diangkat 
sebagai sebuah kekuatan, bukan kelemahan, karena tubuh tersebut memiliki makna 
pembebasan ekspresi.  

Boma Naraka-Sura menjadi sebuah contoh menarik untuk melihat bahwa 
harapan atas kesetaraan dalam masyarkat dapat terwujud. Game ini memang masih 
dalam pengerjaan, tetapi nafasnya dapat dijadikan pegangan bahwa perempuan 
Indonesia memiliki kemampuan dan kesempatan untuk mengeksplorasi kualitas 
hidupnya secara lebih. Dengan mempertemukan makna atas tubuh perempuan, politik 
dan sejarah Indonesia pada ruang pemaknaan, maka akan sangat mungkin perempuan 
Indonesia menciptakan terus mitos dan pemaknaan yang penuh pembebasan. 
Harmonisasi feminin-maskulin dibutuhkan seiring harmonisasi kehidupan dalam 
masyarakat.  

H.  Kesimpulan 

Konflik berkepanjangan antar generasi perempuan Indonesia hadir karena 
ketakutan atas pembebasan identitas maternal. Ketika dendam yang dihadirkan antara 
anak perempuan ke ibunya—dan dari ibunya sebagai anak perempuan kepada ibunya—
hanya dilihat sebagai sebuah emosi kebencian semata, maka persoalan hanya akan 
menjadi lingkaran setan semata. Repetisi atas ancaman identitas ambigu ini tidak akan 
berakhir. Perempuan dari tiap era akan memiliki kritik atas era sebelumnya. Kadangkala 
ada kerinduan pada era tertentu hanya karena membandingkan pada era lain.  

Mitos dan pemaknaan atas hidup perempuan Indonesia harus terus dituliskan 
dari kacamata perempuan, yang melibatkan banyak elemen hidupnya. Bukan lagi 
berdasarkan kontrol dari masyarakat patriarkal. Perempuan Indonesia harus berani 
keluar dari ruang keterasingannya sehingga pengalaman kebertubuhannya dapat 
dituliskan dari perspektifnya sendiri. Pemaknaan pun menjadi bagian dari proses 
penulisan mitos itu sendiri, karena tanpa interpretasi, perempuan akan terjebak pada 
pemaknaan mutlak patriarkal. 
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Pertemuan pengetahuan feminisme dan strategi praktis posfeminisme haruslah 
dilihat sebagai upaya mempertemukan ide yang selama ini tampak dipisahkan. Seperti 
layaknya pertemuan Boma-Sveta, maka antara pengetahuan dengan yang praktis akan 
saling menemukan tujuan dalam mencapai kecerahan—dalam ranah feminisme, maka 
mencapai kesetaraan. Ruang emosi dipertemukan dengan rasio sehingga akan menjadi 
kekayaan tersendiri dalam menciptakan formula kesetaraan. 

Masa lalu menjadi pengingat atas sejarah hidup individu. Namun, dengan berani 
mengolah keterasingan atas diri yang selama ini dipojokkan kepada perempuan, maka 
perempuan dapat menorehkan kisah dan makna hidupnya. Dengan demikian, perem-
puan mampu mendefinisikan mitos hidupnya sebagai pertemuan antara pemahaman 
tubuh dan pengalamannya dengan politik dan sejarah negara. Mitos perempuan 
Indonesia tidak lagi tergantung pada ilusi yang dikembangkan masyarakat patriarkal, ia 
menjadi bagian dari harmonisasi hidup dalam masyarakat. 
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