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TUTUR PEREMPUAN DAN DEKONSTRUKSI NARASI BESAR 

 

I. Menggali Sebab-Musabab Persoalan Perempuan 

Dalam rentetan diskusi sebelumnya telah dibahas tentang beragam proses reorganisasi 

ruang dan perubahan agraria yang berdampak pada krisis ekologis serta tersingkirnya mayoritas 

perempuan dari sistem ekonomi-politik atau terjerumus dalam eksploitasi tenaga kerja dalam 

struktur ekonomi-politik neoliberal (Agarwal 1994; Colchester dan Chao 2011; Maimunah 

2014). Tidak hanya itu, penyingkiran perempuan dari sistem ekonomi-politik juga berbarengan 

dengan tenggelamnya persoalan-persoalan yang dialami perempuan dalam dominasi diskursus 

neoliberal (Chant 2007; Razavi 2009; Sassen 2014). Seiring dengan kegagalan kajian ortodoks 

dalam mengurai persoalan perempuan, kajian feminis mengembangan metode tutur perempuan 

yang meliputi teknik-teknik untuk menggali, mendengar, merekam, dan memaparkan persoalan-

persoalan yang dialami perempuan dalam peristiwa besar yang bersinggungan dengan 

kehidupannya (Siscawati 2014: 3).  

Penggalian sebab-musabab persoalan melalui metode tutur perempuan tidak hanya 

menjadi pelengkap terhadap narasi-narasi yang telah banyak beredar, namun mampu 

menghadirkan narasi tersendiri tentang berbagai trajektori perubahan sosial dan beragam 

konsekuensinya dalam perjalanan hidup perempuan. Artinya, rangkaian kisah yang dituturkan 

oleh perempuan merupakan ruang kajian tersendiri yang mampu mengatasi kegagalan kajian-

kajian lainnya dalam menganalisis fenomena sosial tertentu. “Sebagian besar narasi tentang 

proses lepasnya kepemilikan dan inklusi merupakan narasi heroik, tidak sedikit naskah yang 

mengingkari bahwa perempuan punya problem yang berbeda ketika wilayah hidupnya diambil-

alih oleh pihak lain,” jelas Siscawati (2016) yang menjadi narasumber diskusi sesi kelima. 

Sebagai cara untuk menggali lebih mendalam tentang beragam persoalan yang dialami 

perempuan, metode tutur perempuan menempatkan perempuan informan sebagai subjek 

penelitian, bukan sebagai objek semata. 

Dalam diskusi sesi kelima, Siscawati (2016) menjelaskan perbedaan metode yang 

menempatkan perempuan sebagai subjek dan yang menempatkannya sebagai objek. Pertama, 

perempuan sebagai objek penelitian hanya dituliskan berdasarkan pandangan peneliti dan 

terkesan mengekploitasi perempuan informan, sedangkan perempuan sebagai subjek penelitian 

diberikan keleluasaan ruang untuk menarasikan persoalannya tanpa ditambah atau dikurangi oleh 



peneliti. Kedua, perempuan sebagai objek penelitian ditempatkan pada kerangka permasalahan 

yang disusun peneliti dan seolah dipaksa untuk mengikuti alur persoalan yang ditentukan 

peneliti, sedangkan perempuan sebagai subjek penelitian terlibat aktif dalam menyusun kerangka 

permasalahan bersama peneliti. Meski peneliti boleh memiliki usulan kerangka permasalahan 

dan mempersiapkan pertanyaan kunci, namun perempuan informan sebagai subjek juga boleh 

menolak pertanyaan kunci yang diajukan peneliti dan bahkan dimungkinkan untuk menarasikan 

persoalan yang berbeda. Ketiga, penempatan perempuan sebagai subjek penelitian 

mengupayakan suara perempuan supaya lebih terdengar, karena selama ini perempuan 

cenderung dilupakan, ditiadakan, dan dianggap tidak memiliki pengetahuan yang cukup atau 

tidak penting dalam narasi-narasi yang menempatkan perempuan sebagai objek. 

Salah satu contoh peleburan subjek penelitian adalah penulisan buku Sangtin Yatra, yang 

kemudian diterjemahkan ke bahasa Inggris dengan judul Playing with Fire, yang ditulis secara 

kolaboratif oleh delapan aktivis Sangtin, organisasi perempuan akar rumput di distrik Sitapur 

India, bersama Richa Nagar (Sangtin Writers dan Nagar 2006: xi). Proses kolaborasi penulisan 

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

kerja intelektual (pemahaman ilmiah dan penulisan), dengan berbagi pengalaman masing-masing 

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

kompleksitas yang membentuknya dalam refleksi kelompok. Sehingga penulisan buku 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). 

