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Abstrak

SEMUA TEKS adalah sastera dalam erti bahawa teks-teks

tersebut mengtnformasikan ideologi yang ada didalamnya.
Hal ini merupakan alasan umum yang mendasari adanya

hubungan mendasar antara sastera dan gender. Ideologi
politik yang tergabung pada tiap sastera tidak dapat

dipisahkan dari asumsi budaya serta ideologi yang dibawa si

penulis. Di dalam budaya yang didominasi oleh kaum lelaki,
karya sastera adalah representasi dari ideologi para lelaki,
yang sebagian besar mengacukan kaum perempuan. Oleh
kerana ihr, dalam memahami pentingnya melihat konsepsi

gender dalam sastera adalah dengan menelaah karya-karya
iastera, mempertanyakan isu-isu gender di dalam tradisi
sastera. "The woman issue" menjadi persoalan yang sangat

penting dalam melihat karya sastera. Dalam makalah ini akan

dibahas isu-isu gender yang umumnya muncul dalam karya
sastera serta bagaimana isu-isu tersebut terpresentasikan
dalam karya sastera terutama dalam karya sastera Indonesia
kontemporer. Dengan menggunakan kritik sastera feminis,
isu-isu gender dalam karya sastera akan ditelaah baik secara

historiografis maupun content-analysis.

Abstract

AII texts are literary to the precise extend thnt they are traoersing

with respect to the conscious ideologies that inform them. This is

the underlying premise thnt underlines the relationship between

Iiterature and gender. The politics of ideology that is embodied within
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a particular literary work is inseparable from the cultural prejudices
i.t encompasses and the ideologies its author carries. Within a male-
Iominated culture, literary works are reflexiae of male ideologies,
,thich largely ignore female sexual andf or gender dffirence. Thus, it
t indeed deemed to be crucial to re-examine such work, questioning
rc authority that has been established within the works in order
- displace the inferiority of femnle subject positioning in literary

tradition. "The woman issue" is codified in looking at literary
texts. Accordingly, this paper attempts to examine gender issues
that commonly appear in literary works and how such issues are
represented in literature especially contemporary lndonesian
Iiterature. Feminist literary criticism is applied in scrutinizing
certain works in the light of their historiography and content-
analysis.

Sastera, Ideologi, dan Kritik Sastera Feminis

Semua teks adalah sastera dalam erti bahawa teks-teks tersebut
menginformasikan ideologi yang ada didalamnya. Salah satu
ideologi yang selalu muncul dalam dunia sastera atau teks
sastera adalah ideologi tentang gender. Kerana semua teks
sastera berisikan cerita yang di dalamnya terdapat tokoh
maka ideologi gender dipastikan ada di dalamnya. Tidak
ada teks sastera yang tidak ada tokohnya. Oleh kerana ihr,
gender sebagai salah satu kategori analisis dalam memaknai
karya sastera tidak bisa lagi ditinggalkan. Sastera adalah
mikrokosmos dan dunia nyata adalah makrokosmosnya maka
secara ideologis apa yang terjadi dalam makrokosmosnya bisa
dilihat dalam mikrokosmosnya. Tentu saj4 dalam melihat
persoalan gender dalam dunia sastera kita tidak bisa serta-
merta menghakimi bahawa mikrokosmos merupakan replika
dari makrokosmos. Dunia sastera bukanlah replika dunia
nyata yang seratus persen dipindahkan dari dunia nyata ke
dunia sastera. Pertanyaan berapa jauh fiksi itu kenyataan dan
kenyataan itu fiksi masihlah beriakn di sini. Dunia sastera
adalah representasi dunia nyata yang lahir lewat kaca mata
pengarang; yang tentu saja tidak bebas dari nilai apapun.
Oleh kerana itu, sebagai representasi, yang muncul bukanlah
kenyataan yang sebenarnya. Representasi sarat dengan
ideologi. Ada berbagai macam cara dalam mencermati
ideologi yang beroperasi dalam satu karya sastera. Dalam
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melihat bentuknya gender yang muncul dalam karya
sastera, tidak ada cara yang lebih tepat (setidaknya menurut
pandangan saya) kecuali dengan menggunakan kritik sastera
feminis. Kdtik sastera feminis bertujuan untuk membongkar
ideologi yang tersebar dalam semua elemen karya sastera
dan bukan untuk menyamaratakan bahawa representasi yang
adalah kenyataary seperti kata Althusser bahawa ideologi
merupakan hubungan imaginer antara individual dengan
kondisi nyata.l Dengan demikian, seperti kata Janet Todd:

Criticism using the notion of ideology focuses both on what is
stressed as intentional and what appears subliminal, discordnnt
anil unintentional. With the notion, we can read against the
grain, not aiming to uncooer a truth but inaestigating how
a transcenilental consept of truth utas formed at all. Literature
innitably alludes zaith ideology, which is in turn inscribeil
in literary forms, style, conoentions, genres and institution of
Iiterary production. But it does not simply ffirm, nnil it can
expose and uiticize as taell as repeat.2

Dalam mengkritisi karya yang ada, ideologi akan
dilihat sebagai yang "ntentional" (termaksudkan), sublimal
dan apa yang tidak "ntentional." Lebih lanjut lagi, melihat
ideologi dalam suatu karya bererti menginvestigasi
bagaimana kebenaran yang transendental terbentuk kerana
sebagaimana bentuk-bentuk budaya lainnya, sastera tidak
hanya mengukuhkan ideologi tetapi juga bisa mengekspos,
mengkritis atau bahawa mengulang apa yang ada.

Kdtik sastera feminis memang tidak seperti kdtik sastera
lainnya kerana lcitik ini bersifat multidisipliner dan erat
kaitannya dengan kondisi sosial, buday+ politik dan sejarah
yang ada. Tetapi seperti gerakan perempuan lainnya kritik
ini juga bertujuan untuk melihat bagaimana aturan dan
kungkungan patriarkall ada dalam dunia imaginasi yang
dibuat pengarang. Dan seperti gerakan gerakan sosial dan
budaya lainnya, kritik sastera feminis juga bertujuan untuk

Menurut Louis Althuser seperti dikutip dalam Janet Todd
Feminist Literary History A Defence. Polity Press, Cambridge dan
Oxford, 198& hlm. 84.
Ihid.,hlm.86.
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mengajak adanya "power sharing" antara gendeq, dan bukan
untuk saling mendominasi gender yang ada.

