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SUARA~ERDEKA ' 

SABTU, 2fAPRIL-1990 - HAL~~,AN Vl 

Ema'nsipasi ·Wanita. 

SUDAH sa.a.tnya kita perlu ber
tanya, apakah perataan Harl i 
Karijni yang klta sakelkan atl~u 
ikuti selama ini memberl sum
bangan bagl perbaikan naslb WjL-
nitalndonesiapadamasainida.n .>---.. -~- - --- - ~ -- -- ... ....-,-~-
masa' mendatang, Apakah per- perjuangkan tldak lele.lu sarna. yangselam .. lnidianggapcUse~-: 
ayaan itu lebih dari sekedar elm- Oleh Ariel Herya .. nto Ape.lagi cara, eenjata dan tit1k buny1k&n dar! eej~ah ~8mi Per-., 
001 upa.cara demi basa- basLbela- ' . berangkat perjuangan mereka. gerakannaaional, kesen1an. atau 
ka? Ataujustru pengukuh statuI Aklbatnya. hasU perjuangan me- teknologi, polltik atau agama. ' 
quo yang justru diprihatinkan l:Iebagaimana ,slnyalemen be-reka ti~ dapat dips.bam1 de- Sebagaima.l\a. halnya mereka 
kaum pejuang emansipasi wa- berapa pihak tentang P4, kampa- ngan u~uran yang sarna. membuktlkan bahwliL merokok 
ni ta? . nye emansipasl wanlta juga bisa Kedua.,· perjuangan anti- atau bieara jorok bukan manopo- , 

Pada tahun - tahun lalu tang- memasuki'masa kejenuhan jlka diskrimlnaBi aeksual tidak ~~ Ii lelald. Unisexlsme menjadi , 
gal 21 April masih merupakan terus-terusan hanya'mengandal- langsungdalam tatamasyarakat lambang, tapi substansin;ia ma~' 
hari yang paling menyengsara- kan slogan atau informasi bak~ yang hanya. mengidap diskrimi- sih sangat pria-isasi. . " ,', .,
kan kaum wanita kota dari go- . yang sudah didengar berulang - nasi seksual. Diskriminasi aga-, Bag! perjuangan "emansipasi 
longan menengah dan terpela- ulang. Pendukung \feminisme rna, keturuna.n, bahasa, atau ke- wanita" jenis ini barangke.l~ ti~ 
jar. Sedangwanitadari golongan makin lama akan kehabisan Be- laa soiie.l melanda berbagal rna- clak terla.luBulit mengukur hlI.811 
lain tak lebih merdeka. mangat jika, gembar -' gembor . syarakat di durna bersamaan de- sementara ini. Dengan angka-

Jika sepanjang tahun kita omansipasi wanlta ternyata ha- ~an .cpskriminasi seksue.l. angka dapat dittinjukkall B.da~ 
saksikan par~ remaja putri itu nya berulang dari tahun ks ta- - -, ' .. ' . nya "peningkatan" mobilltas wa-
bebas berlari atau meloncat de- hun tanpa kelihatan akan meng- . Kemajemukan nita. . 
ngan celana. jeans, maka pada ubah masyarll-kat sarna ~ka.li'. FeminiSnie Lebih banyak wanita berbtisa- ' 
tanggal21 AprilitumerekadiBe- Sulit D' kan' - na; berbicara. berkatir seperti 
kap busana "tradisional" sampai- ,,~um~" ,:; Ada !>erbagai cara un"tuk men- yang selama ini secara eksklusif . 
sampai tak bisa berkutik. Pada Cela~anya: ~ll perJuangan jelaskan ksanekaragaJWUl gera- dimonopoli pria. Para pengUasa , 

