
Repro. dari Beauvoir. La force de fogt I 

FEMINISME 
BAGI SEORANG PRIA 

Oleh: Ariel Heryanto 

emlmsme tidak pernah 
bersifat tunggal. Artinya 
berrnacam-macam untuk 
orang yang berbeda

beda. Bahkan bagi orang yang 
sarna, pada masa yang berbeda, 
feminisme memberikan makna 
yang berbeda-beda. Contoh 
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terbaik untuk ini adalah 
pengalaman Simone de Beauvoir, 
yang oleh Toril Moi dijuluki 
sebagai "teoritikus feminis 
terbesar pada zaman ini". 

Oi akhir bukunya yang 
klasik dan dikutip banyak 
penganut feminisme, The Second 
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Sex (1949), Beauvoir mempro
klamasikan diri sebagai "bukan 
seorang feminis". Tiga belas 
tahun kemudian, dalam sebuah 
wawancara, ia mengaku men
jadi seorang feminis. Bukan 
karena ia berubah haluan, tapi 
karena menurut pengamat
annya ada perubahan penting 
dalam gerakan pembebasan 
perempuan di negeri asalnya, 
Perancis. 

Oi Indonesia sendiri pemah 
say a jumpai sejumlah aktivis 
perempuan yang tak suka jika 
saya hormati dengan sebutan 
sebagai "feminis". Oamairia 
Pakpahan atau Wardah Hafidz 
(aktivis gerakan perempuan. 
Red.) punya alasan sendiri
sendiri untuk merasa kurang sreg 
dengan "feminisme". 

Pokoknya kita tidak pernah 
dapat membicarakan seakan
akan hanya ada satu ragam 
feminisme untuk didukung atau 
dikritik. Kita senantiasa dituntut 
memperjelas: feminisme macam 
apa? 

Uraian dalam esei ini akan 
bersifat agak subyektif, walau 
tidak baru dan tidak pribadi. Saya 
akan mengemukakan salah satu 
ragam feminisme yang sangat 
saya hormati, yang kebetulan 
saya kenaI. Jelas bukan yang 
paling "baik dan bcnar" - sepcrti 
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yang diungkapkan dalam slogan 
kampanye bahasa Indonesia 
resmi. 

Betapapun beragamnya 
ferninisme, sulit untuk dibantah 
adanya satu pusat perhatian dan 
komitmen mereka yang me
ngaku sebagai feminis. Yakni 
penindasan separuh umat 
manusia yang bervagina, dan 
upaya-upaya pembebasan dari 
penindasan tersebut. Ada ba
nyak ala san yang membedakan 
satu kelompok/ aliranferninisme 
dari yang lain. 

Misalnya, perbedaan pe
mahaman tentang apa yang 
dimaksud dengan "wanita/ 
pria"; apa yang membentuk 
bukan saja kewanitaan (gender), 
tapi juga wanita (sex). Perbedaan 
juga dapat bersumber dari 
perbedaan pemahaman sebab
musabab terjadinya diskrimi
nasi seksual, proses reproduksi 
penindasan itu dalam realita 
sehari-hari, serta cara-cara pa
ling strategis unuk mengakhiri 
penindasan itu. Oalam kaitan itu, 
dan kian penting dalam per
debatan mutakhir, ialah per
debatan ten tang apa kaitan 
antara penindasan seksual 
dengan penindasan lain (kelas, 
rasial, nasional, agama, bahasa, 
dsb.) Tak ayal lagi, istilah 
"fcminisme" bagaikan sebuah 
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pelangi dengan warna-warni 
makna. 

Feminisme bagi saya ada
lah sebuah kerangka peng
hayatan dan pengalaman hidup 
sosial yang berbeda atau 
bertentangan dengan apa yang 
menjadi kerangka (penghayatan 
dan pengalaman) dominan 
dalam masyarakat patriarkal
kapitalis. 

Dalam pengertian di atas, 
feminisme bukanlah sekedar ge
rakan yang "memperjuangkan 
per sarna an hak" bagi perem
puan seperti yang berkali-kali 
disebutkan media massa kita. 
Misalnya dalam rangka pera
yaan Hari Kartini, 21 April. Bagi 
feminisme yang saya akrabi, 
persoalan "persamaan hak" 
relatif sepele (walau belum 
pemah menjadi kenyataan dan 
tidak mudah dicapai). Bahkan 
menyesatkan! 

