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Abstract 
 
It’s a never ending story when we observe the issues about the relationship between the genders. 
Feminism exclaimed that the root of women's oppression are caused by male domination or 
masculinity paradigms that are considered as a tool of measure in the face of life, so that 
however the women’s position are marginalized and disadvantaged. Carol Gilligan as a 
philosopher and feminist, she has attempted to saw the endless problems by the concept of 
ethics of care. Unlike the general concept of feminists that are struggling to obtain equality of 
women and men, actually Gilligan initiated her idea by a concept of difference in women that 
should be respected. There is a paradigm that is built by the female through a caring, has a voice 
that makes women different to men. This comprehensively concept could be tested whether the 
issues that arise on the surface and thought that was built for a while, actually touch a 
fundamental things about the nature of the genders relationship. Becaused of that, lest feminists 
have been caught up in their emotions to claim the truth of their thinking without touching of 
the most essential aspects. In philosophical anthropology, no adequate argument than calling for 
a statement that essentially men and women are called homo equalis, being complementary, 
reciprocal, and interdependently. Beyond that, the differences are not absolutely essential and 
should be respected as an individual unique. The issue of women and men can not be claimed as 
a demarcation of territory of each other, as it emerged that the later is a never-ending battle. 
Caring is an important things to establish in order to see women and men as two beings who 
always be together in life to co-exist and complement. This concept is very relevant and 
important for the diversity people of Indonesia, in order to be used as a guide in anticipation of 
conflict in a life together on the basis of Pancasila. 
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1.  Realitas Permasalahan: Sebuah Das Sein 

Aktivitas natural manusia dalam hidup ini senantiasa menyangkut relasi 
antarindividu dalam masyarakatnya. Perasaan yang didasari saling membutuhkan di 
antara mereka juga merupakan gambaran sifat kodrat manusia, bahwa tidak ada satupun 
individu yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Jalinan ini menjadi 
interaksi yang bermakna dalam hidup manusia, sebagai hubungan untuk saling 
melengkapi.  
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Meskipun demikian, pada kenyataannya tidak semua interaksi bermakna positif. 
Terdapat jalinan antarmanusia yang diciptakan untuk maksud menguasai dan menindas. 
Hal ini yang berpotensi bagi munculnya konflik. Walaupun fenomena semacam ini 
bukan merupakan keniscayaan, tetapi sebagian besar dalam kehidupan masyarakat 
manusia, konflik bergulir secara terus-menerus mewarnai sejarah manusia.  

Idealisme penciptaan kehidupan yang harmonis, masing-masing individu saling 
melengkapi kelebihan dan kekurangannya merupakan idealisme hubungan yang 
manusiawi, sekaligus merupakan cita-cita hidup manusia. Hakikat kodrat monopluralis 
manusia melengkapi pengandaian keseharusan atau idealisme dalam kehidupan 
sosialitas manusia. Snidjers mengatakan manusia sesuai dengan kodratnya yang multi-
dimensional, senantiasa bersifat paradoksal (Snijders, 2004: 80).  

Kodrat manusia monopluralis menyiratkan bahwa manusia senantiasa 
bersinggungan dengan persoalan-persoalan kemanusiaannya yang serba paradoks dan 
dituntut untuk melakukan hal yang seimbang. Upaya ini tentu saja bukan merupakan hal 
yang mudah dilakukan karena terdapat berbagai kepentingan dan cara memahami diri 
dan yang lain yang tidak selalu akan sama.  

Melirik sejarah kehidupan manusia, sampai saat ini direkam dan ditulis dalam 
bukti-bukti sejarah yang bisa dibaca dan diteliti. Disepakati bahwa manusia sekaligus 
sebagai pembuat dan pelaku sejarah. Pembacaan sejarah dalam kehidupan manusia telah 
menimbulkan beragam reaksi, di satu sisi disebabkan oleh perbedaan cara pandang 
terhadap sebuah sejarah itu sendiri, di sisi yang lain pelaku sejarah dipengaruhi oleh 
perbedaan cara pandangnya terhadap dunianya. 

Telaah sejarah yang menyangkut relasi dalam kehidupan manusia yang 
ditengarai dilakukan secara bias jender merupakan salah satu wacana yang semakin 
menarik. Dunia bahkan cenderung diklaim sebagai milik dan dikuasai oleh laki-laki dan  
dunia manusia yang dianggap telah dipandang dan dikelola bahkan direkayasa menurut 
kacamata kelaki-lakian. Hampir sebagian besar perilaku manusia tel ah dianggap 
digerakkan dalam pola kelaki-lakian. Di sinilah pemahaman tentang begitu dominannya 
sistem patriarkat. Tuhan, alam, manusia, budaya, dan lainnya seolah-olah digambarkan 
menurut kacamata kelaki-lakian. 

Fenomena ini yang telah merangsang munculnya gerakan feminisme, yang 
berupaya mendobrak paradigma manusia yang dianggap sekian lama ber-mindset 
patriarkat. Pola patriarkat dipandang sebagai hal yang sangat tidak menguntungkan bagi 
kaum perempuan, karena manusia sering tidak dipahami melalui kodratnya (nature) 
tetapi lebih dipahami dalam budayanya (nurture).  

Dunia menurut Feminisme, perlu diubah dengan cara pandang yang baru: 
melihat, berpikir, dan bertindak secara keperempuanan (Arivia, 2003: 16). Artinya, 
selama ini mindset manusia telah dipola dalam kerangka kelaki-lakian, yang disamakan 
dengan kegagahan, kekuatan, terang, logis, rasional, dan sifat-sifat yang dianggap 
positif karena kemaskulinitasannya. Sementara  perempuan senantiasa diidentikkan 
dengan.kelembutan, emosi, lemah, gelap, merupakan sifat-sifat yang dianggap sebagai 
sisi kelemahan dan dengan demikian negatif.  

Gerakan Feminisme berkembang dengan berpijak pada masing-masing tujuan 
utama perjuangannya. Feminisme mencoba mengubah pola pandang manusia terhadap 
diri dan lingkungannya secara baru. Sifat-sifat yang dianggap diidentikkan dengan milik 
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perempuan bukanlah sifat yang negatif. Gerakan feminisme pada intinya mencoba 
merengkuh impian kesetaraan atas hak-hak kaum perempuan yang sekian lama 
terpasung. Pernyataan Putnam Tong bahwa pemikiran feminis seharusnya dihargai, 
meskipun tidak pernah menemui akhir, karena ide-ide feminis membuka potensi setiap 
perempuan untuk berpikir, bukan saja untuk mendapatkan kebenaran, tetapi juga 
kebenaran yang membebaskan perempuan (Tong, 1998: v-vi). Kebebasan di sini tidak 
bisa dipahami secara liar, namun harus menggali argumentasi yang membenarkan 
adanya kebebasan, karena bagaimanapun kebebasan senantiasa dihadapkan dengan 
realitas determinisme manusia. Kebebasan tidak diartikan sebagai penyangkalan 
terhadap karakter mutlak dari adanya hubungan-hubungan kausal manusia dengan 
dirinya maupun di luar dirinya (Leahy, 1984: 135-136). 