. tanggal itu, jauh sebelum mata- . emanslp~i waruta sangat sulit kan fenilitisme. Disim kita per- dalam masyarakat ~ pun de
hari terbit, mereka sudah harus 'dipahanu dan dirumuskan. Pen- hatikan tiga ragam' a.liran ber- ngan senang hatL mema.merk8J\ ' 
antri di depan pintu salon ke- jelasan umum yang mudah di- 1kut ini. ' ' bukU bahwa da.lam masyarakat 
cantikan, Pada tanggal itu mere- ber~kan untuk Itesulitan lni Wah· Yang pertarna ada.lah kelom- in! tidalt ada diskriminasi wani~ 
ka ikut berlomba memasak, serta perJua:ngan itu merupakan PrQ- pok yapg me(flperaoa.lkan kur- ta, aebab dislni. ada menteri, ada 
lomba-lomba lain yang berkiblat ses .seJarah y~g II\Bha panjang, angnya tempat bagi wanlta jika &arjana, aBtronot,' seniman, 80-
meningkatkan pelayanan kepa.:- sehinggaha.sllnyati~dapatdi- dibandingkan dengan pria da- pir,. polisi, atau'manager,yang 
da beberapajenis nafsu kaum le- tengok de.lam beberapa tahun lam berbagal kedudukan yang berjenis,kelamin perempuan. 
laki. . . ' atau ~nerasi belaka. I ',Tapi 'mendatangkan harta, kehormat- Kelompok atau e.liran kedua 

Perayaan Hari Kartini me- samp&! kapan orang yang.men- an; atau kekuasaan. Kasarnya, mempunyai pandangan yang 
rupakan "proyek" resmi dari pe_ deritadanberjuangbisabersabar .mereka memperjuangkan ke- justru berba.likan dengan rekan
merintahl negara. Ini dapat di- dan perc!"ya J:!ada harapan yang sempatan bagi lebih banyak wa- nya yan8' pertama tadi, Mereka 
bedakan dari gerakan feminisme hanya blsa diangan-,angankan? nita untuk ikut menikmati tem-, juga melihj!.t ac;lanya dominasi 
yang lebih bersifat swasta. Yang' Bas:&!mana ka.la';1 kita tnelihat pat- tempat tersebut, hinggater. pria da.lam semua bidang kehi-
belakangan ini bisa punya "obse- hasll yang bers,ifat' sementara jadi keseimbangan derajat wanl- d~pan. ": , ' 
sl" personal dan lebih seriu8 Baja?, I ta dan pria. . Mereka menimtut keaditan, 
menggulati persoalan seksisme Ada· alasan-alasan lain, lebih, Mereka membantah tuduhan serta pemerataan. Tapi untuk 
aecara substansial dan berkesi-', khusus dan konkrit mengapa bahwa wanita dikodratkan men- memperjuangka.n;.ttu me~ka ti~ 
nambuni'an, Ktduanya tldak Ie- upaya pembe1a:an ba8'i bum .wa- jacU mahluk yanr leb1h lemah, clak ,ud! Ikut-Ikutan menjacU I.
lalu terpiaah. Perayaan Hart Kar- rota itu sum dipahami dan diru- halU8, emOliione.l, pelea, atau de- perU pria! Jikse.liran yang perta-
tin! Juga 8eri~gke.li dimanf~t- muskan.. kat dengan e.lam keUinba.'lgprla. ma merasa dirugikan atau ditlpu . 
kan kaum t.nulUiI WltuIC m.rna- P.rtama, perJuangan feminis-. , Mareka membOnrkar uJulLh dan karenaltu menyangkal pan
~yarakatkan gagasan dan per- me tid&k pt~nah tuni'i'&l, I.&pi ja- mu& .lampau ~ beruaha me- danran umum bahwa wanitlr Itu 
Juangan mereka. mak dan m&Jemuk. Yang mereka nemukan tokoh - tokoh wanita "emosione.l, peka, halue, sabar. . " 
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belas kasih. lembut. alamia.h". 
maka aliran yang kedua justru 
membenarkan penggambaran 
itu dengan b&ngga. 