Pembahasan tentang "per
samaan hak" mereduksi atau 
mengalihkan pesoalan penin
dasan seksual pada "pembagian" 
atau "pemerataan" hak-hak yang 
selama ini dikuasai kaum pria. 
Tidak dipersoalkan darimana 
datangnya atau bagaimana ter
bentuknya hak-hakitu. Hak- hak 
itu sendiri dianggap alamiah, atau 
dianggap mulia. Tidak digugat, 
apalagi dihancur-Ieburkan. 
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Pergerakan yang hanya 
menuntut persamaan hak dari 
kaum pria bagi kaum perem
puan adalah gerakan reformatif. 
Gerakan begini mengukuhkan 
tata so sial yang ada. Yang 
ditentang hanya dominasi kaum 
pria dalam tata sosial itu. Kalau 
saja kaum perempuan ikut 
menikmati hak dan kekuasaan 
dalam tata-sosial yang sarna, 
maka tujuan reformasi itu 
dianggap sudahrampung. Kaum 
perempuan hanya diberi hak 
untuk ikut "menjadi lelaki" 
dengan ikut menjadi penguasa
penguasa dalam tata-sosial 
yang berwatak serba-maskulin 
(mengandalkan keserakahan, 
pertentangan, kekerasan, ambi
si pribadi, dan keterasingan 
sosial, dU.). 

Cara berpikir seperti ini 
dipakai oleh kaum konservatif 
dalam masyarakat kita yang 
pada dasarnya anti-feminisme 
dan anti-perubahan sosial. 
Mereka menunjuk adanya 
segelintir wanita yang sudah 
diberi jabatan elitis dalam 
tata-masyarakat sebagai ''bukti'' 
bahwa perempuan Indonesia 
sudah beremansipasi dan tidak 
ada lagi masalah diskriminasi 
seksual di Indonesia. 

Feminisme yang saya 
kagumi jauh lebih radikal dan 
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utopian. Wataknya lebih revo
lusioner ketimbang reforrnatif. 
Yang diangankan bukan sekedar 
pemerataan "hak" dan "ke
kuasaan" kaum pria dalam 
tata-sosial yang ada. Tapi 
merombak tata-sosial yang ada 
itu, menyusun tata-sosial dan 
hak-hak yang baru, sebelum 
menyusun pembagian hak-hak 
yang lebih adil dan merata. Ini 
berarti, merombak pula pe
ngertian "menjadi wanita" mau 
pun "menjadi pria". 

Dalam wawasan feminisme 
begini, perubahan sosial me
libatkan baik pria maupun 
wanita secara bersama-sama. 
Tugas perempuan bukan sekedar 
meminta atau merampas hak 
yang dimonopoli pria. Tugas 
pria bukan menjadi sinterklas 
yang sukarela membagi-bagikan 
haknya kepada perempuan. 
Hak-hak itu dicampakkan 
jauh-jauh. 

Bagaimana persisnya tata
sosial yang baru yang di
angan-angankan feminisme 
revolusioner itu belum pernah 
da pa t dirumuskan secara cerma t 
dan memuaskan. Apalagi seluk
beluk cara mewujudkannya. 
Tata-sosial itu masih lebih ba
nyak menjadi utopia. 

Tapi setidak-tidaknya 
dalam sejarah perjuangan femi-
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nisme sudah ada dua aliran 
pemikiran yang sangat penting. 
Keduanya saling mengisi dengan 
pertumbuhan pemikiran femi
nisme. Yang pertama adalah 
sosialisme. yang kedua adalah 
pasca-strukturalisme (atau lebih 
luas lagi: pasca-modemisme). 

Ilham dari sosialisme 
memberikan gambaran masya
rakat "baru" yang lebih adil dan 
manusiawi berdasarkan keku
atan modernisme rasional ala 
Pencerahan Eropa. Ilham dari 
pasca-strukturalisme justru 
sebaliknya. Ia memberikan 
gambaran masyarakat "baru" 
yang lebih adil berkat per
lawanannya pada modernisme 
rasional Eropa. Yang dimuliakan 
justru adalah kemajemukan 
tanpa pusat, keterbukaan pada 
kemungkinan, dan sedikit 
anarkhi. 

Kedua pemikiran besar 
abad ini tersebut sudah mem
berikan jasanya bagi sejarah 
so sial kita. Tapi keduanya be
lum pernah menuntaskan 
persoalan. Kisah feminisme 
belum selesai. * 

Ariel Heryanto, adalah stat 
pengajar di Fakultas Pasca Sarjana 
Universitas Kristen Satya Wacana, 
Salatiga. fa juga seorang pengamat 
dan penikmat " estetika" perempuan. 
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