Setelah berkembang gerakan feminisme dengan sedemikian pesatnya, nyatanya 
perjuangan ini pun memunculkan reaksi. Selain gerakan feminisme merupakan aksi dari 
pemikiran dan perjuangan sebelumnya, faktanya tidak seluruh gerakan feminisme 
mendapatkan respon yang positif. Gerakan feminisme oleh sebagian kelompok 
dipandang  sebagai upaya mencari pembenaran atas ketidakadilan jender dengan 
mencari kesalahan dan kelemahan sistem dan praktek dalam kehidupan sosial, bahkan 
sampai pada ranah politik serta hal-hal yang menyangkut negara dikesankan sebagai 
tiadanya keberpihakan terhadap posisi dan kebutuhan kaum perempuan. 

Jika demikian, cara pandang manusia terhadap diri dan lingkungannya, seakan-
akan dapat dilakukan secara terpisah, laki-laki atau perempuan, maskulin atau feminin. 
Apakah memang dunia sedemikian dapat dilihat secara ekstrem? Bukankah ini akan 
menciptakan jurang pemisah dalam upaya membaca dunia secara komprehensif? 
Bagaimana kita bisa memandang manusia secara hakiki? 

Pemikiran-pemikiran tentang manusia dari berbagai perspektif mengundang 
reaksi dengan mempertentangkannya melalui pemikiran yang baru. Carol Gilligan, 
salah seorang psikolog dan feminis Amerika, menyatakan bahwa terdapat bias laki-laki 
dalam psikologi moral. Gilligan (1993: 18-23) mengkritik Kohlberg karena seluruh 
subjek yang digunakan Kohlberg adalah laki-laki, dianggap tidak mempertimbangkan 
perbedaan sosialisasi seorang anak perempuan dan laki-laki dalam budaya manusia. 
Laki-laki secara tradisi terkondisi menjadi otonom dan bebas, sementara perempuan 
diandaikan menjadi makhluk yang tergantung dan pasif.  

Gilligan menyatakan, terdapat perbedaan karakteristik perempuan dan laki-laki 
yang berdampak pada munculnya persoalan interpretasi. Ada perbedaan cara dalam 
membangun relasi dalam sosialitas manusia, antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki 
menunjukkan moralitasnya dengan berpijak pada prinsip-prinsip kesamaan hak, 
sementara perempuan berpijak pada kepedulian. Dengan demikian perempuan tidak 
berpijak pada kesamaan seperti halnya laki-laki, namun berpijak pada kesejajaran. 
Konsep ini sangat menarik untuk digunakan dalam memahami hakikat manusia 
(Gilligan, 1993: 62). 

Moralitas akan berpengaruh pada pembentukan bangunan keadilan seperti yang 
digambarkan Kohlberg, namun justru menurut Gilligan keadilan akan menciptakan 
superioritas dalam unit-unit kehidupan, sengaja atau tidak perempuan senantiasa 
mendapat posisi inferior. Pentingnya kepedulian menurut Gilligan, adalah lebih 
personal dan tidak menciptakan superior-inferior. Karena mendasari pentingnya 
kepedulian dalam menggagas persoalan hubungan manusia, maka konsep etika 
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kepedulian Carol Gilligan merupakan konsep baru yang penting diteliti untuk melihat 
tidak hanya bagaimana seharusnya manusia saling memaknai keterhubungan, namun 
juga menyadari hakikat manusia.  

Persoalan feminisme, persoalan moralitas, persoalan cara pandang terhadap 
manusia, menjadi salah satu bagian dalam persoalan filsafat manusia. Memahami 
hakikat manusia yang seharusnya dapat dilakukan dengan menganalisis dimensi 
manusia yang menyangkut hubungan antarindividu dalam sosialitas, Tuhan, dan 
alamnya, seringkali kurang dipahami secara seimbang. Persoalan yang sering kali 
menyeruak adalah klaim-klaim kebenaran salah satu pihak di antara kelompok atau 
sosialitasnya. Bahkan dengan perspektifnya sendiri, orang mudah mengklaim sebagai 
sebuah kebenaran. 

2. Filosofis Antropologis untuk Membidik Konsep Etika Kepedulian 
Carol Gilligan 

Carol Gilligan adalah seorang perempuan yang lahir di kota New York pada 
tanggal 28 November 1936, berkebangsaan Amerika. Gilligan terkenal sebagai seorang 
feminis, ahli etika, dan psikolog. Karya Gilligan menjadi populer ketika diawali dalam 
pemikirannya sebagai kritik terhadap pemikiran Lawrence Kohlberg, seorang ahli etika 
yang juga sangat dikenal. Karya Gilligan yang paling booming adalah “in a Different 
Voice” yang diterbitkan tahun 1982. Karya Gilligan ini disebut sebagai buku kecil yang 
memulai sebuah revolusi. Pemikiran Gilligan dalam buku tersebut diwarnai kritiknya 
terhadap konsep Kohlberg tentang tahap-tahap perkembangan moral anak, yang dinilai 
Gilligan sebagai bias jender. Gilligan menilai partisipan dalam kajian Kohlberg ini lebih 
banyak laki-laki. Maka karya Gilligan inilah yang membuatnya dijuluki sebagai 
Feminis Perbedaan, karena pandangannya yang memang berbeda dengan pandangan 
feminis umumnya. Pemikiran Gilligan yang dituliskan dalam karya “in a Different 
Voice” kemudian menjadi bahasan tentang Etika Kepedulian yang dilawankan dengan 
Etika Keadilan.  

Meskipun Gilligan melakukan riset dalam ranah psikologi dan etika, namun 
pandangan Gilligan tentang manusia dapat ditelaah dalam perspektif Filsafat Manusia. 
Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana Gilligan memandang manusia sebagai 
individu? Menurut Gilligan, perempuan mempunyai pertimbangan moral yang berbeda 
dengan laki-laki dalam memutuskan suatu tindakan. Jika dinilai dari perspektif yang 
berbeda, ternyata perempuan mengalami tingkat kedewasaan yang sangat tinggi. Bagi 
Gilligan, kegagalan dalam melihat realitas perbedaan tentang kehidupan perempuan 
disebabkan oleh penafsiran yang selalu dilakukan dengan menggunakan kaca mata laki-
laki (Gilligan, 1982: 167).  

Manusia secara kodrati disebut sebagai a metaphysical being, makhluk metafisis 
yang senantiasa mempertanyakan tentang segala sesuatu atau setidaknya memper-
tanyakan dirinya sendiri. Pertanyaan terus digulirkan hingga sampai pada pertanyaan 
yang paling mendasar tentang hal-hal yang substansial, sesuatu yang menyentuh taraf 
hakiki, mempertanyakan “Siapakah manusia?” (Snijders, 2009: 37). Hakikat manusia 
(Leahy, 2001: 28) meliputi intisari, struktur dasar, bentuk terpenting, atau dinamisme 
primordial dari manusia, sebagai unsur mutlak yang harus ada sebagaimana individu 
menampakkan diri dalam keseluruhannya. Pemahaman terhadap manusia harus 
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didukung dengan membangun pemahaman tentang struktur metafisik fundamental 
manusia (Leahy, 2001: 29). 