Secara umum, gender atau kajian gender dalam sastera
bertujuan untuk melihat bagaimana konstruksi sosial
atau kulfuraf atau konstruksi-konstruksi lainnya dalam
menelaah bentukan feminitas dan maskulinitas.3 ilal inilah
yang menjadi alasan umum yang mendasari adanya kitik
sastera feminis. Ideologi politik yang tergabung pada tiap
karya sastera tidak dapat dipisahkan dari asumsi budaya
serta ideologi yang dibawa si penulis. Di dalam budaya
yang didominasi oleh kaum lelaki, karya sastera adalah
representasi dari ideologi para lelaki, yang sebagian besar
mengacuhkan kaum perempuan. Oleh kerana itu para
kritikus sastera feminis bertujuan untuk menelaah ulang
karya-karya seperti itu, mempertanyakan kepada pihak yang
bersangkutan dengan karya tersebut tentang lemahnya posisi
perempuan di dalam tradisi sastera. Menurut Maggie Humm,
yang didukung oleh kritikus yang lain, kritik sastera feminis
bertujuan untuk to (1) address "the invisibiliW of women
writers," (2) challenge "the problem of the 'feminist reader,
by offering readers new methods and a fresh critical practice,,,
(3) "make us dct as feminist readers by creating new writing
and reading collectives."a Sebagai salah satu teori yang kokoh,
teori kritik sastera feminis bertujuan untuk mengangkat
posisi perenpuan vang serin6;kali diremehkan dalam kritik
tradisional atau kuntpulan perempuan berada dalam posisi
utama, mereka tetap dilihat dalam kungkungan stereotaip
yang ada.

Semenjak kemunculan pertamanya, kritik sastera feminis
merupakan salah satu teori yang luas cakupny4 sehingga
membuat Elaine Showalter mengatakan bahawa teori kritik
sastera feminis telah berimbas pada institusi akademik,

Walaupun sekarang ini istilah gender bias merujuk konstruksi-
konstruksi lain di luar femininitas dan maskulinitas tetapi
dalam makalah ini pengertian gender akan lebih difokuskin
pada konstruksi femininitas dan maskulinitas.
Maggie Humm, A Reader's Guide to Contemporary Feminist
Literary Criticism, Harvester Wheatsheaf, New Yorlg 1994, hal.
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sastera, dan budaya.s Bagian dari teori kritik sastera feminis
sangatlah luas sehingga tidak bisa dibatasi dalam satu entitas.

Keterbukaan karya sastera akan teori ini sangatlah luas.

Seringkali orang menggunakan teori ini untuk membedah

karya sastera dalam rangka untuk menganalisa konstruksi
tekstual dalam erti gender. Dibanding dengan beberapa

kritik sastera, seperti psikoanalisa, materialisme buday4
strukturalisme, pasca strukturalisme, postmodernisme,
pasca kolonial, sosiologi, antropologi,, dan filosofi, teori
kritik sastera feminis telah menjadi lebih dinamis dan lebih
kompleks untuk dipelajari. Perbezaan dari beberapa teori
tersebut ditambahkan serta diperkuat dengan teori yang
telah ada seperti Freudian, Lachanian, Bourgeoius, Liberal
dan lokasi geografi seperti teori feminis Amerika, Inggris,
atau Perancis. Oleh kerana itu, tulisan para intelektual pada
posisi ini dan wacana mereka tidaklah boleh sejalan. Selain

itu, kritik sastera mengadopsi pandangan para feminis yang
telah ad+ mengaplikasikannya dengan cara baru, serta

mengubahnya dan membuatnya menjadi beberapa cabang

ilmu. Sejalan dengan itu, tidak ada teori tunggal yang bisa
dibicarakan. Elaine Showalter dalam The New feminist Critism
menulis tentang keanekaragaman teori kritik feminis:

Feminist titism diffets from other contemporary schools of
critical theory in not derioing its literary principles ftom a single

authority fgure or from a body of sacred texts....feminist critics
do not look to a Mother of US All or a single system of thought to

provide their fundamental ideas. Rathq, these haoe eooloed ftom
sateral sources - from extensitte readings in women's literature;

from exchanges with faninist themies in other disciplines,

especially history, psychology, and anthropology; anil ftom the

ranision anil a themecticnl system (a prospect that many, infact,
wouldfndhorrifuingly reductioe), ... [we] are unifedby thefaith
that feminist concerns can bring a nero enerry and oitality to

Iiterary studies, for menas well as for women.6

Elaine Showaltet,'Introducti on' The N ew F eminist Critism Essays

on Women, Literature and Thmry, ed. Elaine Showalter, Virago
Press, Londorv 7986, hlm. 3.

Ibitl.,p.4.

\
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Pada dasamy4 kritik sastera feminis memang berbeza,
bagaimanapun bezanya, kritik feminis yang terakhir
dari pergerakan perempuan telah berkembang menjadi
pergerakan intelektual dan sosial, sebagai alat heuristik yang
bertujuan untuk meredefinisi ilmu dan kekuasaan.

Meskipun perempuan telah merayakan kelahiran
sasteranya pada 1970 (kdtik sastera feminis mengalami
boring), ini tidak bererti sepenuhnya bahawa tidak ada karya
yang muncul sebelum tahun itu. Karya utama dari Virgina
Woolf pada 1920 A Room of One's Own, Simone de Beouvoir
The Second Sex (1949:1953, terjemahan Inggris), Mery Ellman
Thinking About Women (1792) dan bahkan Mary Wollstonecraft
A Vindiction of the Rights of Women (1792) dikategorikan klasik
dalam bidang studi perempuan sebagaimana tulisan tersebut
telah mempertanyakan konstruksi sosial, budaya, dan sastera
dari perempuan. Bagaimanapun juga, Kate Millet Sexual
Politics (1970) telah ciianggap sebagai dasar kritik dari politik
konstruksi sosial perempuan. Millet melacak tentang tekanan
terhadap perernpuan pada tulisan sastera empat penulis
pria, D.H. lawrence, Henry Milleq, Norman Mailer dan jean
Genet. Menggunakan pendekatan feminis pada karya sastera,
Millet mengatakan bahawa "konteks sosial dan budaya harus
dipelajari bila karya sastera ingin difahami secara sesuai".7
Millet sendiri juga berpendapat bahwa hubungan antara
jenis kelamin selalu bersifat politis, seperti "harus mengaflr
pada hubungan antar-kekuatan, bahawa satu kumpulan
selalu diatur oleh yang lebih kuat."8 Melihat dari cara kerja
patriarkal dalam tingkatan sosiokultural dan berimbas pada
karya saster4 Millet berbagi pandangan dengan kritikus
feminis lain tentang cara melihat produksi politik sastera
dengan tidak melihat pada tujuan, agenda, dan keanggotaan
mereka.

