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KEMELUT PETUALANGAN PEREMPUAN  

“to make our self-critiques the basis of imagining new directions for the activists’ future political work 

with the poorest communities in rural Sitapur.” (Singh dan Nagar: 2006: 6) 

 

Pendahuluan 

Pada Maret 2002, sembilan aktivis perempuan memulai petualangannya dalam sebuah 

organisasi akar rumput yang diberi nama Sangtin, di Sitapur Uttar Pradesh India. Petualangan sembilan 

aktivis perempuan tersebut bukan secara fisik, tetapi berupa refleksi kritis terhadap berbagai praktik 

politik dalam proyek pemberdayaan dan produksi pengetahuan selama menjadi pekerja sosial di sebuah 

NGO, Nari Samata Yojana (NSY). Kemudian sembilan aktivis perempuan berkolaborasi untuk menulis 

sebuah buku yang diberi judul “Sangtin Yatra”. Dalam bahasa Awadhi,1 sangtin bermakna solidaritas, 

saling berbagi, dan persahabatan erat di antara perempuan. Sedangkan yatra, baik dalam bahasa 

Awadhi maupun Hindi, bermakna perjalanan.  

Kesembilan aktivis perempuan tersebut memiliki latar dan status yang berbeda, tidak dapat 

dipandang berposisi setara, tetapi berupaya saling melengkapi: tujuh perempuan berposisi sebagai 

pekerja NGO di tingkat desa di wilayah Sitapur (Anupamlata, Ramsheela, Reshma Ansari, Shashi Vaish, 

Shashibala, Surbala, Vibha Bajpayee); perempuan yang kedelapan berposisi sebagai aktivis NGO di 

tingkat wilayah di Sitapur (Richa Singh); dan perempuan yang kesembilan berprofesi sebagai dosen di 

Universitas Minnesota London (Richa Nagar).  

 

Ketegangan Metodologis 

Penulisan buku Sangtin Yatra secara kolaboratif memiliki tantangan tersendiri. Proses kolaborasi 

diawali dengan peleburan dikotomi antara kerja politik (aktivisme akar rumput) dan kerja intelektual 

(pemahaman ilmiah dan penulisan). Tugas utama setiap panulis adalah berbagi pengalaman masing-

main secara jujur tentang persoalan adat, kelas, dan gender, serta bersama-sama berupaya memahami 

kompleksitas yang membentuknya dan siap dikritik dalam refleksi kelompok. Kerja kolaborasi yang 

dijalani para penulis Sangtin merupakan proses dekonstruksi hirarki yang bersumber dari pandangan 

                                                           
1
 Awadhi adalah bahasa daerah yang banyak digunakan secara lisan di area pedesaan di bagian tengah dan timur 

Uttar Pradesh India. 
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tentang perbedaan keahlian (Sangtin Writers dan Nagar 2007: xxxix). Dengan demikian, penulisan 

Sangtin Yatra memuat berbagai konfrontasi, dialog dan negosiasi terhadap beragam bentuk 

ketimpangan (hirarki sosial, status, pendidikan, sumber daya, dan bahasa) baik di internal kelompok 

maupun dalam struktur sosial yang dijalani setiap anggota (Singh dan Nagar 2006: 1). 

. 

 “Femocrat” dan Politik Reproduksi Pengetahuan 

Selama satu dekade terakhir, banyak NGO mengalami pergeseran konfigurasi di bawah sistem 

neoliberal; NGO semakin bergantung pada donor asing dan pendanaan pemerintah, sehingga aktivisme  

dan resistensi diubah menjadi pekerjaan untuk memperoleh upah (Armstrong 2004; Kamat 2002; Roy 

2004). Ketergantungan pada donatur akhirnya berkonstribusi pada penetapan pencapaian NGO pada 

definisi-definisi teknokratik, hasil yang dapat terukur, serta spesifikasi kerja yang diharapkan mitra 

organisasi. Pendekatan instrumentalis ini juga mewarnai karakteristik gerakan perempuan, yang 

ditandai dengan profesionalisasi persoalan perempuan di tingkat akar rumput (the NGOization of 

grassroots feminisms). Fenomena ini mengiringi munculnya kalangan ‘Femocrats’, yang cenderung 

melakukan generalisasi dan seolah dapat menentukan apa yang paling baik buat semua perempuan 

(Lang 2000, Spivak 2000). 