Pada kenyataannya individu manusia adalah unik. Keunikan ini tidak 
mengancam substansi sebagai manusia secara hakiki. Beberapa dimensi dalam manusia 
yang seharusnya dipertimbangkan untuk melihat manusia secara komprehensif, menjadi 
benang-benang yang dapat ditata secara baik agar menjadi sebuah pemahaman yang 
tidak berat sebelah. Proses ini memungkinkan manusia dapat melihat kompleksitas yang 
terpendam secara potensia. Manusia dengan demikian mampu melakukan proses 
“reductio ad absurdum” (mengurai diri) membentuk rentang jarak antara dirinya 
sendiri sebagai subjek sekaligus objek. Proses ini yang memungkinkan manusia dapat 
mengenal dirinya sendiri.  

Meminjam istilah Socrates (470-399 SM) ”Gnothi se authon”, (kenalilah dirimu 
sendiri!) sebagai kekuatan yang sakral guna menuntun manusia untuk merenungkan 
dirinya sendiri. Ini semacam pengetahuan tentang diri sendiri, oleh Socrates sebagai 
basis filsafat tentang analisis diri dan realisasi diri untuk tiba pada pengetahuan dan 
tingkah laku yang lebih baik (Liputo, 1995: 132). Pengalaman individu yang unik bukan 
berarti tidak akan dapat ditemukan hakikat kodrat manusia. Mendapatkan hakikat kodrat 
manusia perlu mengurai dimensi-dimensinya dalam lembaran bahasan filsafat manusia. 

A. Membaca Konteks Relasi Jiwa – Badan  

Gilligan menyatakan dengan tegas bahwa realitas perkembangan sensibilitas 
moral laki-laki dan perempuan cenderung berbeda (Gilligan, 1982: 19). Perempuan 
memiliki cara bernalar dalam “suara yang berbeda”. Perempuan dekat dengan term 
“etika kepedulian” sedangkan laki-laki lekat dengan istilah “etika keadilan”. Etika 
kepedulian dan etika keadilan dalam pandangan Gilligan secara fundamental berbeda 
(Gilligan, 1986: 238).  

Bakker (2000: 106) menyatakan bahwa ekspresi diri merupakan bentuk kesatuan 
aspek material dan spiritual yang kemudian berkorelasi dengan yang lain membentuk 
dunia kehidupan manusia. Mircea Eliade melihat ekspresi manusia melalui perspektif 
religius, dan Ernest Cassirer memaparkan bahwa simbol-simbol seperti bahasa, mitos, 
dan seni, merupakan usaha ekspresi kerohanian manusia (Sastrapratedja, 1982: xii). 
Simbol menurut Cassirer merupakan petunjuk kepada kodrat manusia. Simbol-simbol 
ini dibentuk oleh manusia bukan untuk memberikan tanda yang menunjukkan makhluk 
yang satu lebih rendah atau lebih tinggi dari makhluk yang lain, tetapi keberadaannya 
merupakan fenomena keseimbangan terhadap lingkungan yang ada, membentuk suatu 
sistem, menandai adanya bentuk-bentuk kehidupan yang saling melengkapi (Cassirer, 
1977: 23). Filsafat Manusia Cassirer memberi tekanan pada istilah manusia sebagai 
animal symbolicum (Cassirer, 1977: 23-41) dan memperluas pandangan klasik tentang 
manusia sebagai animal rationale. Ketiadaan rationalitas dalam diri manusia akan 
mengakibatkan seseorang tidak mampu melihat rangkaian simbolik bahkan men-
ciptakan simbol. Cassirer menekankan kenyataan bahwa manusia merupakan makhluk 
simbolik justru karena ia adalah makhluk rasional.  

Hardono Hadi (1996: 93) berpendapat bahwa badan manusia dapat dipahami 
sebagai titik tolak pengalaman emosional, kehendak, dan budi, juga merupakan bagian 
dari dunia sebagai ekspresi pribadi manusia. Badan manusia merupakan keseluruhan 
yang kompleks yang tatanannya berbeda-beda, dan masing-masing bagiannya terdiri 
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atas aspek fisik dan aspek mental. Kedua aspek ini bekerja sama dalam upaya 
pembentukan diri. Kompleksitas badan manusia juga dipengaruhi oleh tinggi rendahnya 
taraf aspek-aspek mental yang secara bersama-sama membentuk jiwa manusia. Masing-
masing bagian dalam badan manusia juga mendukung terbangunnya mekanisme yang 
ditandai dengan adanya saling dukung antarbagian tersebut. Kesinambungan ini akan 
nampak sebagai pengalaman pribadi yang bersifat mental sehingga membentuk jiwa 
manusia. 

Hardono Hadi (1996: 94-95) mengatakan bahwa aktivitas mental merupakan 
sebuah karakteristik yang ditandai dengan adanya reaksi terhadap kegiatan badani, 
sehingga badan dijadikan sebagai media berfungsinya kegiatan-kegiatan mental, sebagai 
pendukung kegiatan jiwa. Relasi badan dan jiwa dicontohkan melalui pengalaman 
inderawi. Pengalaman inderawi menunjukkan bahwa pengalaman mental mempunyai 
dasarnya di dalam pengalaman fisik. Proses penalarannya melibatkan daya abstraksi, 
yang memungkinkan manusia dapat mengamati suatu objek dengan perspektif tertentu 
melalui pengalaman konkret dan mampu menyingkirkan aspek-aspek yang tidak 
berkaitan. Pengalaman inderawi juga mampu mempengaruhi reaksi mental. Relasi 
badan dan jiwa yang sedemikian adalah bukti adanya kesatuan atas kompleksitas unsur-
unsur yang ada dalam diri manusia sehingga dapat membentuk suatu kepribadian. 
Kegiatan ini tidak semata-mata sebagai suatu aktivitas yang sinergi antara jiwa dan 
badan, namun juga terdapat budi atau rasio, yang merupakan kegiatan mental yang 
tertinggi pada manusia. Budi bukanlah jiwa (Hadi, 1996: 97-98). 

Tidak ada pembentukan kepribadian manusia yang terlepas dari masa lampau. 
Pembentukannya meliputi penilaian diri, perombakan diri, dan pembentukan kembali. 
Masa lampau sebagai titik pijak suatu kepribadian manusia terbentuk dan sebagai arah 
ke mana perkembangan kepribadian tersebut nantinya, menjadi suatu karakteristik 
baginya, meskipun terjadi perkembangan kepribadian, dan oleh Hardono Hadi disebut 
sebagai identitas diri. Identitas diri merupakan kesimpulan dari apa yang ada secara 
berkesinambungan, dan akan teridentifikasi identitas seseorang yang konkret justru pada 
saat seseorang sudah berakhir hidupnya (Hadi, 1996: 111). 