Dalam kritik sastera feminis, pembaca ternyata juga
memegang peranan yang sangat penting. Kerana pembacalah
yang akan memaknai karya yang ia baca, tanpa pembaca

Toril Moi, Sexuall Textual Politics Feminist Literary Theory,
Routledge, Londory 1985, hlm.24.
Kate Millet, Sexual Politics, Rupert Hart-Davis, Londoru 1969,
1970,hlm.23.

a

8
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karya sastera tidak akan bererti apa-apa. Belsey dan Moore
sejauh ini berpendapat bahawa peranan politik dari pembaca
feminis adalah sebagai berikut:

A feminist does not necessarily read in order to praise or to
blame, to judge or to censor. More commonly she sets out to

assess how the text inaites its readers, as members of specific

culture, to understand what it means to be a woman or man, and

so encourages them to reaffrm or to challenge existing cultural
norms.e

Pembaca berperanan dalam menemukan apakah ertinya
menjadi seorang peremPuan atau laki-laki dalam suatu
karya tertentu. Konstruksi f'emininitas dan maskulinitas
seperti apa yang muncul dalam satu teks sastera, apakah
konstruksi tersebut melawan tatanan yang ada atau
bahkan mengukuhkan hal-hal ada. Besley dan Moore juga
menambahkan bahawa kritik feminis mempunyai peran
pokok dalam merosak radikalisasi dari erti abadi karya
sastera yang menganut kritik sastera tradisional. Kritikus
feminis melihat karya sastera sebagai tidak hanya kategori
sederhana yang menyerupai kenyataary memuat kebenaran
abadi, dan agenda netral.

Karya fiksi menjadi manifestasi di mana bentuknya
menjadi subjektif pada masyarakat yang mengenali dirinya
dan di dunia mereka hidup dan harapkan. Di sini muncul
pentingnya sejarah bagi kritik sastera feminis. Karya sastera
dianggap sebagai sebuah karya sejarah. "Melihat kembali"
(revisioning) - meminjam istilah Adrienne Rich - merupakan
sebuah carabaru untuk melihat konstruksi perempuan dalam
sastera sepenting melihat perubahan konstruksi melalui
periode sejarah. Rich menjelaskan sebagai berikut:

Re-aision - the act of looking back, of seeing with fresh eyes, of
entring an old text from a neTD uitical direction - is for us more

than a chapter in cultural history: it is an act of surztiaal. Until

9 Belsey dan Moore, 'Introductio&': The Story So Far, The Feminist
Reailer Essays in Gender and the Politics of Literary Citicism, ed.
Catherine Belsey and jane Moore, Macmillan Educatioru Ltd.,
London, 1989, hlm.1.
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ue can understanil the assumptions in which we are drenched
we cannot knous ourselaes. And this ilriae to self-knouteldge, for
women, is more than a search for identity: it is part of her refusal
to self-destructiaeness of male dominated-society. A radical
critique of lituature, feminist in its impulse, would take the work
frst of all as a clue to how we liae, how we hnoe been liuing,
how we, haae been led to imagine oursehtes, how our language his
trapped as well as liberated us; and how we can begin to see-and
t h u efo r e lia e - afr esh.lo

Mungkiry pendapat Rich tentang,,melihat-kembali,,
teks lama haruslah dikembangkan ke semua teks, baik lama
maupun baru. Semua teks yang diberikan harus ditelaah
ulang dan diuji ulang dengan kritik baru dalam tatanan
kritik sastera feminis, dalam rangka menegakkan kesedaran

P"* seperti yang dikemukan oleh Fetterley sehingga
bacaan dapat menyuguhkan semacam kekuatan yung Uii"
membebaskan perempuan untuk membuat bacaan rnereka
sendiri, memaknai bacaan-bacaan tersebut secara berbeza,
sesuai dengan asumsi-asumsi, kondisi, situasi bahkan untuk
karya yang sama.

Dalam melihat kemahuan politik kritik sastera feminis
Annette Kolodny menjelaskanbahawa salah satu tujuan kritik
sastera feminis adalah unfuk mengerti bagaimana asumsi
budaya yang ada dan telah berakar dan bagaimana asumsi
tersebut membentuk teks-teks tertentu kerana ternyata
kanonisasi teks-teks yang ada mengukuhkan kekuatan dan
kepentingan pembaca lakilaki:

For what we are asking be suutinized are nothing less than shared
c-ultural assumptions so deeply rooted and so long ingrained that,
for the most part, our ctitical colleagues haae ceaied io recognized
them as such. ln other words, what is really being baoailed in the
claims that we distort texts or threaten the disappearance of the
great Western tradition itself is not so much the disappearance of
either text or tradition but, instead, the eclipse of that varticttlir

10 Dikutip dari Fetterley, "Introduction on the politics of
Literature," The Resisting Reailrer a Feminist Approach to American
Fictiory Indiana University Press, Bloomingston, 192& hlm.56g-
569.
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form of the text, and that particular shape of the canon, which

prniously reifed male readers' sense of power and significance

in the world.ll

Meskipun pendapat Kolodny sebenarnya ditujukan untuk
sastera Barat tetapi pendapat tersebut boleh diaplikasikan
untuk sastera-sastera dunia lainnya.

Sekilas Historiografi Sastera Indonesia dalam Pandangan

Kaiian Gender

Isu gender sebenamya telah lama ada dalam dunia Sastera

Indonesia. Bahkan bisa dikatakan bahawa selama sastera ada

selama pulalah isu gender ada. Secara historiografi sebenarnya
telah banyak karya sastera Indonesia yang telah lama
mengetengahkanpersoalan gender. Mulai dari PujanggaLama,
Melayu Lama sampai Angkatan 2000, persoalan gender terus

menerus muncul. Cerita Nyai Dasima oleh G. Francis (1896)

serta cerita nyai-nyai yang lain menunjukkan bahawa sudah
lama persoalan gender tidak boleh ditinggalkan. Dengan
memberi judul cerita lewat nama-nama tokoh Perempuan
hal ini menunjukkan bahawa Para pengarang ini memberikan
ruang yang menarasikan Perempuan sekali gus mengangkat
isu-isu perempuan. Entah kemudian isu yang diangkat adalah
tetap mengukuhkan patriarki atau memberikan tentangan
terhadap patriarki, hal ini yang sebenarnya ingin dilihat
oleh kritik sastera feminis. Misalnya Cerita Nyai Dasima,

walaupun pada akhimya Nyai Dasima mati terbunuh
setidaknya kita tahu bahawa Dasima meninggalkan tuannya
(yang berkebangsaan Inggeris) untuk menjadi isteri kedua
Samiuru laki-laki pribumi. Dalam pandangan kritik sastera

