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Abstrak 
 

Pemahaman akan konsep gender sangatlah diperlukan dalam menganalisis suatu masyarakat 
atau kelompok etnis. Perspektif gender diperlukan untuk menggali persoalan-persoalan tentang 
ketidakadilan yang menimpa perempuan dalam cerita pendek ”Makkunrai” karya Lily Yulianti 
Farid. Dalam analisis gender, terdapat kaitan erat antara perbedaan gender (gender 
differences) dan ketidakadilan gender (gender inequality) dengan struktur ketidakadilan 
masyarakat secara lebih luas. Analisis gender yang dilakukan, pada umumnya berupaya untuk 
memahami pokok persoalan ketimpangan relasi gender, yakni pada sistem dan struktur sosial 
yang tidak adil yang merugikan kaum perempuan. Dalam cerpen yang berjudul Makkunrai 
(bahasa Bugis = perempuan) karya Lily Yulianti Farid, tokoh Aku yang adalah seorang 
perempuan merasakan perbedaan perilaku masyarakat (Bugis/Makasar) terhadap kaum laki-
laki dan perempuan. Sejak lahir, tokoh Aku harus hidup dalam dominasi laki-laki. Sejak lahir, 
tokoh Aku sudah tidak dikehendaki oleh keluarga besar, ia adalah perempuan. Peran 
perempuan berada di bawah kekangan dominasi harta dan kekuasaan, sehingga ia harus 
menuruti keinginan masyarakat patrilineal di segala bidang, termasuk dalam penentuan teman 
hidup yang akan dijalaninya sampai mati. Perilaku kakek, yang merelakan istrinya menderita, 
bahkan harus mati karena menahan perasaan karena tidak mau diduakan, menjadi mercu suar 
bagi tokoh Aku yang akhirnya memberanikan diri untuk melepaskan diri dari masyarakatnya.  

Kata Kunci: gender inequality, masyakat Bugis, peran perempuan, dominasi laki-laki, 
kekuasaan. 

 
 
 
 
A. Pendahuluan 

Makkunrai. Perempuan. Pembahasan mengenai peran dan kedudukan 
perempuan seolah tidak ada habisnya. Meskipun Tuhan menciptakan makhluknya laki-
laki dan perempuan dalam posisi yang sama, namun kenyataan berkata lain. Hampir di 
setiap sejarah panjang umat manusia, kapan pun, di mana pun, dan bangsa apa pun, 
pada tingkat kebudayaan tingkat apa pun, perempuan selalu ditempatkan sebagai 
masyarakat kelas dua. Perempuan ditempatkan tidak sama derajatnya dengan laki-laki. 

Permasalahan perempuan ditinjau dari segi gender merupakan permasalahan 
yang sangat menarik untuk dibahas. Pembahasan mengenai cerpen “Makkunrai” karya 
Lily Yulianti Farid dalam makalah ini mencoba untuk menyoroti masalah ketidakadilan 
gender yang dialami oleh sosok perempuan.  
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B. Sekilas mengenai Lily Yulianti Farid 

Lily Yulianti Farid1, penulis cerpen “Makkunrai”, dilahirkan di Makassar pada 
16 Juli 1971. Ia aktif bekerja sebagai jurnalis dan penulis artikel untuk berbagai media, 
baik di dalam maupun luar negeri. Lily tercatat pernah bekerja pada harian Kompas, 
Radio Australia, Melbourne Australia, dan Radio Jepang NHK World – Tokyo. Selain 
itu, ia juga terlibat pada beberapa proyek independen, seperti “Panyingkul!” 
(www.panyingkul.com), suatu media online yang memperkenalkan konsep "citizen 
journalism", yang didirikan pada 1 Juli 2006 dan berbasis di Makassar. 

“Makkunrai” merupakan salah satu cerpen yang terdapat dalam Makkunrai, 
buku kumpulan cerpen pertama yang ditulis oleh Lily. Buku ini diterbitkan pada Maret 
2008 oleh Penerbit Nala Cipta Litera. Penulisan buku inilah yang kemudian 
menginspirasi Lily untuk menggelar pendidikan kesadaran gender, korupsi, poligami, 
dan politik dari perspektif perempuan, melalui karya sastra dan pertunjukan monolog 
yang diberi nama “Makkunrai Project”, yang digagas bersama penulis dan pemonolog, 
Luna Vidya. 