Yang dimusuhi oleh kelompok 
kedua ialah tata masyarakat 
yang justru tidak (cukup) meng
hargai nilai - nUai atau kuaiitas 
yang dianggap milik khusus 
kaum wanita itu. 

Mereka berpendil'ian bahwa 
dunia ini penuh malapetaka ka.
rena terlalu memuliakan siCat -
sifat yang ditonjolkan pada pria. 
Menurut mereka. Ceminis kelom; 
pok yang pertama tadi adalah 
korban ideologi prja. yang tak ta~ 
hu nilai keperempuannya sen
diri. . ' . , , \ 

Perbedaan kontra..,'c1i antara' 
kedua aliran di atas menuntut 
dua jenis ukuran untuk menilai 
hasil perjuangan bagl kaum'wa
nita, Secara relatif lebih sull, 
mengukur hasil perj uangan alir
an kedua. Apakah berkurangnya 
jumlah .wanita dalam arena poll
tik negara .• misalnya. menjadi 
bukti keberhasilan Ceminis un
tuk tidak ikut-ikutan menjadi 
haus dan serakah kekuasaan se
perti kaum pria. ataukah bukti 
keberhasilan pria mengucilkan 
kaum wanita? 

Aliran ketiga menolak pengo' 
gambaran kategoris pria-wanita 
yang diterima sepihak.' dengan 
cara berbed&: oleh kedua aliran 
terdahulu. Aliran yang ketiga ini 
tidak berusaha menjadikan w .... 
nita berkuaiitas sepertl pria, atau 
meningkatkan penghargaan ba
gi kualitas· yang selama ini di
anggap khas wanita.' Mereka 
memperjuangkan ' terhapusnya 
dikotomi pria-wanita dan mengo 
harapkan suatu tata masyarakat 
baru yang bebas dari perbedaan 
seks. 'Juga dalam hal hamil atau 
melahirkan anak. karena soal
soal itu bisa dikerjakan oleh tek
nologi mutakhir. 

Dibandingkan, dengan kedua 
aliran terdahulu. aliran yang ke
tlga ini jelas lebih ambisius dan 
radikal. Jauh lebih sullt meng
ukur sejauh mana perjuangan 

. aliran ketiga inj telah mencapai 
kemajuan: ' , 

, Kompleksitas Sasia! 
Berb~gQj kesulitan yang telah 

dikemukakan di atas masih di
peru mit oleh kenyataan bahwa 
diskriminasi seksual hampir se-

lalu terjadi jalin - mftnjalin de- perlu diteliU lebih jauh apakah • 
ngan berbagal diakriminasi Mil. oerubahan nasib pada kaum : 
yang lain. Diskriminasi ke- wanlta pada umumnya (terrna- ~ 
bangaaan. keturunan. kelas so- suk ibu rumah tangga. tan! atau ~ 
sial atau agama telah menempat- buruh) aetelah para tokoh pe- • 
kan sesama pria maupun aesarna juang' leminisme berhasl1 me- " 
wanltapadaberbagaikedudukan ningkatkan karir. gaJi. clan oto- • 
sosiai Ylmg sangat berlainan. ritasnya. 

Di setlap masyarakat aneka di- Kaum wantta tidak hanya dibe- , 
skriminasiitu terjalin dalam po- lah- beIah oleh kelas sos1al. Femi
la yang berbeda- beda. Selalu ada nisme bertumbuh subur di ka- .' 
aebagian wantta di dunia yang langan kelu menengah da.z:i ne· 
hidup berkellmpahan berkat ada· gara- nega.ra Dunia Pertama 
nya penderitaan kelomp6k want- 'maupun Ketiga. Tapi militanai 
talain. Karenaituevaluasi terha- feminisme. sebagal auatu i8ra-
dap perjuangan feminiame tidak kan soaial1ebih dahuIu dan lebih 
dapat dibuat aecara global. atau hebat·berlangsung di Dunia Per
pun diplaahkan dari perJuangan tama. Ta!Ilpaknya ada perbedaan 
antar kebangaaan. keturunan. ' pengalaman aejarah. dan p. 
kelas sosial. atau agama yang dudukan sosiaJ, yang aangat me
ada dalam masyarakat bersang- nonjol di antara wantta kelu me
kutan,. nengah di kedua wilayah dunia 