Gilligan membuat tahap-tahap perkembangan moral dalam hidup individu 
sebagai berikut: 

TAHAP KETERANGAN 
Tahap 1 (Prakonvensional) Pada tahap ini, ada kecenderungan berpusat pada diri 

sendiri, yang penting adalah memenuhi segala keperluan 
sendiri. Disebut sebagai “Tindakan baik” ketika tindakan itu 
menguntungkan diri sendiri. 

Tahap 2 (Konvensional) Pada tahap ini, ada kecenderungan berpusat pada orang 
lain, seseorang melihat kepentingan/kebutuhan orang lain 
lebih penting daripada kepentigan/kebutuhan diri sendiri. 
Berbuat baik memberi makan sebagai tindakan 
bertanggungjawab dan suatu“tindakan baik” adalah suatu 
pengorbanan diri bagi kepentingan orang lain. 

Tahap 3 (Pascakonvensional) Pada tahap ini, terjadi keseimbangan, seseorang memberi 
perhatian yang seimbang antara kepentingan/kebutuhan diri 
dengan tujuan mengabadikan hubungan yang sudah ada. 
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Tahap ini merupakan hasil kritik terhadap pemikiran Kholberg, yang juga 
membuat tahap-tahap perkembangan moral sebagai berikut (Bertens, 1993: 80-83).  

TINGKAT TAHAP ORIENTASI SOSIAL 

Pra-Konvensional  1  Kepatuhan dan Hukuman  

Pra-Konvensional  2  Individualisme, Instrumentalisme, dan Exchange  

Konvensional 3  “Laki-laki atau Perempuan yang baik”  

Konvensional  4  Hukum dan Ketertiban  

Pasca-Konvensional  5  Kontrak Sosial  

Pasca-Konvensional  6  Prinsip Nurani 

Tahap-tahap di atas kemudian dijelaskan sebagai berikut: 

TAHAP PENJELASAN 
Pra-Konvensional Umumnya ditemukan pada anak-anak tingkat sekolah dasar. 

a. Tahap pertama, pada umumnya berperilaku sesuai 
dengan norma-norma yang dapat diterima secara sosial 
sebab mereka diperintahkan untuk melakukan atau 
melalui beberapa figur yang mempunyai otoritas, 
misalnya guru dan orang tua. Ketaatan dipaksa melalui 
ancaman atau penerapan hukuman. 

b. Tahap kedua, ditandai dengan pandangan bahwa perilaku 
yang benar berarti bertindak menurut kehendaknya 
sendiri yang terbaik 

Konvensional Dijumpai dalam masyarakat 
a. Tahap ketiga, ditandai dengan sikap berusaha untuk 

melakukan hal-hal yang nantinya akan mendapat-kan 
persetujuan orang lain 

b. Tahap keempat, adalah orang yang berorientasi pada 
pematuhan hukum dan respon terhadap kewajiban atas 
tugas-tugas 

Pasca-Konvensional Tidak tercapai oleh mayoritas orang dewasa 
a. Tahap kelima adalah pemahaman kebersamaan/sosialitas 

dan hasrat yang tulus pada kesejahteraan orang lain 
b. Tahap keenam didasarkan pada penghormatan terhadap 

prinsip universal dan tuntutan hati nurani individu 

 

Ernest Cassirer dalam bukunya, “An Essay on Man” (1977: 2) menuliskan 
bahwa manusia adalah pelaku utama bagi dirinya sendiri, makhluk yang senantiasa 
memiliki pilihan-pilihan, mereka akan memilih tanpa atau dengan memikirkan dengan 
mendalam tentang pilihannya itu sebagai sesuatu yang benar atau salah. Cassirer 
menekankan kehendak bebas sebagai unsur yang dimiliki manusia, tentu saja dengan 
konsekuensi tanggung jawab. Cassirer mengutip pandangan Aristoteles tentang manusia 
(Cassirer, 1977: 2) bahwa seluruh pengetahuan manusia berasal dari kecenderungan 
dasar dalam kodrat manusia yang menampakkan diri dalam aksi-aksi dan reaksi 
manusia yang paling mendasar. Semua bidang kehidupan inderawi digerakkan dan 
diresapi oleh kecenderungan tersebut. Pandangan Aristoteles ini berseberangan dengan 
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pandangan Plato. Cassirer membandingkan pandangan Plato dengan Aristoteles. 
Aristoteles sebagai seorang Biolog mampu menjelaskan pengetahuan manusia melalui 
bentuk kehidupan organis, tetapi bagi Plato (Cassirer, 1944: 2), kehidupan inderawi 
dipisahkan dengan akal budi oleh sebuah batas yang sangat jelas dan tak ada jembatan 
yang menghubungkan keduanya. Pengetahuan dan kebenaran terletak dalam suatu tata 
transendental, dunia ide yang murni dan abadi. 

Anton Bakker menjelaskan persoalan tentang posisi badan sebagai unsur yang 
dapat menghambat atau membantu. Mayoritas orang beranggapan badan sebagai materi 
pembatas, sedangkan jiwa bersifat sempurna dan tak terbatas. Bakker (2000: 109) 
berpandangan, badan atau materi tidaklah merupakan alat perkembangan bagi jiwa. 
Jiwa, secara struktural hanya real dan konkret sejauh memfokuskan materi dan 
mewujudkannya membentuk badan. Badan atau materi hanyalah aspek struktural yang 
asasi dan mutlak bagi adanya manusia dan bagi adanya jiwa. Jadi, dalam pandangan 
Bakker relasi keberadaan badan dan jiwa tidak menyangkut persoalan menghambat atau 
membantu. Pandangan Bakker tentang hubungan badan-jiwa dapat dijelaskan dengan 
kasus-kasus di bidang moral, misalnya seseorang melakukan dosa bukanlah diakibatkan 
oleh badan. Perbuatan dosa seseorang dilakukan karena jasmani-rohani dan bersifat 
jasmaniah-rohaniah. Bakker menambahkan (2000: 110) bahwa aktivitas manusia 
merupakan pengaruh timbal balik antara aspek rohani dan jasmani, sehingga kedua 
unsur tersebut merupakan unsur yang sejajar dalam membentuk manusia. Bakker 
menegaskan (2000: 110), bukan jiwa yang menyatukan badan, tetapi manusia yang 
menyatukan diri, dan bukan pula badan yang mengomplekskan jiwa, namun manusia 
yang mengomplekskan diri. Bakker berpandangan, meskipun badan dan jiwa itu 
merupakan dua unsur yang tidak sama, namun manusia menjadi konkret atas integrasi 
unsur materi dan roh, badan dan jiwa, membentuk manusia yang mempunyai unsur 
spirit-materi (Bakker, 2000: 110-111). 