Pada September 2008, Lily mengeluarkan Maiasaura, buku kumpulan cerita 
kedua yang diterbitkan oleh Panyingkul!. Tulisan dalam buku berdasarkan kumpulan 
jurnal, berita, dan dokumen dari organisasi perempuan nonpemerintah, laporan-laporan 
organisasi hak asasi manusia, dan berbagai media lainnya. 

Kemudian Lily menulis kumpulan cerita pendek berjudul “Ruang Keluarga”, 
yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris “Family Room”. Oleh Yayasan Lontar. 
karya ini dimasukkan sebagai bagian dari Seri “Modern Library of Indonesia”. Selain 
itu, cerita pendek karya Lili lainnya, “Dapur” (“The Kitchen”), berhasil dipublikasikan 
dalam jurnal “Words without Borders” yang berbasis di Chicago. 

C. Sinopsis Cerpen 

Cerita ”Makkunrai” dibuka dengan kisah kelahiran tokoh Aku yang dinarasikan 
oleh sang ayah. Aku dilahirkan pada hari Jumat, tepat saat azan salat Jumat 
berkumandang. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, anak yang lahir saat azan 
Jumat akan tumbuh menjadi anak yang keras kepala dan keras hati.  

Tokoh Aku adalah seorang perempuan yan terlahir sebagai anak keenam. Kelima 
orang kakaknya juga berjenis kelamin perempuan. Ketika Aku lahir, berulang kali sang 
kakek menyebutkan ”Makkunrai” (dalam bahasa Bugis berarti perempuan). Sang kakek 
yang sangat mengharapkan kehadiran cucu laki-laki, sekali lagi merasa kecewa karena 
ternyata yang lahir lagi-lagi cucu perempuan. 

Aku dan seluruh keluarganya tinggal di sebuah rumah besar milik kakek. Kakek 
adalah seorang laki-laki yang berkuasa penuh di rumah itu. Ia juga bertindak sebagai 
penentu nasib seisi rumah. Satu per satu cucunya dinikahkan dengan laki-laki pilihan 
kakek. Semua orang di rumah tersebut selalu tunduk terhadap kakek. Tidak ada seorang 
pun berani bersuara dan melawan titah sang kakek, kecuali sosok Aku.  

Pada saat sang kakek memutuskan untuk menikah lagi dengan perempuan lain, 
nenek mulai sakit-sakitan. Anggota keluarga yang lain menilai sakitnya nenek 
                                                 
1 Informasi mengenai biodata penulis diperoleh melalui situs lilyyuliantifarid.com dan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Lily_Yulianti_Farid 
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disebabkan oleh usianya yang mulai tua. Namun, tidak demikian halnya dengan 
pemikiran tokoh Aku. Tokoh Aku beranggapan sakit yang diderita nenek pasti 
disebabkan oleh kesedihan melihat sang kakek menikah lagi. 

Ketika sang kakek memutuskan untuk menikah untuk ketiga kalinya, tokoh Aku 
kembali menjadi satu-satunya anggota keluarga yang memprotes keputusan tersebut. 
Terlebih lagi kakek menikah lagi dengan seorang perempuan yang usianya jauh lebih 
muda dari anaknya. Tidak lama setelah kakek menikah untuk ketiga kalinya, sang nenek 
meninggal. 

Pertentangan antara sosok Aku dan sang kakek semakin jelas. Ketika tiba giliran 
tokoh Aku dijodohkan dengan laki-laki pilihan kakek, ia memilih untuk melawan 
dengan cara kabur dari rumah besar sang kakek.  

D. Latar Belakang Budaya Masyarakat Bugis 

Cerpen ”Makkunrai” berlatar belakang kehidupan masyarakat Bugis. Suku 
Bugis yang berdiam di wilayah Sulawesi Selatan merupakan perantau yang berasal dari 
Melayu dan Minangkabau (“Suku Bugis,” 2013). Kedua suku ini datang ke Gowa dan 
mengalami akulturasi budaya. Suku Bugis kemudian tersebar di berbagai wilayah di 
Nusantara, seperti di Kalimantan Timur dan Selatan, Sulawesi Tengah dan Tenggara, 
serta Papua. Bahkan, saat ini suku Bugis ada pula yang merantau jauh hingga ke luar 
negeri, yakni Malaysia, Singapura, dan Filipina. 