Melalui metode tutur perempuan, berbagai proses yang melatari terjadinya perubahan 

agraria di wilayah tertentu mampu diungkap lebih lengkap. Dalam penelitian Siscawati (2014: 5-

6) terhadap perempuan Dayak Hibun di Kecamatan Bonti, Kabupaten Sanggau Kalimantan 

Barat, menemukan berbagai proses yang dilakukan perusahaan kelapa sawit dalam mendekati 

dan membujuk penduduk lokal untuk tanah mereka, misalnya dengan menawarkan kesempatan 

untuk mengelola kebun sawit seluas 2 hektar setelah melepaskan 7,5 hektar tanah, atau 

kesempatan bekerja di perkebunan kelapa sawit. Selain itu, perusahaan kelapa sawit juga 

benjanji untuk memfasilitasi pembangunan fisik, seperti jalan, listrik, perumahan, sekolah, klinik 

kesehatan dan bangunan keagamaan. Saat itu, sebagai besar penduduk, yang didominasi laki-

laki, sering membicarakan dan tertarik pada janji-janji perusahaan, dan bahkan berhasil 



membujuk pemimpin adat untuk mengajak anggotanya supaya melepaskan tanah ke perusahaan. 

Sementara itu, banyak perempuan merasa ragu-ragu dengan tawaran perusahaan, dan bahkan 

tidak sedikit pula perempuan yang tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan untuk 

melepaskan tanah keluarga.  

Penelitian Maimunah (2014: 16) yang juga menggunakan metode tutur perempuan di 

Kelurahan Makroman, Kota Samarinda Kalimantan Timur, menemukan berbagai proses serupa: 

perusahaan tambang mendekati tokoh-tokoh lokal untuk membujuk warga supaya menjual atau 

menyewakan tanahnya kepada perusahaan, atau membentuk kesepakatan pembagian hasil dari 

perusahaan kepada penduduk yang tanahnya bersedia digali. Begitu pula penelitian Siagian dan 

Harahap (2016: 13-15) di dua desa, Pandumaan dan Sipituhuta, Kabupaten Humbahas Sumatra 

Utara, menemukan bahwa PT Toba Pulp Lestari (TPL) juga memanfaatkan tokoh-tokoh laki-laki 

Batak, baik di tingkat nasional maupuan lokal, untuk meredam penolakan dari masyarakat lokal 

terhadap penjarahan tanah dan penebangan hutan kemenyan. Kehancuran hutan kemenyan 

berakibat hilangnya mata pencarian rumah tangga, sehingga para perempuan pun maju ke garis 

depan untuk melawan pengoperasian PT TPL. 

Selain berbagai proses yang melatari terjadinya perubahan agraria, metode tutur 

perempuan juga mampu memaparkan mekanisme pemiskinan yang dialami perempuan. 

Perusahaan kelapa sawit hanya mempekerjakan satu laki-laki dari setiap rumah tangga dengan 

upah rendah, sehingga banyak laki-laki meminta istri dan anak-anaknya untuk membantu 

penyemprotan pupuk dan pestisida tanpa memperoleh bayaran, dan bahkan banyak suami 

menghabiskan sebagian besar upahnya untuk mengonsumsi alkohol, melakukan perjudian dan 

kegiatan hiburan lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan pendidikan anaknya, 

tidak jarang pula perempuan melakukan pekerjaan di warung-warung kopi atau kafe-kafe lokal 

yang menjamur seiring berkembangnya perkebunan kelapa sawit. Sementara itu, banyak 

perempuan muda mengalami putus sekolah karena masalah keuangan, lalu direkrut oleh agen 

tenaga kerja yang mengirimkan mereka sebagai pekerja informal ke kota-kota besar atau ke luar 

negeri, dan bahkan sebagian perempuan menjadi korban jaringan penjualan layanan seksual dan 

perdagangan manusia (traficking) (Siscawati 2014: 13-15). 

Penggalian informasi melalui tutur perempuan membutuhkan adanya kedekatan relasi 

antara peneliti dan perempuan informan yang memungkinkan terjadinya kesaling-percayaan. 

―Kita bisa terlibat dalam kegiatan keseharian dia, karena ada narasi-narasi yang si narasumber 



itu sembunyikan, dan tidak akan mungkin dibagi dengan kita orang baru dan belum dia 

percaya” ungkap Siscawati sebagai narasumber diskusi sesi kelima. Maimunah (2014: 81) 

pernah menemukan perubahan pengakuan dari perempuan informannya di Kelurahan 

Makroman, Kota Samarinda Kalimantan Timur. Awalnya, perempuan itu mengaku tidak berani 

tinggal sendirian di rumahnya sehingga harus mengikuti suaminya yang bekerja sebagai penjaga 

eskavator perusahaan tambang yang rusak di pinggir lubang tambang. Namun, setelah terjalin 

kedekatan personal, perempuan informan itu mengakui bahwa suaminya sering tidak 

memberikan uang bayaran dari perusahaan jika tidak diminta langsung di lokasi kerja. 