feminis pascakolonial, yang dilakukan Dasima menuniukkan
adanya perlawanan terhadap kolonial yang ada. Dasima
bahkan berani menentang tuannya (kolonial) untuk lari ke

pelukan Samiun. Sayang, keberanian Dasima berakhir sia-

sia. Dia tetap terjajah oieh laki-laki dengan dijadikan sapi

11 Annette Kolodny,'Dancing Through the Minefield,' Feminisms:

An Anthology of Literary Theory and Criticism, R.R. Warhol dan
D.P.Hemdl (eds), 2d ed., Rutgers University Press, New
Brunswick, N.|.,1997, hlm. 175.
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perah oleh Samiun. Ibaratnya Dasima hanya lari dari mulut
harimau unfuk masuk ke mulut buaya. Perempuan secantik
Dasima tetap terkungkung oleh bentukan patriarki, baik oleh
lelaki kolonial maupun lelaki pribumi. Konstruksi femininitas
terlihat jelas; perempuan tetap diasosiasikan dengan
kecantikan dan kebodohan. Dasima cantik sehingga Edward
William menjadikan seorang nyai (baca gundik) tetapi Dasirna
tetaplah perempuan yang bodoh kerana begitu mudah
tertipu oleh Samiun dan berakhir dengan kematiannya.
Disisi lain, apabila dilihat dari wacana kolonial, Francis sang
pengarang tetap menunjukkan oposisi antara kolonial dan
pribumi. Kolonial digambarkan melalui Edward Williams
yang baik berlawanan dengan Samiun lelaki pribumi yang
jahat dan hanya mengarah pada kekayaan dasima. Edward
merepresentasikan cioil (keberadaban) dunia Barat sedangkan
Sarniun adalah representasi saaage (kebiadaban) dunia Timur.
Samiun bahkan diceritakan menggunakan bantuan dunia
hitam (guna-guna) untuk mendapatkan Dasima. Beragamnya
makna yang muncul dari cerita Nyai Dasima mengingatkan
kita bahawa sebagai mikrokosmos kehidupan sastera bersifat
kompleks, sekompleks kehidupan itu sendiri. Oleh kerana
itu, tidak menghairankan bila dalam satu cerita terdapat
berbagai kemungkinan interpretasi serta makna, tergantung
dari sisi mana arah pandangan digunakan. Lewat cerita
yang mengetengahkan tokoh nyai boleh dilihat bagaimana
persoalan gender dimunculkan pada saat itu misalnya
bagaimana seorang nyai dikonstruksikan sebagai representasi
PeremPuan.

Angkatan Balai Pustaka juga tidak kalah dengan
angkatan sebelumnya dalam melihat persoalan gender
yang ada. Siti Noubaja tulisan marah Roesli (1922) misalnya.
Cerita yang mengangkat persoalan kahwin paksa sarat
dengan representasi patriarki, paternalisme, feudalisme dan
kolonialisme. Keempat otoritas tersebut begitu berkuasanya
sehingga siapa pun yang melawannya akan berakhir dengan
kematian seperti kematian Siti Noerbaja, Samsul Bahri, Datuk
Meringgih, dan hampir semua tokoh yang ada. Yang paling
menarik dari cerita ini adalah fungsi Siti Noerbaja sebagai
alat pembayar hutang. Dalam cerita ini terlihat jelas bahawa
eksistensi tokoh perempuan tidak lebih dari benda sebagai
alat pembayar hutang. Siti Noerbaja dengan rela melakukan
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hal tersebut. Konstruksi femininitas yang menunjukkan
bahawa perempuan harus berkorban terlihat jelas. Siti adalah
gadis cantik, baik, tidak materialistis, dan mau berkorban.
Pengorbanan Siti diperlukan untuk menyelamatkan
keluarganya. Selain itu terlihat jelas bahwa dalam novel ini
adat adalah segalanya. Wanita dikurung dalam adat mereka,
dan dilarang untuk menentang hukum adat dan agama
(Islam). Perempuan dikendalikan oleh kekuatan eksternal
diluar kendali mereka baik itu adat, interpretasi agama atau
nilai-nilai sosial. Perempuan memiliki status yang mungkin
lebih rendah dalam masyarakat dibandingkan dengan laki-
laki yang sangat mendominasi. Seperti dikatakan oleh
Woodcroft-Lee dalam melihat karakterisasi perempuan dari
novel Melayu lama:

The women of the early Malay Undonesian) nooels... are either too
good to be true, or else aay bad indeed. Some ... minor characters
... are successful as 'flat' characters who prooide the density
of social relationship necessary to cont:ey the impression of
characters acting within a community, and they also ocasionally
add comic relief. It is the portrayal of major female chnracters that
the reader feels the lack of a conaincing "inner" Iife.tz

Kurangnya "inner life" (kehidupan batin) memberikan
pesan impisit bahawa perempuan serupa dengan "boneka"
hidup dimana tindakan dan suara mereka sangat dikawal
oleh dunia luar mereka. Perempuan bukanlah karakter yang
mandiri yang bisa melihat dunia lewat kaca mata mereka
sendiri. Akhir cerita menunjukkan bahawa pengorbanan Siti
Noerbaja pun sia-sia belaka. Pada akhimya dia harus mati
ditangan Datuk Meringgih lewat racun ying diberikan oleh
isteri sang datuk. Siti adalah korban yang harus berkorban
atau dikorbankan kerana berani melakukan perlawanan
terhadap kontrol di luar tubuhnya. Siti harus melakukan
dua kali pengorbanan diri agar dua orang lakilaki boleh