Dalam sebuah situs tentang masyarakat Bugis, dikatakan bahwa sejarah suku 
Bugis ada kaitannya dengan sejarah orang Melayu yang masuk ke Nusantara setelah 
migrasi pertama 3500 tahun lalu dari Yunan, China Selatan. Mereka ini termasuk dalam 
suku Melayu Deutero atau muda yang berasal dari ras Malayan Mongoloid. Asal usul 
kata “Bugis” adalah To Ugi yang merujuk pada pimpinan kerajaan Cina pertama yang 
ada di Pammana yang saat ini menjadi kabupaten Wajo yang bernama La Sattumpugi. 
Mereka yang berada di bawah pemerintahan raja ini menyebut dirinya sebagai To Ugi 
yang artinya adalah pengikut raja La Sattumpugi (“Adat Istiadat Suku Bugis,”, 2013). 

Selanjutnya dikatakan bahwa berkembangnya adat istiadat suku Bugis mengarah 
pada munculnya banyak kerajaan, seperti Bone, Luwu, Wajo, Soppeng, Sinjai, dan 
Barru. Saat ini semua kerajaan-kerajaan tersebut menjadi kabupaten yang ditinggali 
oleh orang Bugis sebagai penduduk mayoritasnya. 

Pada tahun 1512 hingga 1515, ada sekitar lima puluh kerajaan yang mayoritas 
penduduknya menyembah berhala atau menganut animisme-dinamisme. Hal ini terlihat 
dalam tata cara penguburan pada orang Bugis. Saat itu mereka masih menguburkan 
orang meninggal dengan tata cara zaman prasejarah, yakni dengan mengarah ke timur 
dan barat serta memberikan bekal, seperti mangkuk, tempayan, tiram dan barang buatan 
China, serta benda berharga lainnya. Bahkan, untuk para bangsawan dan tokoh 
terkemuka pada wajahnya diberikan penutup muka yang terbuat dari emas atau perak. 

Dalam artikel “Adat Istiadat Suku Bugis Ade – Siri – Na Pesse” juga disebutkan 
mengenai tiga hal yang dapat memberikan gambaran tentang budaya orang Bugis, yaitu 
konsep ade, siri, dan na pesse (2013). Ade dalam bahasa Indonesia artinya adat istiadat. 
Masyarakat Bugis membagi empat jenis adat, yaitu a) Ade Maraja, yang digunakan di 
kalangan Raja atau para pemimpin; b) Ade Puraonro, yaitu adat yang sudah digunakan 
sejak lama di masyarakat secara turun temurun; c) Ade Assamaturukeng, peraturan yang 
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ditentukan melalui kesepakatan; d) Ade Abiasang, adat yang dipakai dari dulu sampai 
sekarang dan sudah diterapkan dalam masyarakat. 

Dalam tradisi Bugis, peran perempuan tidak hanya dijadikan simbol kejelitaan 
atau pengasuh rumah tangga bagi suami dan anak-anaknya. Jauh sejak masa epos Bugis 
yang sangat terkenal, La Galigo, mulai dikisahkan, perempuan Bugis sudah ikut 
mendominasi pranata sosial-budaya dan politik di kerajaan-kerajaan Bugis. Nenek 
moyang Bugis yang disebut Tomanurung dikisahkan tidak hanya seorang lelaki 
bernama Batara Guru, tetapi juga disandingkan dengan personifikasi perempuan jelita 
bernama We Nyilik Timo, permaisurinya. We Nyilik Timo juga dipercaya sangat 
berperan melahirkan gagasan-gagasan besar tentang pondasi bangunan kebudayaan 
Bugis awal (“Perempuan dalam Perspektif Budaya Bugis,” 2013). 