Semua kerumitan ini hendak- itu. Memindah Beban . 
nya tidak mengecilkan bati kita. ' 
Biar pun ada berbagal kerumitan' Yang jelas. wanttakelu mene-
Itu. tidak suIlt memahami ada •. ngah Indonesia berkeaempatan 
nya kemajuan dalam perjuangan mengal1hkan sebagian beaar dar! 
feminisme tidak perduli dari alir- bebannya kepada pembantu ru
an yang mana pun. MJ.salnya. lie- ~ tangga sefta beJbagai pela
makin lama aemakin banyak ku sektor !nformal di luar ru· 
orang yang: (1) mellhat dan ber- mah. Seba8'lan be~ penampung 
prihatin bahwa selama berabad-, beban ini juga wan1ta. 
&bad dalam berbagai bidang ke- Jelas pula. kapltallsme di Du
hidupan dan pelosok dunia want- nia Pertama beriangsung terkait 
ta lebih direndahkan kettmbang tapi ~rbeda dar1 kap1talisme di 
pria; (2) percaya bahwa tidak ada Dunia Kettga. Diskriminasi,aek
yang dinamakan kodrat wantta . aual member1kan sumbangan be
atau pria aejat! _ keduanya me- aar, tapi mungldnbukan yang 
rupakan bentukan aoaial' (3) sa- terbeaar, bait kelanpungan k ... 
makin berbat!-hat! bicai-a . dan pitaliame di banyak Dunia K .. ' 
berpikir tentang dunia dan rna- tilla. ' 
ayarakat. khuausnya hl.lbunllan Kita tak perlu heran atau keoe-
pria-wanita. wa jika ada. wantta Indonesia 

. . y8.Jlg berpendapat bahwa diskri- _ 
Tidak1ah auIlt menyakaikan minasi aeDual bukan aoe.l yang • 

bagaimana perbincang8.1l . clan terpenUng bagi hidupnya.· Be- -
perdebatan tentang feminiame lum tentu karena dia'buta, dan .. 
hingga k1ni maaih I&ngat didO. kita Nrba tabu. Tapi kita 'ayak : 
rnfnasi w~ga kel.as menengah. ~rharap wanita sepe1'\i 1tu rna- .. 
D1 tanah 8.1r sendiri hal ini seti- aih bisa tersinggung oleh berba- .. 
dak- tidaknya d1lambangkan gaipraktekperkosaanyangbela--' 
oleh perayaan Hari Kartini; balk kangan ini menjadi epidemi atau .. 
yang dirayakan. maupun yang berbagai ikian yang Jll8rendah- .. 
merayakan. ia1 dan cara per- kan kaumnya. ': 
ayaannYII:· , . Syukur jika mereka mampu • 

Mungkin benar ada peningkat- mengorganisir amarah secara. 
an prosentase wanita yang men- , publik. sebagaimana ada. rekan • 
duduki Iembaga pendidikan; mereka yang protes terbuka jika • 
agarna' kesenian. pemerintl;Lhan. tak diperbolehkan memakai jl1- : 
ilmu. dan perusahaan. Tapl apa· b&b di aekolah. Hasl1 sementara • 
kah inj dapat dikatakan sebagai kampanye feminiame bisa di- • 
bukti keberhasUan feminisme? ukur di Bini: kemampuan mem
Ataukah ini lebih tepat dipahami bangkitkan dan memobllisasi so
sebagai hasil perjuangan kelas lldaritas kelompok senasib. 
menengah yang sebagian kebe- - Ariel Heryanto. Stat Peng-
tulan berkelamin wanita? Masih ajarpada UKSW Sala.tiga.. 
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