12 P. Woodcroft-Lee, The Women Behind the Mask, A.N.U., Master Of
Arts In Asian Studies Thesis, 1975, hlm. 119-L20, dikutip dalam
Isla Winarto, Women Writers in Post-War Indonesia An Analysis of
The Works of Fioe Prominent Womm Writers. Universitg of Sidney,
M.A. Qualifying Thesis, 197 6, hlm. 28.
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bertarung diakhir cerita. Siti adalah causa prima bertarungnya
Datuk Meringgih dan Samsul Bahri; suatu bentuk cinta
segitiga klasik dimana perempuan diperebutkan. Cerita
Siti Noerbaja tidak hanya sampai di sini, begitu banyak
karya-karya setelahnya yang jugu menuniukkan cinta
segi tiga yang memperebutkan perempuan. Tidak hairan
apabila dalam pandangan umum, masalah di dunia ini
berakar pada tiga hal: harta, takhta dan wanita. Perempuan
disetarakan dengan harta atau simbol kekuasaan (tahta). Hal
ini dengan jelas menunjukkan dehumanisasi perempuan.
Selain itu, perempuanlah yang selalu dianggap sebagai
pemicu masalah - sebagaimana slogan harta, tahta, wanita
- yang menyebabkan te4adinya pertikaiary konflik atau
perang. Meskipun fakta menunjukkan bahawa tokoh utama
perang (konflik) adalah laki-laki, bukan perempuan, tetapi
tetap perempuan yang dipersalahkan. Sinetron Indonesia
masa kini sarat dengan bentuk-bentuk cinta segi tiga yang
mengakibatkan pertikaian persis sama seperti cerita Siti
Noerbaja. Misalrrya sinetron Anugrah atau Putri Yang Dituknr
yang saat ini sedang tayang di RCTI jelas-jelas menunjukkan
bahawa perempuanlah sumber malapetaka yang hanya boleh
menangis dan mengalah atau berkorban. Tokoh perempuan
kerapkali muncul hanya sebagai angel atau monster (baik atau
buruk) dan tidak pernah diantaranya.

Layar Terkembang (Sutan Takdir Alisjahbana - selanjutnya
disingkat STA ,7936) yang tergolong karyaAngkatan Pujangga
Baru juga menunjukkan cerita klasik cinta segitiga antara dua
bersaudari Maria and Tuti serta Yusuf. Berbeza dengan Marah
Roesli, STA mengemas cerita ini dengan kekinian jamannya.
Maria dan Tuti, walaupun bersaudara, mempunyai karakter
yang sangat berlawanan. Maria adalah reprensentasi
perempuan dengan femininitas yang tradisional. Peranan
gender Maria tidak berbeza dengan Siti Noerbaja. Maria
seorang gadis yang cantik, baik hati, mau berkorbary lembut,
menyukai pekerjaan domestik dan sangat supel, atau dalam
bahasa Virgina Wooll Maria adalah angle in the house, sesuai
dengan namanya Maria, ibunda Nabi Isa. Berkebalikan dengan
Tuti yang pendiam, suka membaca buku, aktif berorganisasi
untuk kemajuan perempuary setia memperjuangkan hak-hak
perempuan serta tokoh yang sangat sedar akan pentingnya
kesetaraan gender. Maria adalah representasi perempuan

263



dalam ranah domestik sedangkan Tuti dalam ranah publik
yang sering dianggap lebih maskulin dalam pandangan
peran gender tradisional. Cerita ini berakhir dengan kematian
Maria kerana TBC dan keinginan (pengorbanan) Maria agar
Yusuf menikahi Tuti. Dalam cerita ini STA dengan jelas ingin
menunjukkan adanya kemajuan yang luar biasa dengan
mematikan Maria dan tetap menghidupkan Tuti. Perempuan
modern dalam pandangan STA direpresentasikan dalam
tokoh Tuti. Tetapi Tuti yang lama tidak sama dengan Tuti
yang baru. Sang Pengarang memperlihatkan perbezaan yang
mendasar dalam perkembangan karakter Tuti. Tuti bukan
lagi seorang aktivis organisasi yang bererti dingin dan tidak
membutuhkan lakilaki, Tuti yang baru adalah Tuti yang
tetap moden, berusaha memajukan kaum perempuan tetapi
tetap dengan bantuan lakilaki. Dalam pandangan STA, Tuti
adalah seorang feminis, tetapi bukan feminis radikal yang
menginginkan kemandirian radikal dari lakilaki tetapi
seorang feminis yang memperjuangkan hak-hak perempuan
dan kesetaraan gender dalam koridor femininitas yang tetap
membutuhkan bantuan laki-laki.

Benar bahawa dalam masa-masa awal periodisasi Sastera
Indonesia, penulis laki-laki sangat mendominasi. Tetapi
hal ini tidak serta-merta menunjukkan ketiadaan penulis
perempuan yang mengangkat persoalan gender dalam
karyanya. Kartini (1879-1904) sangat kental menyuarakan
pentingnya pendiciikan untuk perempuan dalam surat-
suratnya. Kartini dikenal sebagai pelopor kebangkitan
kesedaran priburni perempuan. Kartini adalah pahlawan
gerakan kesetaraan gencler yang perjuangannya diteruskan
oleh banyak penulis perempuan mulai angkatan 66 sampai
saat ini (Angkatan 2000 dianggap sebagai angkatan termuda).
Kartini juga tidak sendiriary ada Kardinah saudarinya, Dewi
Sartika dan sebagainya yang turut pula mengetengahkan
persoalan gender ke dalam ranah publik.

Tiahun 70-an dan awal 80-an memunculkan beberapa
penulis perempuan yang dalam bahasa ATeeuw adalahlady-
authors:|3 istilah yang menurut saya sangat diskriminatif

13 A Teeuw Moelern lndonesian LiteraturerVolume I fi II, Martinus
Nijhoff, The Hague, 1979.
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dalam melihat penulis perempuan. Kata lady menandai
adanya kelas berbeza dengan kata perempuan yang lebih
bersifat netral. Para penulis ini banyak yang menulis
novel dalam balutan cerita romans atau seringkali disebut
sebagai novel popular. Hal ini sejalan dengan booming-
nya majalah perempuan seperti Daai, Kartini, atau Femiia.
Munculnya majalah-majalah seperti ini memberikan ruang
bagi perempuan untuk menyuarakan pemikiran mereki
walaupun banyak dikritis bahawa majalah-majalah seperti
ternyata malah mengukuhkan peran gender tradisional
perempuan iaitu cantik (memberikan perhatian berlebihan
pada masalah kecantikan fisik), manie emosional, submissiae
serta konsumtif. Penulis novel (popular) perempuan juga
menunjukkan gejala yang sama. Menurut Toety Herati,
berbeza dengan para pendahulu mereka, penulis zaman
ini melukiskan cerita perempuan dari perspektif penulis
perempuan dengan gayayangringary santai dan pop.