Selanjutnya disebutkan bahwa dalam buku History Of Java (1817) Thomas 
Stanford Raffles mencatat kesan kagum akan peran perempuan Bugis dalam 
masyarakatnya, seperti terlihat dalam kutipan berikut.  

Perempuan Bugis Makassar menempati posisi yang lebih terhormat daripada yang 
disangkakan, mereka tidak mengalami tindakan kekerasan, pelanggaran privacy 
atau dipekerjakan paksa, sehingga membatasi aktivitas/kesuburan mereka, 
dibanding yang dialami kaumnya di belahan dunia lain. (“Perempuan dalam 
Perspektif Budaya Bugis,” 2013). 

Status sosial perempuan Bugis tampaknya cukup tinggi, seperti terlihat dalam 
realitas sosial dan dalam naskah kuno. Dalam realitas sosial, terdapat sosok Colliq 
Pujié, seorang perempuan Bugis yang hidup pada abad ke-19 yang berprofesi sebagai 
penulis, sastrawan, dan juga negarawan. Dalam naskah kuno, perempuan Bugis dikenal 
sebagai sosok yang berani (materru') dan bijaksana (malampé' nawa nawa). Meskipun 
demikian, tugas utama seorang perempuan Bugis adalah menjadi seorang ibu yang 
salehah, baik dan tulus (mancaji Indo ana  tettong ridécéngngé, tudang ripacingngé), 
menjadi penuntun suami yang jujur, hemat, dan bijaksana, sekaligus mitra pendukung 
dan penopang dalam mengatasi segala kesulitan maupun perjuangan dalam mengatasi 
segala hal (Mancaji pattaro tettong rïlempu'é punnai cirinna enrengngé lampu 'Nawa-
Nawa mméwai sibaliperri' waroanéna Sappa 'laleng atuong), menjadi kebanggaan 
ayahnya, saudaranya, dan suaminya untuk menjaga kehormatan hidupnya (mancaji 
'siatutuiang siri na enrengngé banapatinna ritomatoanna, risiléssureng macoana letih' 
ga riworoanéna). 

Posisi, gelar, dan profesi seorang ibu sangat dijunjung tinggi dalam tradisi dan 
budaya Bugis-Makassar. Oleh karena itu, seorang ibu harus menjaga kesucian, 
kesalehan dan kecerdasannya. Seorang ibu juga harus selalu memutakhirkan 
pengetahuannya.  

E. Pemahaman mengenai Konsep Gender  

Pemahaman akan konsep gender sangatlah diperlukan dalam menganalisis suatu 
masyarakat atau kelompok etnis. Dalam analisis gender, terdapat kaitan erat antara 
perbedaan gender (gender differences) dan ketidakadilan gender (gender inequality) 
dengan struktur ketidakadilan masyarakat secara lebih luas. Analisis gender yang 
dilakukan, pada umumnya berupaya untuk memahami pokok persoalan ketimpangan 
relasi gender, yakni pada sistem dan struktur sosial yang tidak adil yang merugikan 
kaum perempuan. 
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Dalam makalah ini, perspektif gender berguna untuk menggali persoalan-
persoalan yang dihadapi oleh tokoh Aku dalam cerpen ”Makkunrai” karya Lily Yulianti 
Farid. Gender adalah pandangan yang hidup dalam kelompok masyarakat yang 
membedakan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. 
Perbedaan yang ada dalam masyarakat tersebut disebabkan adanya konstruksi sosial, 
yaitu pandangan yang tumbuh dan disepakati dalam masyarakat. Perbedaan ini 
disebabkan adanya konstruksi sosial yang tumbuh, hidup, berkembang yang disepakati 
oleh anggota masyarakat. Pandangan ini dapat diubah sesuai perkembangan zaman 
(Fakih, 2008). Konsep gender itu sendiri adalah adalah pembedaan sifat, sikap, dan 
peran yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh faktor-faktor 
sosial maupun budaya, sehingga lahir beberapa anggapan tentang peran sosial dan 
budaya laki-laki dan perempuan.  