Berdasarkan komitmen terhadap pemberdayaan perempuan, metode tutur perempuan 

mengembangkan beberapa konsep dasar, salah satunya adalah posisi peneliti yang menggunakan 

pendekatan refleksivitas. Artinya, peneliti melakukan refleksi terus menerus atas pertanyaan-

pertanyaan utama yang dianggap kurang relevan dan terus menerus menyesuaikannya dengan 

berbagai temuan di lapangan. Refleksivitas mengakui stand point peneliti yang memiliki 

pengalaman hidupnya tersendiri dan terpanggil untuk melakukan penelitian itu. “Panggilan itu 

bisa karena ia memiliki komitmen atau sangat berempati pada perempuan atau kelompok 

marginal tertentu, sehingga saya akan menjadi orang yang mencoba mendengarkan secara 

penuh,” ujar Siscawati (2016) sebagai narasumber diskusi sesi kelima. Oleh karenanya, metode 

tutur perempuan menuntut penggunaan seluruh pancaindra dalam melakukan penelitian. 

 

II. Perempuan Dalam Jalinan Kuasa 

Selain pendekatan refleksivitas, konsep dasar yang dikembangkan dalam metode tutur 

perempuan adalah proses analisis dengan pendekatan interseksionalitas, yang mengkaji beragam 

persinggungan relasi kuasa dari berbagai aspek, seperti gender, kelas, etnisitas, dan aspek-aspek 

lainnya yang berkonstribusi melanggengkan mekanisme dominasi, opresi atau diskriminasi 

terhadap kelompok sosial tertentu (Collins 1999, dalam Siscawati 2016). Dalam diskusi sesi 

pertama telah disinggung tentang generalisasi pembagian kelas berdasarkan nilai kerja produktif 

dalam pendekatan kajian marxis ortodoks (Razavi 2009: 201). Pendekatan marxis ortodoks gagal 

menganalisis beragam persinggungan relasi kuasa yang terjadi di setiap kelas sosial. Perempuan 

yang terlahir di kalangan kasta tinggi atau kelas atas juga dapat mengalami diskriminasi oleh 

kerabat dan tetangganya. 



Salah satu aktivis Sangtin, Sandhya, terlahir dari keluarga yang memiliki kasta tinggi 

pada hari terakhir Festival Navrati, yang dipercaya sebagai hari keberuntungan. Karena terlahir 

sebagai perempuan, kakek dan beberapa kerabatnya beranggapan bahwa lahirnya perempuan 

telah merusak perayaan suci itu. Awalnya, ayahnya yang berprofesi sebagai dokter menolak 

persepsi negatif di keluarganya dan memberi nama anak perempuannya Abha—yang artinya 

cahaya. Namun, setelah enam bulan terjadi kerusuhan yang mengakibatkan kematian ayahnya. 

Keluarganya pun mengaitkan kelahiran Sandhya dengan kematian ayahnya, dan sejak itulah 

kakeknya mengganti namanya dari Abha (cahaya) menjadi Sandhya (kegelapan). Sejak kecil, 

Sandhya tumbuh dan berkembang dalam keluarga yang menuduhnya sebagai sumber persoalan 

keluarga (Sangtin Writers dan Nagar 2006: 19). 

Diskriminasi yang dialami para aktivis Sangtin tidak hanya terjadi di keluarga dan 

lingkungan sosialnya, namun bahkan terjadi juga dalam organisasi pemberdayaan perempuan 

tingkat nasional, Nari Samata Yojana (NSY), yang mempekerjakan mereka dalam program 

pemberdayaan perempuan. Selama satu dekade terakhir, banyak NGO mengalami pergeseran 

konfigurasi di bawah sistem neoliberal; NGO semakin bergantung pada donor asing dan 

pendanaan pemerintah, yang mengubah kerja aktivisme, termasuk gerakan perempuan, menjadi 

kerja-kerja teknokratik dengan pencapaian dan spesifikasi kerja yang dapat terukur sesuai yang 

diharapkan oleh mitra organisasi. Fenomena ini mengiringi munculnya kalangan ‗Femocrats‘, 

yang cenderung melakukan generalisasi dan seolah dapat menentukan apa yang paling baik buat 

semua perempuan (Spivak 2000, dalam Singh dan Nagar 2006: 6). Melalui penulisan buku 

Sangtin Yatra, para aktivis Sangtin juga mengungkapkan sikap kritis terhadap pendekatan 

instrumentalis yang digunakan oleh NSY, bahwa  pembentukan profesionalisme dan keahlian 

juga berkonstribusi menguatkan pola elitis dan kesukuan dalam organisasi pemberdayaan 

perempuan. Publikasi buku Sangtin Yatra memunculkan respon negatif dari pihak NSY yang 

terus menyerang, mengkriminalisasi, dan mengancam akan memecat para penulisnya. Namun, 

para aktivis Sangtin tetap berjuang dan terus membangun jaringan, baik di tingkat nasional dan 

internasional, untuk tetap mempertahankan komitmen dalam menginterograsi dan mengkritisi 

berbagai proses dan kontradiksi yang berkonstribusi melanggengkan ketimpangan sosial (Singh 

dan Nagar 2006: 15). 
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