It was in the '70's that nooel-writing flourished, paralleled with
the boom in women's magazines mentioned earlier. Many of these
noaels were published in book form after thcir publicntion in the
magazines as serials. Preceded by Marga T., old and nsu names
made their appearance: La Rose, Yati Maryati Wihnrja, Marianne
Katoppo, lskaiah Sumarto, Sri Bekti Subakin, Totilatpati
Tiitrawisata, titiek W.5., Sulistyowati Edison, Titi Said Sadikun
and, last but not least, Nh. Dini. Their stvle of expression difered
entirely from that of their predecessors. They wrote in a light,
popular style, easily comprehensible and enjoyable.ra

Sebahagian besar cerita novel-novel ini bercerita tentang
pengalaman kehidupan cinta dan hubungan perempuan-laki-
laki dengan mengabaikan isu-isu sosial dan politik yang harus
dihadapi perempuan dalam mempertahankan kebeiadaan
mereka. Para penulis perempuan memang rnenuliskan visi
perempuan diri dari kaca mata perempuan sendiri tetapi

14 Toeti Heraty, 'Women's Issues in a Patriarchal Society: Novels
by Indonesian Womery' d,alam Emergent Voices Southeast Asian
WomenNoaelists, Thelma B. Kintanal, Ungku Maimunah Mohd.
Tahir, Koh Tai Ann, Toeti Heraty, University of the philippipes
Press, Dilimary Quezon City, 1994, hlm. 122.
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sayangnya hanya dari ranah yang sangat terbatas iaitu
kehidupan cinta dan romans kaum peremPuan, PeremPuan
kota terutamanya. Model seperti ini ternyata sekarang
berulang lagi dengan maraknya chick lit atau novel popular
perempuan yang juga ditulis dengan gaya yang sama: kocak,
ringary lucu, dan sangat urban. Dalam cerita-cerita seperti ini,
peran gender tradisional perempuan berulang lagi.

Munculnya Angkatan 2000 ternyata membawa
kompleksitas yang luar biasa dalam mengetengahkan
isu-isu gender yang ada di Indonesia. Munculnya istilah
seperti Sastera Wangi, Sastra lslam, Chick Lit, Teen Lif dan
sastera-sastera lainnya melengkapi kompleksitas yang ada
dalam dunia Sastera Indonesia. Seperti yang telah ditulis
sebelumnya, kritik sastera feminis tidak monolitik tetapi
bervariasi tergantung pada konteksnya. Isu gender yang
diangkat dalam perspektif ini bisa bermacam-macam. Seperti
itulah kompleksitas yang muncul di dalam Sastera Indonesia
belakangan ini. Seperti yang dilihat oleh Barbara Hatley:

The range of themes addressed by women fiction writes in
recent years has greatly expanded; their freer representation
of sexuality includes among things considerable reference to
lesbianism. And several text by women authors appearing
during the last few years challenge the archetypal images...
of faithful wife, alluring but threatening temptress and
monstrous widow-witdh. The new interpretations boldly
refute accepted age-old meanings. What is suggested
is both a perception of ongoing social force of gender
assumptions embodied in these ancient symbols, and a
commitrnent to opening uP new visions of 'female' and
'male' by dismantling them. Other writers, meanwhile,
qteate new myths for this new time, from the flow of daily
life or from fufuristic images.rs

Di tangan para penulis ini, citra peremPuan telah banyak
mengalami perubahan dari citra sebelumnya iaitu perempuan

15 Hatley, 'Literature, Mythology and Regime Change: Some

Observations on Recent Indonesia Women's Writings'. Women

in lndonesia; Gender Equity and Danelopment, Kathryn Robinson
dan Sharon Bessel (eds),Jnstitute of Southeast Asian Studies,
Singapore.
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yang secara ideologis digambarkan sebagai sosok yang tunduk
dan korban dominasi patriarki. Citra-citra kontbmporer
perempuan tak dapat disangkal lagi adalah perempuan yang
memegang dunia dan nasib mereka sendiri, tidak lagi sebagai
individu yang diam dan gampang diatur oleh laki-laki dan
yang eksistensinya hanya untuk kesenangan laki-laki.

Kajian Gender dalam Memaknai Karya Ratna Indraswari
Ibrahim

Baru-baru ini, dunia Sastera Indonesia kehilangan salah
satu penulis besar yang sangat kental dan konsisten dalam

lgngetengahkan persoalan gender dalam karya-karyanya.
Beliau adalah Ratna Indraswari Ibrahim (1949-2011). Sebagai
bentuk penghargaan saya atas prestasi beliau maka dalim
diskusi berikut saya akan memaparkan isu-isu gender yang
muncul dalam tulisan-tulisan Ratna Indraswari lbrahim-.
Ratna lahir, besar dan hidup di kota Malang, jawa Timur
sepanjang usianya. Penyakit Folio yang dideritainya sejak
kecil mengharuskan dia bergantung pada kerusi roda
sepanjang hidupnya serta harus mendikte karyanya untuk
diketik asistennya (kerana kedua tangan Ratna tidak boleh
digunakan secara sempuma untuk menulis atau mengetik).
Tetapi tidak pemah menjadi hambatan bagi Ratna untuk
menghasilkan karya sastera (cerita pendek atiu novel). Ratna

fj\nal sebagai penulis yang sangat produktif, menghasilkan
lebih dari 300 cerita pendek yang seringkali muncul di
koran. Tidak hairan apabila Mbak Ratna ftegitu Rabra
lebih senang dipanggil) dikenal sebagai kampiJm penulis
sastera- koran. Sebagai seorang aktivis perempuan yang
senantiasa memperjuangkan kesetaraan gender Ratra-jugi
sangat konsisten dalam memperjuangkan nasib perempuin
dan keadilan sosial bagi perempuan. Inilah pentingnya
mengangkat isu gender dalam sastera kerana menurutnya:

Saya kira negeri ini berkarater maskulin. Kerana itu dia
suka pada simbol simbol kekerasan. Sebagai ilustrasi,
bias-bias ideologi patriarki yang ada di negeri kita
memunculkan sebuah dampak yang besaq, melebar
pada sistem di negeri ini. Ertinya negeri dalam konteks
ini lebih mempresentasikan lakilaki. Oan ?erempuan
seperti apakah yang dibesarkan oleh tradisi maskulin?

zo/



Supe.ti biasanya, mereka terbentuk menjadi silence mass

dan masyarakat marjinal. Disedari atau tidak" lelaki di
negeri ini masih beranggaPary Peranan PeremPuan berada
tetap di domestic social.ladinya dalam cerita apapun yang
menjadi super hero adalah laki-laki. ... Saya dapat melihat
dan merasakan maskulinitas itu dari "teks-teks" sosial
yang sarat dengan pelecehan sosial terhadaP Perempuan.
Dan saya kira itu semua akibat hegemoni patriarki yang
telah tumbuh cukup lama dalam negeri ini. Untuk itu,
saya tertantang untuk menulis cerPen sebagai saksi atas

ketidakadilan.... Kalau kita bicara masalah PeremPuan
Indonesia, satu kakinya di tradisional satu kakinya di
modery dia sendiri ambigu.... Tapi saya kira masyarakat
Indonesia, perempuarL ideologinya itu masih ideologi laki-
lakt. Cin der ella co mpl e x.t5

Marginalitas peremPuan mendesak ratna untuk selalu
mengabadikan kisah-kisah perempuan dalam lingkungan
patriarki dalam karya-karyanya.