Hubungan yang didasarkan atas gender disebut relasi gender. Bhasin 
mengatakan istilah relasi gender merujuk kepada relasi kekuasaan di antara perempuan 
dan laki-laki yang diungkapkan dalam serangkaian praktik, ide, representasi, termasuk 
pembagian kerja, peran, dan sumber penghasilan di antara perempuan dan laki-laki, 
serta anggapan bahwa mereka memiliki kemampuan, sikap, keinginan, watak 
kepribadian, pola kepribadian, dan sebagainya yang berbeda (2001).  

Untuk memahami bagaimana perbedaan gender menyebabkan ketidakadilan 
gender, dapat dilihat pada berbagai manifestasi ketidakadilan yang ada. Ketidakadilan 
gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk, antara lain: stereotipe, subordinasi, 
dan kekerasan. Manifestasi ketidakadilan gender tidak dapat dipisah-pisahkan karena 
saling berkaitan dan berhubungan, serta saling mempengaruhi secara dialektis 
(Parwieningrum, 2005).  

Menurut Murniati (2004), stereotipe adalah pembakuan diskriminatif antara 
perempuan dan laki-laki. Perempuan secara stereotipe dinilai mewarisi sifat-sifat 
feminin, yaitu emosional, pasif, inferior, bergantung, lembut, dan perannya dibatasi 
pada bidang keluarga; sedangkan laki-laki dinilai mewarisi sifat-sifat maskulin, yaitu 
rasional, aktif, superior, berkuasa, keras, dan menguasai peran dalam masyarakat. 
Sayangnya, stereotipe selalu merugikan dan menimbulkan ketidakadilan, khususnya 
terhadap kaum perempuan. 

Sementara itu, subordinasi menurut Murniati (2004) dilihat sebagai pandangan 
yang memposisikan perempuan dan karya-karyanya lebih rendah daripada laki-laki. 
Perempuan dipandang kurang mampu sehingga diberi tugas yang ringan dan mudah. 
Pandangan itu bagi perempuan menyebabkan mereka merasa sudah selayaknya sebagai 
pembantu, sosok bayangan, dan tidak berani memperlihatkan kemampuannya sebagai 
pribadi. Salah satu contoh subordinasi dalam rumah tangga adalah anggapan mengenai 
kedudukan suami yang dipandang lebih tinggi daripada kedudukan istri. Suami 
bertindak sebagai kepala keluarga, sementara istri bertugas sebagai pendamping suami.  

Adanya perbedaan kedudukan dalam keluarga juga menyebabkan terjadinya 
tindak kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam lungkup keluarga 
sering terjadi karena budaya dominasi suami terhadap istri. Kekerasan (violence) 
tersebut dapat berupa serangan atau invasi (assault) terhadap fisik maupun integritas 
mental psikologis. Kekerasan digunakan oleh suami untuk memenangkan perbedaan 
pendapat, untuk menyatakan rasa tidak puas, dan sering hanya untuk menunjukkan 
bahwa suami berkuasa atas istri. 
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F. Ketaksetaraan Gender dalam Cerpen “Makkunrai” 

Bagian awal cerpen “Makkunrai” dibuka dengan kisah kelahiran sosok Aku. 
Diceritakan sosok kakek yang merasa kecewa ketika cucunya yang keenam lahir 
ternyata berjenis kelamin perempuan.  

“Kakek tidak senang dengan kehadiranku?” 

“Ia sayang padamu.” 

Bapak mengelus kepalaku. 

Tapi aku tahu bapak tidak sepenuhnya benar. 

Aku yakin ada adegan di mana kakek kecewa melihat cucu keenamnya perempuan 
lagi. Kubayangkan, ia bahkan lupa menciumku untuk pertama kalinya, sebelum 
diserahkan kembali kepada suster. (Farid, 2008) 

Kutipan di atas memperlihatkan bahwa anak atau cucu laki-laki lebih diharapkan 
kehadirannya. Lahirnya seorang cucu perempuan rupanya tidak membawa kebahagiaan 
bagi sang kakek. Saat cang cucu lahir, yang menjadi perhatiannya adalah mengenai apa 
jenis kelaminnya, bukan bagaimana kondisi sang cucu: sehat atau tidak?  