Sangtin Yatra menantang berbagai agenda yang diterapkan oleh organisasi feminis global yang 

menggunakan pendekatan instrumentalis sesuai harapan donatur. Mikro-politik  pembentukan 

profesionalisme dan keahlian berkonstribusi menguatkan pola elitis dan kesukuan dalam organisasi 

pemberdayaan perempuan, meski selalu mengatasnamakan perlindungan terhadap “perempuan 

sebagai korban” dan “keadilan perempuan” di bawah kapitalisme internasional. Sangtin Yatra 

mempersoalkan kompleksitas yang membentuk relasi kuasa, status istimewa, mediasi dan representasi, 

dengan menguraikan terjadinya proses pengungkapan dan  pembungkaman. Oleh karena itu, Sangtin 

Yatra membentuk identitas kolektif sebagai aktivis, pemikir dan penulis, yang berkomitmen untuk 

merebut kembali praktik diskursif tentang ‘pemberdayaan’, secara politik, ekonomi, dan intelektual. 

 

Mempertahankan Refleksi Kritis dalam Jaringan Institusi Baru 

Publikasi buku Sangtin Yatra memunculkan respon negatif dari pihak NSY yang terus menyerang 

dan mengkriminalisasi para penulis Sangtin. NSY mengancam akan memecat para penulis Sangtin. NSY 

juga menulis surat kepada ketua studi perempuan di di Universitas Minnesota untuk memberikan sanksi 

kepada Richa Nagar. Serangan dari NSY menuntut para penulis Sangtin untuk mencari dukungan 

internasional dengan menerjemahkan Sangtin Yatra ke dalam bahasa Inggris. Berbagai dukungan di 

tingkat nasional dan internasional pun berdatangan, seperti petisi di dunia maya yang ditandatangani 

oleh professor and activis di India, Nepal, USA and UK, yang ditujukan ke tujuh departemen 

pemerintahan. berbagai  komentar para akademisi yang mengkritisi NSY juga bermunculan di surat 

kabar nasional. Minnesota chapter of the Association for India’s Development (AID-MN) memberikan 

saathiship (beasiswa aktivis) kepada Richa Singh, yang juga diundang oleh National Council for 

Educational Research and Training (NCERT) untuk terlibat dalam meninjau kurikulum nasional sebagai 

anggota National Focus Group tentang persoalan gender dalam pendidikan. Sangtin juga banyak dilirik 

oleh berbagai organisasi internasional seperti OXFAM dan ASHA Trust. 
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 Namun, petualangan perempuan Sangtin tidak terhenti: meski berada dalam jaringan 

solidaritas dan beberapa institusi baru yang mendukungnya, perempuan Sangtin tetap melakukan 

refleksi kritis saat menemukan berbagai bentuk asumsi dan sikap yang mengarah pada pembentukan 

kualifikasi, keahlian dan legitimasi intelektual. Perempuan Sangtin tetap mempertahankan komitmennya 

untuk mengganggu tatanan dominasi pengetahuan dan pembentukan hirarki status dan otoritas. 

Beberapa institusi yang mengacu pada profesionalisme dalam aturan dan budayanya kesulitan 

mengakomodasi beberapa prinsip utama yang dipegang oleh perempuan Sangtin. Misalnya, beberapa 

akademisi sering mempersoalkan pencantuman delapan perempuan Sangtin yang tidak menguasai 

bahasa Inggris sebagai penulis buku. Beberapa NGO yang bekerja sama dengan Sangtin cenderung 

menetapkan aturan yang hanya mengakui individu dengan kualifikasi tertentu, dan bahkan menghambat 

pengungkapan refleksi kritis dari anggota Sangtin. 

 

Penutup 

Refleksi kritis yang dilakukan sembilan perempuan Sangtin terhadap norma dan praktik institusional 

yang mengakibatkan terbentuknya ketimpangan distribusi status, sumber daya dan kekuasaan, penting 

untuk menjadi acuan para aktivis gerakan sosial yang berkomitmen untuk mengubah ketimpangan sosial 

yang dilanggengkan oleh beragam sistem sosial, seperti kapitalisme, adat dan agama, melalui produksi 

pengetahuan yang melegitimasi pembentukan status elitis, eksklusi akses terhadap sumber daya, dan 

ketimpangan kekuasaan. 

 

 