Beragam isu gender keseharian mereka yang diangkat
oleh Ratna, terutama para perempuan dalam kisah keseharian
mereka yang diangkat oleh Ratn4 terutama Para peremPuan
yang tinggal di daerah pedesaan. Tokoh-tokoh perempuan
Ratna adalah perempuan-perempuan multidimensional yang
harus menghadapi dan menegosiasikan posisi mereka dalam
dunia yang patriarki dan didominasi oleh lakilaki. Cerita-
cerita Ratna utamanya berkisar tentang kehidupan para
perempuan di daerah pedesaan ataupun kota kecil, walaupun
ada juga beberapa yang hiduP di kota besar. Karakter ciptaan
Ratna adalah potret mayoritas perempuan Indonesia. Apabila
penulis lain lebih banyak menggambarkan peremPuan
kota, Ratna percaya bahawa PeremPuan di pedesaan adalah
perempuan yang sarat dengan cerita-cerita kehidupan. Lewat
kisah-kisah mereka Ratna mempertanyakan banyak hal
sehubungan dengan seperti mengaPa banyak perempuan
diam seribu bahasa apabila berhadapan dengan kekerasan

16 Arinbi, Reading Contemporary lndonesia Muslim Women

Writers Representation, Identity and Religion of Muslim
Women in, lndonesia Fiction, Amsterdam, Amsterdam
University Press, 2009, hlm. 91-94.
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dalam rumah tangga (KDRT), apakah kerana alasan budaya
ataukah sudah dari "sono"nya perempuan selalu men;idi
objek yang tertindas. Selain mempertanyakan banyak hal
berkaitan dengan kondisi perempuan, Ratna juga seicali gus
mengkritis konstelasi budaya, sosial, dan agama yang dalam
banyak hal memberikan kontribusi yang luar biasi dalam
menindas perempuan.

Yang menarik dalam karya-karya Ratna adalah adanya
alusi yang kuat, dalam beberapa cerpen nama-nama tokoh
yang ada adalah juganama-namayangsama dalam cerita lain.
Aminah dalam cerpen Burung BangaurT adalah juga tokoh
dengan nama yang sama adalahAminah Di Suatu Hiri dalam
kumpulan cerpen (kumcer) Aminah di Satu Hari (2002). Nama
Bonet, tokoh utama dalam cerpen Black Forestr8 merupakan
nama anak dari Gita tokoh utama dalam novel Ratna yang
berjudul Lemah Tanjung (2003). Kedekatan tokoh ula*i
dalam beberapa 

- 
cerpen menandai konektivitas yang luar

biasa antara tokoh-tokoh perempuan yang ada; menciptakan
persaudaraan perempuan (sisterhood) yang kuat dan saling
menguatkan. Konektivitas yang terjadi menunjukkan bahawi
lewat cerpen-cerpennya Ratna memposisikan dirinya sebagai
peramu cerita-cerita perempuan. Ratna adalah seorang
penulis feminis yang memberikan perhatian yang luar biasa
besar atas ketidakadilan yang terjadi atas nama gender.
Sebagai penulis feminis perempuan, Ratna adalah perempuan
penulis (woman as writer) yang menciptakan maknanya
seldirl berperan sebagai produser sendiri, dan pelaksana
nglilikqya sendiri. Showalter pemah menyatakan perempuan
tidaklah berbeza dengan gender lainnya (i.e. laki-faki) kerana
sejatinya perempuan mempunyai peranan ,,Women as the
producer as texfual meaning, with the history genres and
structures of literature by women."le Kesamaan nama-nama
tokoh yang ada menjelaskan bahawa tulisan perempuan

Cerpen ini ada dalam kumpulan cerpen yang berjudul Surat-
surat Putri,Ratna Indraswari Ibrahim, Masmedia Buana pustaka,
20w.
Dalam Surat-surat Putri.
Elaine Showalteq, 'Toward A Feminist poetics,, dikutip dari
Literary Feminism, Ruth Robbiris, MacMillan press, Londoo
2000 hlm. 75.

t7

18

t9
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berbeza dengan tulisan laki-laki, bahasa PeremPuan berbeza
dengan bahasa laki-laki. Tulisan PeremPuan adalah seperti

yang dikemukakan dalam Ecriture Feminine para feminis
Perancis. Euiture Feminine menyediakan cara-cara. baru bagi
para feminis untuk membebaskan ketertindasan Perempuan
dari ideologi patriarki dengan mengajukan suatu cara yang
benar-benar baru dalam memandang peremPuan dan tulisan
mereka, menciptakan kategori-kategori milik perempuan
sendiri di luar kukungan yang berpusat pada lelaki' Gerakan
ini dipelopori oleh Helen Cixous, Luce lrigaray, dan fulia
Kristeva. Menurut mereka bahasa PeremPuan penuh dengan
hasrat perempuan yang diterjemahkan dalam bahasa yang
berbeza dengan bahasa lakilaki, dan beroperasi di dalam
ruang perempuan melalui tulisan dan pendekatan Perempuan
sendiri.2o Sebagai penulis perempuan, cerPen-cerpen
Rakra merupakan bukti dari ecriture feminine. Lewat karya-
karyanya Ratna menciptakan "a sisterhood of women." Ratna
membangun suatu persaudaraan PeremPuan yang bertujuan
untuk menciptakan dunia yang bebas dari kungkungan yang
menindas. Persaudaraan mensyaratkan banyak anggota,
demik'ian yang Ratna inginkan. Persaudaraan Ratna terdiri
dari berbagai macam peremPuan: peremPuan dari berbagai
macam sisi kehidupan dengan berbagai macam isu-isu
perempuan yang mereka alami. Hal ini sangat jelas terbakukan
dalam semua karya Ratna yang mayoritasnya adalah cerita
pendek (cerpen). Semakin banyak cerpen semakin banyak
pula cerita perempuan yang muncul, semakin banyak pula
representasi perempuan yang ada dengan segala macatn
persoalannya.

Salah satu cerpen menarik karya Ratna berjudul Noda

Pipi Seorang Perempuan. Di dalam pengantar kumcemya
yang berjudul Noda Pipi Seorang Perempuan2t Ratna mengaku
bahawa sebagian besar tulisan-tulisannya berada dalam satu

tema besar iaitu tentang ketidakberdayaan mereka yang
terpinggirkan seperti anak-anak, perempuary dan orang tua

Toril Moi, SexuallTextual Politics: Feminist Literary Thcory'

Roufledge, London and New Yorlg 1985.