Taraf kesadaran individu mempengaruhi proses pemuncakan dan kreativitas, 
yakni sejauhmana terjadi pengakuan diri untuk kemudian berkorelasi dengan 
pemahaman atas yang lain. Empat taraf kesadaran individu menurut Bakker (Bakker, 
2000: 111-112) yaitu:  taraf anorganis atau fisikomis (benda-benda mati), taraf biologis 
atau vegetatif (flora), taraf sensitif, psikis atau naluri (fauna), dan taraf kesadaran atau 
pengakuan khas-manusiawi. Keempat taraf tersebut di satu sisi secara bersama-sama 
termuat dalam pengakuan manusia akan dirinya yang satu, di lain pihak menyiratkan 
perbedaan intensitas kesadaran yang tercapai di dalamnya, mulai yang tinggi sampai 
yang rendah. Masing-masing taraf memiliki daya dan kegiatannya sendiri, namun 
merupakan bagian konkret dalam suatu substansi manusia. Bakker menyebutnya 
sebagai “bagian substansial”: di dalam manusia. 

Ketegangan pemahaman tentang eksistensi manusia berkaitan dengan korelasi 
badan dan jiwa (Bakker, 2000: 119-122). Kelebihan atau cacat pada individu hanyalah 
merupakan keuntungan atau kekurangan struktural-netral (Bakker, 2000: 120). 
Dibutuhkan integrasi taraf yang lebih rendah dengan keseluruhan pengakuan akan diri 
dan yang lain, dan bagaimana bagian-ku itu mendapat tempat dalam diriku. Menjadi diri 
yang terbuka dan penuh pemahaman terhadap penderitaan orang lain, dapat 
menghasilkan harmoni dan sintesis, dan ini sungguh-sungguh bukan merupakan cacat 
manusiawi. Maka kesombongan atas kelebihan yang dimiliki diri justru bisa menjadi 
karma yang akan menimbulkan kepincangan dalam realisasi manusiawi dan justru akan 
menimbulkan sakit pada taraf manusiawi. Kelebihan yang terlalu besar tidak dapat 
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diintegrasikan dan dimanfaatkan, sehingga hanya akan mengganggu seluruh 
eksistensinya.  

B. Pendefinisian Konsep Individu - Person 

Seluruh komponen tubuh, yang hadir melalui proses-proses fisiologis seperti 
struktur kimiawi cairan tubuh dan sel menandai individualitas. Setiap individu dengan 
keunikannya bereaksi terhadap setiap kejadian dalam dunianya. Keunikan tersebut 
merupakan kepribadian mental yang terbentuk sedemikian rupa akibat relasi seluruh 
komponen dalam diri individu. Individualitas mental dan struktural bersenyawa dengan 
cara yang tidak dapat diketahui. Hubungan antarbagiannya berjalan sedemikian rupa 
sehingga menimbulkan keunikan. Karakteristik mentallah yang merupakan pengenal 
individualitas yang lebih kompleks dan rumit (Carrel, 1987: 216). Bakker menegaskan 
(2000: 126) bahwa manusia selain bersifat umum, dia juga unik. Keunikan material 
dalam manusia disebut sebagai individualitas. Perwujudannya dapat dilihat dalam 
kehidupan pribadi yang menyangkut identitas diri, merupakan gestalt bagi dirinya, 
menjadi pembeda dengan individu yang lain.  

Selain keunikan material, terdapat juga keunikan spiritual. Person atau 
personalitas dipahami sebagai keunikan spiritual, atau sering disebut dengan 
kepribadian. Person adalah manusia yang didekati dan dihayati dari dalam dan menurut 
kesadaran diri. Kesadaran dan keunikan ini justru terbentuk karena korelasi dengan 
yang lain. Bakker kembali menekankan korelasi dan interrelasi dengan yang lain 
sebagai upaya memahami manusia, tanpa mengesampingkan otonomi. 

Akhirnya dapat dipahami bahwa individu dan person bukan berlawanan namun 
justru saling memuat, saling menentukan, saling melengkapi sebagai wujud dan gaya 
keunikan. Manusia itu person-individual dan individual-person. Maka identitas manusia 
adalah individu konkret dan person konkret (Bakker, 2000: 129). 

Carl Gustav Jung menjelaskan konsep struktur kepribadian manusia dalam 
psyche, sebagai keseluruhan sejumlah sistem yang meliputi pikiran, perasaan dan 
tingkah laku. Psyche merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai sub sistem yang 
tiap-tiap bagiannya berdiri sendiri tetapi saling berinteraksi (Supratiknya, 1995: 182). 
Bagian-bagian tersebut adalah ego, ketidaksadaran pribadi, dan ketidaksadaran kolektif. 

Ego merupakan jiwa sadar, pusat kesadaran yang terdiri dari berbagai persepsi, 
ingatan, pikiran, dan perasaan sadar. Individu dengan ego dapat mengalami semua hal, 
dan mempunyai pengalaman, dapat melahirkan perasaan identitas dan kontinuitas 
seseorang (Supratiknya, 1995: 183). Ketidaksadaran pribadi merupakan wilayah yang 
berdekatan dengan ego, terdiri atas hal-hal yang direpresi selama individu berkembang. 
Bagian ini tersusun oleh unsur-unsur atau pengalaman-pengalaman yang pernah ada 
dalam kesadaran, kemudian dilupakan atau diabaikan. Bagian ini akan muncul 
kompleks-kompleks. Pandangan Jung yang ditulis dalam buku “The Psychology of the 
unconscious” yang dikutip Supratiknya yaitu kelompok yang terorganisasi perasaan, 
pikiran, persepsi, dan ingatan yang terdapat dalam ketidaksadaran pribadi, memiliki inti 
yaitu yang bertindak sebagai daya tarik pengalaman ke arahnya (Supratiknya, 1995: 
183). Sedangkan Ketidaksadaran kolektif atau transpersonal adalah sistem jiwa yang 
paling kuat dan berpengaruh, juga dapat mengungguli ego dan ketidaksadaran pribadi 
dalam kasus-kasus tertentu yang menyangkut patologis. Ketidaksadaran ini nampak 
bersifat universal. Hampir seluruh manusia mempunyai ketidaksadaran yang sama, 
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mereka dilahirkan dari seorang ibu, maka siapapun yang lahir di dunia ini akan 
memiliki kecenderungan untuk mempersepsikan dan bereaksi terhadap seorang ibu. 
Pengetahuannya mengenai seorang ibu diperoleh secara individual yang diwariskan dan 
dibentuk dalam otak manusia oleh pengalaman-pengalaman ras masa lalu. Individu 
yang takut dalam ketinggian dipengaruhi oleh pengetahuan tentang manusia lampau 
yang mendapatkan banyak bahaya akibat dari posisi di ketinggian tertentu misalnya 
trauma akibat kecelakaan pesawat terbang, bukan sekedar takut ketinggian karena 
seseorang menakut-nakuti (Supratiknya, 1995: 185). Jung (1945: 188) mengatakan 
ketidaksadaran kolektif  adalah dasar ras yang diwariskan dalam keseluruhan struktur 
kepribadian, yang di atasnya dibangun aku, yakni suatu kesadaran pribadi dan seluruh 
hal yang diperoleh individu. Segala hal yang telah dipelajari seseorang sebagai hasil 
pengalaman secara substansial dipengaruhi oleh ketidaksadaran kolektif yang 
melakukan peran mengarahkan atau menyeleksi tingkah laku individu sejak awal mulai 
kehidupan. Pengalaman individu sebagian dibentuk oleh ketidaksadaran kolektif, karena 
setiap individu tentu mengalami variasi perkembangan. Jung (1943: 144) mengatakan 
bahwa ketidaksadaran memiliki potensi yang dipisahkan dari alam sadar, karena dengan 
begitu ia akan mendapatkan seluruh materi, yaitu semua hal yang telah dilupakan atau 
diabaikan maupun kearifan dan pengalaman sekian lama yang tak terhingga jumlahnya, 
yang tertanam dalam organ-organ arkhetipenya. Di sisi lain, bila kebijaksanaan 
ketidaksadaran itu diabaikan oleh ego, ketidaksadaran ini bisa mengganggu proses 
rasional sadar dengan menguasainya dan membelokkan dalam bentuk sikap-sikap 
menyimpang seperti fobia dan sikap irrasional. 