Nilai anak dalam suatu masyarakat tergantung dari budaya masyarakat itu 
sendiri. Dalam banyak kebudayaan, khususnya masyarakat patriarkat, anak laki-laki 
dianggap lebih membawa rezeki untuk keluarga dan dianggap dapat menjadi garis 
penerus keturunan. Seperti diutarakan oleh Koentjaraningrat (1984), 

Anak dalam masyarakat petani di desa dianggap mempunyai nilai sosial dan 
ekonomi yang besar, karena dapat menambah gengsi dan hubungan sosial orang 
tuanya pada waktu menikahkan anak gadisnya, serta menambah penghasilan 
rumah tangga apabila dipekerjakan. Sikap mental yang mengganggap anak dalam 
rumah tangga hanya sebagai tenaga yang menguntungkan dapat menimbulkan 
sikap yang melupakan kebutuhan anak akan kesejahteraan dan kesehatannya di 
masa yang akan datang.  

Maka tidak heran ketika seorang ibu yang melahirkan anak berjenis kelamin 
perempuan, kemungkinan besar keluarga tersebut akan sangat kecewa. Bahkan, 
keluarga tersebut akan terus menerus mencoba sampai mendapatkan anak laki-laki. Hal 
ini semakin memperlihatkan bahwa posisi anak perempuan lebih rendah dibandingkan 
anak laki-laki. Perempuan adalah sosok yang tersubordinasi.  

Kakek dalam cerpen “Makkunrai” digambarkan sebagai sosok yang sangat 
berkuasa. Seperti stereotipe yang terjadi dalam kehidupan masyarakat pada umumnya, 
kakek adalah seorang laki-laki yang memiliki kuasa dan kedudukan. Ia memiliki tanah 
luas, rumah besar, dan kebun yang terhampar di belakangnya. Tanah luas milik kakek 
sebagian telah dijadikan SPBU, hotel, ruko, warung makan, dan masjid. (Farid, 2008). 
Tokoh Aku dan keluarga besarnya tinggal bersama di rumah milik kakek.  

Selain memiliki banyak harta, kakek juga memiliki status sosial yang tinggi di 
lingkungan masyarakat. Sang kakek bernama Puang Ambo Salama. Sebutan “Puang” 
merupakan gelar kebangsawanan masyarakat Bugis. Akibat kedudukan yang dianggap 
tinggi ini, tidak heran jika kakek hampir selalu berbuat sesuka hatinya. Ia ingin agar 
orang-orang selalu tunduk terhadap dirinya. Sayangnya, aturan ini tidak berlaku pada 
sosok Aku. Ketika orang lain tunduk, ia justru berani memberontak dan menunjukkan 
perlawanan terhadap kakek.  
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Bentuk perlawanan sosok Aku antara lain terlihat saat peristiwa upacara 
peresmian masjid milik kakek. Atap masjid tersebut dicat kuning atas perintah bupati 
yang berkuasa.  

Saat upacara peresmian, aku protes meminta atap masjid itu diubah hijau saja. 
“Kenapa masjid harus ikut kuning?” Ulahku membuat rombongan bupati memilih 
cepat pulang. Tersinggung. Kakek marah besar seusai perhelatan.  

Di malam harinya kakek meledak. Tak cukup memarahiku, ia juga menghujani 
bapak dan ibu serentetan sumpah serapah. “Anakmu ini betul-betul kurang ajar!”  

Kakek memang berkuasa. Tapi itu tidak berarti ia bisa menguasai hati dan 
pikiranku. (Farid, 2008)  

Kutipan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa kakek, sebagai seorang laki-
laki, juga berkuasa atas laki-laki lain yang kedudukannya dianggap lebih rendah. 
Masalah subordinasi juga dapat menimpa laki-laki jika melihat tinggi-rendahnya status 
sosial dan kedudukan laki-laki tersebut. Terlihat bahwa sosok ayah pun bahkan memilih 
hanya diam menerima amarah sang kakek. Hanya tokoh Aku-lah yang berani melawan 
kesewenang-wenangan kakek. 