Ratna lndraswari lbrahim, Noda Pipi Seorang Petempuan, Tiga
Serangkai, Solo.2003.
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dalam melawan kekuatan superioritas, baik itu rezim negara,
dominasi patriarki atau bahkan feodalisme.z Cerita ini
menceritakan takutnya seorang isteri yang percaya bahawa
dia tidak lagi cantik kerana dipipinya terdapat noda:

Sekarang dia merasa menyeret beban yang berkepanjangan.
Rasanya tidak ada orang lagi yang memuji kecantikannya.
Padahal dulu, sekalipun masih kanak-kanak, dia merasa
punya kelebihan yang dibanggakan orang. Sekali lagi dia
berkaca di depan cermin itu. Lalu dia mulai mengeluh,
"Kau lihat, betapa jeleknya noda di pipi saya.ts

Apa yang ditulis Ratna merupakan representasi yang kuat
akan pentingnya kecantikan bagi perempuan. Kecantikan
tampaknya menjadi kategori utama bagaimana seorang
wanita dinilai sehingga sang tokoh ini ngoto untuk melakukan
operasi plastik untuk menghilangkan noda ini; suatu hal
yang sekarang ini umum dilakukan perempuan seperti
kasus Malinda dee. Ketika suaminya menolak kebutuhannya
untuk operasi, dia marah dan mulai untuk mencari pria
lain yang diinginkan yang dapat memberinya pujian akan
kecantikannya (walaupun masih dengan noda pipi). Ketika
pria lain ini memintanya untuk menjadi gundiknya ia
tiba-tiba menyedari bahawa dia tidak ingin mengkhianati
pemikahannya dan memutuskan untuk jujur memberitahu
suaminya bahawa niatnya itu hanya untuk membuktikan
dirinya masih cantik bahkan ketika noda di pipinya masih
ada. Suaminya hanya menjawab bahawa segala persoalan
dimulai dengan sebuah noda di pipi. Pada akhir cerita, noda
pipi tidak jadi dihilangkan dan si isteri memutuskan untuk
tidak mempersalahkan dan menerima dirinya (tubuhnya)
apa adanya.

Noda Pipi Seorang Perempuan membawa gagasan tentang
hak perempuan akan tubuhnya. Tubuh perempuan menjadi
pusat representasi perempuan dalam ekspresi sastera dan
budaya. Dalam cerita ini jelas Ratna memotret kondisi

Ratna Indraswari lbrahim, 'Secangkir Kopl', Noda Pipi Seorang
Perempuan, Tiga Sera.ngkai, So1o.2003, hlm. viii.
Ibid, hlm.9.
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sekarang tentang kecantikan perempuary betapa perempuan
selalu dipusingkan akan tubuh mereka sendiri. Perempuan
sendirilah yang nampaknya mempersoalkan masalah
kecantikan. Hal ini terbukti dengan sirkulasi berbagai majalah
perempuan yang kebanyakan mendiktekan flps bagaimana
menjadi cantik, menarik dan indah secara fisik. Belum lagi
bombardir iklan-iklanyang sama. Secara ideologis perempuan
percaya bahawa eksistensi mereka sangat ditentukan oleh
kecantikan/tubuh rnereka tanpa mempersoalkan bahawa hal
tersebut merupakan bentukan ideologi laki-laki.2a Femininitas
harus diartikulasikan hanya melalui tubuh perempuan.
Narasi tubuh dalam literatur perempuan sangatlah kental.
Tubuh perempuan telah menjadi medan pertempuran di mana
posisi politik perempuan diperdebatkan dan dipersoalkary
dan tubuh perempuan itu tidak pernah bebas dari interpretasi
apapury terutama dari pandangan laki-laki yang berusaha
untuk mendominasi dengan status superioritasnya. Bahkan
jika akhir cerita bahawa si perempuan mulai menghargai
tubuhnya, hal in dicapai kerana munculnya tokoh lakiJaki
selingkulmya. Cara si isteri menerima tubuhnya diperlihatkan
dengan menegasikan dengan lakilaki. Penolakan tubuhnya
dinegasikan dengan penerimaan tubuhnya oleh lelaki lain
(selingkuhannya). Hal ini menunjukkan bahawa tubuh
perempuan itu tidak pemah bisa lepas dari tatapan radikal
lakilaki. Nilai tubuh perempuan diukur dari laki-laki. Hal
inilah yang dalam kritik sastera femininis dikatakan sebagai
Looking Glass; bahawa perempuan membaca tubuh,nya melalui
refleksi bagaimana lakilaki memaknai tubuh perempuan.
Tidak pemah melalui kaca mata perempuan itu sendiri.

Dalam cerita tersebut karakter utama (sang isteri) tidak
bemama. Hal ini secara khusus menunjukkan bahawa narasi
tubuh perupakan pusat identifikasi perempuan yang umum
sifatnya. Perempuan mana saja pasti mengalaminya. Namun,
hal ini juga diimbangi dengan tokoh suami yang juga tanpa
nama. Suami, isteri mahupun pria lain yang semuanya tanpa
nama di dalam cerita ini menunjukkan adanya parallelisasi
antar gendre. Perempuan tanpa nama menghilangkan

24 Lihat tulisan Naomi Woli The Beauty Myth How lmages of Beauty
Are Useil Against Women, Harper Perennia New York, 1991,
2002.



identifikasi, hal yang sangat penting bagi upaya kesetaraan
gender pada saat yang sama menunjukkan persaudaraan
dengan tidak menandai adanya diskriminasi. Tokoh isteri
adalah representasi perempuan manapun demikian juga
tokoh suami (laki-laki).

Dari uraian di atas terbaca sudah bahawa dalam sastera
persoalan gender bukan persoalan yang ada di dunia antah
berantah, yang tidak berkelindan atau tidak bersentuhan.
Dimana terdapat tokoh perempuan di situlah muncul isu
gender. Kalaupun tidak terdapat tokoh perempuary kita pun
bertanya mengapa tidak ada perempuannya. Lewat karya
sastera, sasterawan bisa menuliskan pengalaman-pengalaman
perempuan dari berbagai sisi kehidupan. Sasterawan juga bisa
menyuarakan suara-suara perempuan lewat karya-karyanya.
Sasterabisa dipakai untukmembangun tradisi perempuan dari
kaca mata perempuan sendiri untuk kepentingan perempuan
dalam membentuk dunia yang bebas dari bias gendei dan
keberadilan. Melalui sastera PEN IS WAR (berjuang lewat
pena/tulisan) dalam mencapai keadilan gender boleh benar
benar menjadi spirit utama.
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