Jung mengatakan bahwa persona adalah tuntutan peran dalam masyarakat kepada 
seseorang untuk dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Tujuannya adalah menciptakan 
kesan tertentu dari orang lain yang kerapkali orang menyembunyikan hakikat pribadi 
yang sebenarnya. Jadi persona merupakan kepribadian publik, aspek pribadi yang 
ditunjukkan kepada publik, yang merupakan lawan dari kepribadian privat yang berada di 
balik wajah sosial (Supratiknya, 1995: 188). Supratiknya (1995: 189) berpendapat bila 
ego mengidentifikasikan diri dengan persona seperti yang seringkali dilakukan, maka 
individu menjadi lebih sadar terhadap bagian yang diperankan daripada terhadap 
perasaan-perasaan yang sebenarnya. Seseorang menjadi terasing dari dirinya dan 
kepribadiannya berdimensi dua menjadi manusia tiruan, disebabkan oleh peran yang 
diinginkan masyarakat, bukan atas otonomi pribadi. 

Manusia dalam pandangan Driyarkara, haruslah mengakui orang lain sebagai 
persona atau pribadi. Persona atau pribadi ini menjadi ciri pembeda dan kekhasan 
manusia dibanding makhluk yang lain (Driyarkara, 1980: 18). Driyarkara berpandangan 
bahwa manusia harus dipandang secara menyeluruh sebagai kesatuan atas badan dan 
jiwa, aspek jasmani dan rohani (1969: 9). Kedua aspek tersebut saling mempengaruhi 
dalam setiap kegiatan kehidupan manusia. Otonomi atau kemandirian manusia 
merupakan proses yang senantiasa dialami oleh setiap individu dalam berinteraksi 
dengan dan dalam alam, sehingga menjadi persona yang sempurna (Driyarkara, 1980: 
33). Persona bagi Driyarkara merupakan dimensi yang harus dibedakan dengan 
individu. Jika individu dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat fisik, jasmani, maka 
persona merupakan aspek spiritualnya, rohani, dan jiwa (Driyarkara, 1969, 13). 

Gustav Jung memiliki konsep yang dikenal dengan Anima Animus. Anima dan 
Animus merupakan gambaran prinsip feminin dan maskulin dalam diri manusia. Anima 
(seperti Yin) mewakili prinsip-prinsip feminin, seperti alam, bumi, dan hal-hal yang 
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konkret. Animus (seperti Yang)  mewakili prinsip-prinsip maskulin, seperti langit, aspek 
kreaktivitas, agresif, daya mengatur, dan semangat. Konsep ini mirip dengan prinsip Yin 
Yang dalam Filsafat China. Anima dan Animus merupakan dua prinsip yang saling 
mengisi. Laki-laki dapat memahami perempuan melalui animanya, begitu pula 
perempuan akan dapat memahami laki-laki dengan animusnya. Dibutuhkan suatu 
kompromi antara tuntutan ketidaksadaran kolektif dengan aktualitas dunia luar supaya 
seseorang dapat dikatakan beradaptasi dengan baik (Supratiknya, 1995: 189-190). Gustav 
Jung dalam buku “Aion” (1978: 16) mengatakan bahwa anima dan animus memiliki 
aspek yang positif. Animus dijadikan sebagai mediator antara sadar dan tidak sadar, anima 
melalui integrasi eros pada kesadaran, animus menjadi logos, dan dengan cara yang sama 
bahwa anima memberikan relasi dan keterkaitan dengan kesadaran manusia, maka animus 
memberikan kapasitas kesadaran perempuan untuk melakukan refleksi, musyawarah, dan 
pengetahuan diri. Efek anima dan animus dalam ego ada dalam prinsip yang sama.  

Konsep diri menurut Gustav Jung adalah sebagai berikut. Diri adalah sentral 
kepribadian. Diri menyatukan sistem dan memberikan kepribadian dengan kesatuan, 
keseimbangan dan kestabilan pada kepribadian. Bagi Jung (1945: 219 manusia 
menggambarkan kesadaran dengan ego sebagai pusatnya. Bila saat ini manusia 
menambahkan pada gambaran jiwa manusia proses pengasimilasian ketidaksadaran, 
maka manusia dapat memandang asimilasi ini sebagai semacam hubungan saling 
mengisi antara kesadaran dan ketidaksadaran. Diri merupakan tujuan hidup yang secara 
terus-menerus diperjuangkan oleh setiap individu. Arkhetipe diri baru akan muncul 
ketika seseorang sudah memasuki usia paroh baya, saat orang mulai berupaya secara 
sungguh-sungguh untuk mengubah pusat kepribadiannya dari ego sadar ke ego yang 
berada di antara kesadaran dan ketidaksadaran. Inilah yang dinamakan wilayah Diri 
(Supratiknya, 1995: 192). Jung yakin bahwa manusia senantiasa mengalami perkem-
bangan kepribadian menuju tahap yang lebih sempurna. Tujuan akhirnya adalah 
realisasi diri (Supratiknya, 1995: 205). Realisasi diri adalah diferensiasi yang penuh, 
sempurna dan merupakan paduan harmonis atas seluruh aspek kepribadian manusia 
(Supratiknya, 1995: 206). 

C. Das Sollen: Harmoni Antarindividu 

Alexis Carel mengatakan bahwa individualitas merupakan hal pada manusia 
yang sangat fundamental, yang dipahami bukan sekedar sebagai salah satu aspek 
tertentu dari organismenya, tetapi juga meliputi seluruh eksistensinya. Individu mem-
buat diri menjadi suatu fenomena yang unik dalam sejarah dunia (Carrel, 1987: 212).  

Bakker mengungkapkan bahwa keunikan individu akan terlihat dalam 
komunikasinya dengan yang lain. Komunikasi inilah yang membuat individu mengakui 
keunikan yang lain (Bakker, 2000: 131). Komunikasi menunjukkan bahwa subjek pada 
hakikatnya identik dengan objeknya (Bakker, 2000: 185).  