Bila kakek marah, bapak dan ibu pasti menciut. Seisi rumah juga ikut menciut. 
Tubuh-tubuh yang merunduk takut itu baru akan kembali tegak setelah badai yang 
ditabur kakek reda. Adapun akum pasti memilih menjadi batu. Tak 
menghiraukannya. (Farid, 2008) 

Permasalahan bias gender lain yang terungkap dalam cerpen “Makkunrai” 
adalah mengenai praktik poligami. Sang kakek memiliki tiga orang istri. Sosok Aku 
merupakan cucu dari istri pertama sang kakek. Saat Aku duduk di kelas 1 SMA, sang 
kakek menikah lagi. Tidak lama berselang, terdengar kabar kalau sang kakek kawin lagi 
untuk ketiga kalinya. 

Perilaku poligami oleh sebagian laki-laki dianggap sebagai suatu hal yang wajar. 
Dalil-dalil agama seringkali dijadikan alasan bahwa laki-laki boleh memiliki istri lebih 
dari satu. Poligami dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap 
perempuan karena umumnya istri yang dipoligami seringkali merasa tersakiti. Dalam 
Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan disebutkan bahwa setiap 
perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau 
penderitaan, khususnya terhadap perempuan, baik secara fisik, seksual, maupun 
psikologis dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan (Reyneta, 2003). Sosok sang 
nenek dalam “Makkunrai” merupakan korban kekerasan dari tindakan sang suami yang 
hobi kawin cerai. 

Dalam masyarakat yang menganut sistem patriarki, perempuan seringkali 
dilarang berbicara, sekalipun hal yang dibicarakan itu sesungguhnya menyangkut 
dirinya sendiri. Dalam hal jodoh, misalnya, anak perempuan harus mau menerima 
ketika dirinya dijodohkan dengan laki-laki yang merupakan pilihan keluarga. 

Kelima kakak perempuan tokoh Aku hanya pasrah ketika sang kakek 
memutuskan untuk menikahkan mereka dengan laki-laki yang dianggap pantas menurut 
perhitungan sang kakek: kakek ingin berbesan dengan sahabat seperjuangannya di 
zaman pemberontakan Kahar Muzakkar/DI TII di Sulawesi Selatan; kakek ingin 
memiliki memiliki cucu menantu seorang pengusaha muda cucu mantan gubernur, dan 
sederet kriteria laki-laki ideal menurut kakek.  
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Ketika tiba giliran Aku hendak dijodohkan oleh seorang laki-laki pilihan kakek, 
ia pun menolak keputusan tersebut. 

Jelas aku tidak ingin menjadi pengantin porselen dungu seperti kelima kakakku. 
Untuk apa aku capek-capek sekolah tapi kemudia harus pasrah dikawinsilangkan 
seperti tanaman? Perjodohan ini membuat aku membayangkan mendiang nenek 
yang mati tersengal sesak napas ketika suaminya kawin dan kawin lagi. (Farid, 
2008) 

Aku pun memilih untuk pergi dari rumah kakek. Keputusan Aku untuk pergi dari 
rumah mendapat dukungan dari orang tuanya, meskipun mereka tidak mampu bersuara 
dengan lantang untuk menentang perjodohan putrinya tersebut. Di mata mereka ada 
benih perlawanan. Terpendam. Tak berdaya tumbuh.  

G. Kesimpulan 

Setelah melakukan analisis masalah ketidaksetaraan gender dalam cerpen 
“Makkunrai”, terlihat bahwa nilai-nilai adat yang bias gender digunakan laki-laki untuk 
menguasai dan mengontrol perempuan, sehingga perempuan berada dalam posisi 
subordinatif. Kondisi ini tampak pada berbagai ranah kehidupan perempuan.  

Perempuan Bugis, dalam hal ini diwakili oleh sosok Aku, sebenarnya memiliki 
kuasa untuk menentukan jalan hidupnya. Sosok Aku dalam cerpen ini mampu 
memberikan perlawanan atas kekuasaan sistem patriarki dan tradisi. Sosok Aku yang 
berani berontak saat akan dijodohkan oleh sang kakek dan lebih memutuskan untuk 
pergi dari rumah, menggambarkan ketidakinginan untuk terus menerus berada di bawah 
kekuasaan laki-laki dalam sistem rumah tangga. Dengan demikian, tindakan ini 
membawa perempuan terhindar dari sistem kekuasaan laki-laki yang kerap menempat-
kannya dalam peran inferior, sebagai warga kelas dua. 
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