Gilligan menggunakan istilah relasi. Manusia dalam pandangan Gilligan 
menekankan pentingnya kapasitas relasi, bahwa perempuan mempunyai pengalaman 
dan perkembangan yang secara psikologis berbeda dengan laki-laki, maka konsekuensi-
nya perempuan mempunyai cara dalam menentukan pilihan dan mengembangkan nilai-
nilai juga berbeda (Gilligan, 1982: 269). 

Pengakuan diri dan yang lain tidak dapat dipahami sebagai dua bagian dari satu 
pengakuan (Bakker, 2000: 145). Pengakuan ini merupakan dua aspek yang saling 



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

 328 

memuat dan melengkapi secara paralel. Sehingga manusia berkomunikasi dengan yang 
lain berarti memberi diri kepada yang lain, tanpa kehilangan diri dan tetap saja 
perbedaan dan otonomi masing-masing diakui dan diartikan sebagai transendensi. Jadi 
aku tetaplah aku, dan yang lain tetaplah yang lain (Bakker, 2000: 146).  

Bagi Bakker setiap relasi adalah kegiatan manusia yang merupakan ekspresi diri 
dan pengembangan diri yang bersifat komunikatif. Kegiatan yang tidak komunikatif 
akan merusak diri. Manusia yang mencari kenikmatan diri pada akhirnya akan menutup 
kesadaran yang bersifat destruktif (Bakker, 2000: 149). Relasi subjek-objek dalam 
kegiatan berrelasi dengan demikian merupakan kegiatan yang memiliki hubungan 
kausal, timbal-balik yang saling memuat dan saling mengukur. Subjek dan objek saling 
menyebabkan dan mengadakan. Partner menerima diri dan kegiatannya dari subjek, 
sedangkan subjek menerima diri dan komunikasinya dari partner. Oleh sebab itu, dalam 
komunikasi termuat partisipasi, yaitu kesanggupan menerima atau mengambil bagian. 
Manusia dapat memanusiakan dirinya dan yang-lain dengan mengomunikasikan diri 
dan menerima komunikasi dari yang-lain hingga mencapai penghayatan hakikat 
manusia, secara mendalam dan meluas, menjadi realisasi konkret. Subjek dan objek 
tidak saling bertentangan, melainkan saling mengadakan, saling mengartikan, dan saling 
mengkonstitusikan terhadap kekurangan satu sama lain.  

Gilligan menyatakan, bahwa diri sebagai agen moral yang berdiri sebagai tokoh 
yang menentang landasan hubungan sosial, menilai berbagai klaim yang saling 
bertentangan tentang diri dan yang lain terhadap standar persamaan dan penghormatan 
yang sama. Ini merupakan perspektif keadilan. Gilligan kemudian membandingkannya 
dengan perspektif kepedulian. Menurut Gilligan, berbagai hubungan yang dilandasi 
kepedulian akan menjadi kokoh, dengan menentukan diri dan yang lain. Konteks 
hubungan ini menggambarkan, diri sebagai agen moral merasa dan menanggapi 
persepsi tentang kebutuhan (Gilligan, 1987: 23). Gilligan menyatakan, bahwa setiap 
orang tertanam dalam suatu jaringan hubungan yang tengah berlangsung, dan moralitas 
menjadi penting jika bukan semata-mata mengandung  perhatian terhadap, atau 
pemahaman tentang, namun potensi responsif secara emosional ke arah para individu 
dengan siapa seseorang berada dalam berbagai hubungan ini. Inilah pentingnya relasi 
antarindividu menurut Gilligan (1982: 25-30). Relasi antarindividu menunjukkan 
adanya pengakuan relasi prbadi, kesungguhannya untuk melakukan komunikasi sebagai 
bentuk pemecahan konflik, dan keyakinannya bahwa pemecahan persoalan dilematis 
perlu dilakukan dengan menghindari kekerasan, dan memulihkan kepedulian terhadap 
orang lain. Gilligan menggunakan bahasa tanggung jawab sebagai makna dari relasi 
yang sedemikian itu. (Gilligan, 1982: 31). Justru dengan relasi inilah menurut Gilligan 
sebagai upaya untuk menghapus praktek-praktek dominasi atas superioritas dan 
inferioritas.  

D. Membaca Otonomi Manusia 

Manusia sekaligus faktisitas dan kemungkinan. Faktisitas artinya ada keter-
batasan kemungkinan bagi setiap individu, sedang kemungkinan sendiri merupakan 
pengandaian terhadap terbukanya kemungkinan baru. Manusia muncul sebagai 
pelaksana atas dua aspek tersebut. Snijders mengatakan bahwa manusia adalah makhluk 
yang menyejarah, uang mampu menciptakan sekaligus dalam sejarah itu sendiri, sebagai 
makhluk yang bebas sekaligus terikat. Manusia memiliki sifat paradoksal ini (Snijders, 
2004: 139-140). Bakker mengurai persoalan kebebasan manusia dengan menanyakan 
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tentang otonomi individu dalam korelasi (Bakker, 2000: 211). Kebebasan manusia 
dilihat dalam bagaimana manusia merealisasi dirinya secara otonom. Seseorang dapat 
mengakui dirinya sendiri, menerima faktisitas dan menjadi diri sendiri dengan segala 
keunikannya yang tak terulang, merupakan otonomi. Otonomi ini diartikan bahwa 
manusia dapat menentukan dirinya sendiri, memutuskan untuk melakukan sesuatu demi 
dirinya sendiri, dengan kehendaknya, dan diarahkan pada tujuan-tujuan tertentu 
(Bakker, 2000: 217).  

Gilligan juga membidik adanya otonomi individu dalam kaitannya dengan 
hubungan antarmanusia dalam perspektif jender. Otonomi yang terbangun pada 
perempuan dan laki-laki memang berbeda, karena sangat dipengaruhi oleh budaya 
tempat seseorang hidup. Ada hubungan yang erat antara budaya dan moralitas. 
Moralitas seseorang didominasi oleh pengaruh budaya, sehingga akan menimbulkan 
konsekuensi pada standar penilaian tindakan seseorang tentang baik dan buruk 
(Gilligan, 1982: 45-47). Perempuan dalam berhubungan dengan yang lain menurut 
Gilligan cenderung menggunakan perasaannya, sebagai suatu keutamaan untuk 
mengikat orang lain dengan dirinya. Bahkan perempuan mempunyai kecenderungan 
sifat altruis, sebagai moral yang berbeda dan digunakan sebagai alat mempertahankan 
hubungan, dan bukan untuk membatasi diri dari yang lain lebih lagi untuk menyerang. 
Dalam relasi ini muncul suatu tanggung jawab.  

Tanggung jawab senantiasa dikaitkan dengan hal yang lain sebagai “tergantung 
pada...” Perempuan lebih berpikir melakukan tindakan yang membuat setiap orang lebih 
bahagia. Jadi menurut Gilligan, laki-laki menitikberatkan pada pembatasan campur 
tangan, sedangkan perempuan justru fokus pada kebutuhan suatu tanggapan. Laki-laki 
akan bersuara, “Jangan biarkan dirimu sendiri diatur secara penuh oleh orang lain!”, 
sedangkan suara perempuan, “Orang lain memperhitungkanmu” (Gilligan, 1982: 38). 
Bakker justru menggambarkan harmoni dalam korelasi dengan penghargaan atas 
otonomi, dan inilah dsebutnya sebagai hakikat kebebasan (Bakker, 2000: 233). 

E. Bagaimana Pengetahuan Perempuan? 

Gilligan dengan pengaruh pengetahuannya tentang psikologi menyatakan 
dengan tegas tentang epistemologi perempuan, bahwa laki-laki dan perempuan memiliki 
sifat fisik yang spesifik yang menentukan gender mereka. Berbagai sifat fisik di 
samping membuat laki-laki dan perempuan berbeda, ada juga sifat bawaan seperti 
ukuran badan dan kekuatan masing-masing pun berbeda antarjender. Perbedaan faktor 
emosi dan psikologi, seperti daya saing, kemampuan akademik, dan ketrampilan 
berkomunikasi, adalah sifat yang bukan jasmaniah yang secara luas diterima sebagai 
perbedaan antara laki-laki dan perempuan (Gilligan, 1992). Sebagian besar orang 
bahkan para ahli percaya bahwa perbedaan yang bersifat non-jasmaniah antara laki-laki 
dan perempuan dihasilkan dari budaya. Sementara sebagian yang lain masih percaya 
bahwa laki-laki dan perempuan memperlihatkan perbedaan karakteristik emosi dan 
psikologi sebagai konsekuensi dari perbedaan fisik mereka. 

Gilligan mempunyai konsep tentang teori komunikasi jender. Faktor-faktor 
biologis merupakan dasar bagi perkembangan tingkah laku spesifik laki-laki atau 
perempuan; sedangkan proses belajar sosial sejak awal telah menyumbang pada 
pembentukan identitas kelamin melalui norma-norma sosial. Inilah yang melahirkan 
teori komunikasi jender, yang memunculkan stereotip dalam masyarakat tentang 
perempuan dan laki-laki. Cheris Kramarae dengan teori kelompok bungkam (muted 
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group theory) yang dikutip oleh Makyun (2007: 11) mengungkap perihal perempuan 
dan komunikasi. Menurut Kramarae, laki-laki dan perempuan memiliki pengalaman 
yang berbeda dalam masyarakat, sehingga berdampak pada perbedaan cara mereka 
mempersepsi dunia. Perempuan cenderung lebih sering dibungkam secara verbal, maka 
perempuan berekspresi secara nonverbal lebih sering daripada laki-laki. Laki-laki 
cenderung mengontrol diri atas perempuan dengan cara mendominasi.  

3.  Sebuah Simpulan 

Bahwa hingga saat ini gap antara laki-laki dan perempuan masih terus terjadi, 
dan ini akan membawa dampak kurang harmoni pada hubungan antarjender. Carol 
Gilligan menegaskan pernyataannya tentang kepedulian sebagai suara perempuan yang 
berbeda dengan laki-laki dikategorikan sebagai sebuah etika, dan digambarkan secara 
dikotomis dengan suara laki-laki yang disebut sebagai etika keadilan. Dua posisi yang 
terbaca sangat dikotomis ini perlu dijembatani dengan konsep harmoni. Etika 
kepedulian dan etika keadilan adalah klaim dari masing-masing perspektif jender yang 
kiranya justru harus hadir secara bersama-sama sebagai upaya membangun komunikasi 
untuk memperjelas eksistensi masing-masing jender, sebagai sebuah kecenderungan, 
bukan sebuah keniscayaan untuk kemudian meniadakannya terhadap jender yang lain. 
Upaya ini justru untuk mengurai masalah-masalah seputar relasi jender yang tidak 
berkesudahan. Dengan segala kerendahan hati, perspektif filosofis antropologis 
mendudukkan dua klaim ini sebagai partisipasi dua aspek yang menyangkut subjek-
objek sehingga hakikat manusia, hakikat individu, tidak peduli laki-laki atau 
perempuan, senantiasa dilihat sebagai makhluk yang setara, saling melengkapi, saling 
memuat dalam korelasinya. Setiap eksistensi individu mengandaikan kedua jender 
saling memuat, bukan sebagai suatu perlawanan tetapi justru saling mengandaikan dan 
melengkapi. 

Singkat kata, pernyataan seorang Carol Gilligan adalah hasil dari sejarah 
panjang tentang penglihatan yang sebelah mata mengenai eksistensi jender, 
peminggiran bahkan dominasi satu jender terhadap jender yang lain. Hal ini harus 
segera disudahi dengan menghadirkan suatu pemahaman yang komprehensif, bahwa 
semua persoalan merupakan persoalan yang menyangkut laki-laki dan perempuan. 
Perjuangan feminis perlu diluruskan untuk tidak bertubi-tubi mengkambinghitamkan 
laki-laki dalam persoalan hidup perempuan. Bahwa jika kita melihat persoalan 
perempuan juga merupakan persoalan bersama, maka suara yang diperdengarkan juga 
merupakan suara bersama, apakah itu berperspektif adil atau peduli, atau keduanya. 
Klaim selama ini yang didengungkan kaum feminis seperti Gilligan (meskipun Gilligan 
agak berbeda dengan feminis yang lain), adalah kecenderungan saja bahwa perempuan 
dekat sekali dengan “kepedulian” dan laki-laki dengan dengan “keadilan”, bukan 
sebuah kemutlakan, karena ini lebih dipengaruhi oleh nurture yang kemudian lebih 
berpengaruh pada psikologi dan pembentukan moral bahkan kepribadian atau identitas 
diri.  

Hakikat komunikasi yang terletak pada harmoni relasi antarjender, kenyataan 
eksistensi yang berbeda dan unik, tidak lagi mempermasalahkan penilaian jender mana 
yang lebih lemah atau lebih kuat, karena relasi ini justru akan menunjukkan keunikan 
masing-masing untuk hadir bersama-sama dan saling memperkuat. Meminjam konsep 
Yin Yang maupun Anima Animus, perempuan dan laki-laki adalah dua jender yang tidak 
dapat dipilah untuk hadir sendiri-sendiri secara egois, tetapi justru penguatan relasi laki-
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laki (bahasa Gilligan: keadilan) dan perempuan (kepedulian) adalah setara (equal), 
dalam bahasa Bakker dikenal korelasi.  

Secara khusus tulisan ini dapat menyumbang pemikiran atas persoalan identitas 
dalam relasi antarjender di Indonesia. Persoalan  kemiskinan, kesejahteraan, kesehatan, 
pendidikan dan sebagainya merupakan persoalan bersama yang juga harus ditangani 
bersama-sama. Identitas diri akan terlihat dalam korelasinya. Eksistensinya terlihat 
dalam harmoni relasi yang komplementer dan pengakuan terhadap otonomi yang lain. 
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