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Abstrak
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perempuan; yakni kuasa"ai^'iiiri i, air;,ryo; lr'o*ri'Jtorirrrnrryo, clai k'asa atas laki-laki'

Katakunci:kunsaperempuun;liberalisasi;dekonstruksi;tlangtlutkoplo;Ngamen'

PENDAHULUAN

Kehidupan sosial bangsa Indonesia dewasa ini telah -:*?*k1 ::1
liberalisasi.Eraliberalisasitidakhanyaterjadidalambidangekonomi,akantetapt
terjadipulapadabidangyanglain"Ot*ipolitik;pendidikan;bahkanbudaya'
Merujuk dari pengertiuln 

-rut^ 
dasar liberalisasi, yakni liberal yang bermakna

..bersitbtbebas;berpandanganbebas:luasdanterbuka(http:i/kbbi.web.id/liberal),

maka era liberalisasi ,.*i*,u implikasi kepada kebebasan atau keterbukaan pola

pikirmasyarakat'Tidakterkectlalimasl'arakatJalva,yangmerupakanbagiandari
bangsalndonesia'MeskipunmasrarakatJa,vamasihberadadalambalutantradisi
yangsenantiasamenjadiidentitaskelndonesiaannya,namunseiringmasuknyaera

liberalisasitetapsajaberimplikasipadapergeseranberbagainilai.Nilai-nilaiyang
dimiliki nluryurukut Jawa selama ini terkanldung clalam berbagai aspek kehidupan

stlsial.SalahsatunyadapatdililtatdarikotrstruksisosialtttasyarakatJawa,yatrg
berdasarkan pada pola patriarkat't'::f 
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maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural; hubungan
sosial yang terkonstruksi antara perempuan dan laki-laki yang bervariasi
tergantung faktor agama, sejarah, budaya, dan ekonomi (Sugihastuti dan
Sastriyani, 2007J2). Gender di dalam masyarakat Jawa tidak terlepas dari
konstruksi sosial dan budaya Jawa yang dipayungi oleh konsep paternalistik.
Konsep tersebut kemudian menghadirkan wacana-wacana yang memposisikan
bahwa peran perempuan lebih rendah dari pada laki-laki.

wacana-wacana yang selalu merendahkan perempuan, menunjukkan
kekuatan laki-laki dan mengesampingkan kebisaan perempuan akan
memunculkan efek yang negatif pada perempuan (Selden, 1996:137). wacana
yang terbangun dalam masyarakat Jawa dari konsep ini adalah penempatan
perempuan sebagai kanca wingking (Handayani, dan Novianto 2008:117),
derajat perempuan lebih rendah dari pada laki-laki. Seumpama tangan, maka
perempuan hanya sebagai tangan kiri. Seumpama tubuh, perempuan adalah
bagian pantat (Handayani dan Novianto, 2008:1 18).

selain wacana berkait dengan posisi perernpuan dalam masyarakat,
konstruksi budaya Jawa juga mengonstruksi wacana tentang karakter perempuan.
Wacana besar tentang karakter perempuan Jawa di antaranya adalah bertutur kata
halus, tenang, diamlkalem, tidak kasar, tidak gntsa-grusu, tidak suka konflik,
mementingkan harmoni, menjunjung tinggi nalai keluarga, mampu mengerti dan
memahami orang lain, sopan, pengendalian diri tinggi/terkontrol, daya rela
menderita, mengalah, dan setia (Handayani dan Novianto, 200g:130&141).
wacana berkait dengan kondisi biologis perempuan juga muncul dalam
konstruksi masyarakat Jawa. Sayangnya, wacana tersebut juga mengecilkan kaum
wanita, sehingga menempatkan mereka dalam tempat yang rendah, posisi inferior,
lemah, dan sebagainya. Dalam pandangan kaum 1-eminis pada umumnya, kultur
Jawa merupakan sebuah kultur yang tidak memberi tempat bagi kesejajaran antara
laki-laki dan perempuan (Handavani dan Novianto. 2008:17). Hal tersebut sejalan
dengan wacana bahwa perempuan sering dianggap tak terlalu berpengalaman,
berpengalaman sempit, terbatas sehinsea tidak clapat diandalkan. Bahkan sering
mengaitkan pada pengalaman-pengalaman \ ang silatnya biologis, seperti
menyusui, melahirkan dan mengasuh anak sebagai pengalaman yang biasa saja,
bukan hal yang luar biasa (bdk- Selden. 1996:137). Dampak yang rimbul akibat
stereotip terhadap perempuan dapat berupa pembagian ruang untuk perempuan.
Terdapat dua ruattg aktivitas bagi perernpuan. r.aiiu durnestil< elan publik. Ruapg
domestik melingkLrpi aktivitas perempLran yang berkaitan dengan rumah tangga,
sedangkan ruang publik menyangkut aktivitas peremlran yang Cilakukan Ci luar
rumah, baik interaksi dengan masyarakat sekitar lraupun dalam lingkungan keria
Sugihastuti dan Saptiawan, 20 I 0:84).



wacana besar (grand nan'stiv-e) yang selama ini hadir dalam masyarakat

Jawa masih n]"*und*g perempuan Jawa sebagai wajah keterlindasan (bdk

Harrdayani dan Novianto, 2008:]7). Perempuan digambarkan dengarr citra-citra

tertentuyangmengesankaninferioritasperempuan,baikdalamstruktursosial
maupunbudaya(SugihastutidanSaptiawan,2010:83).PerempuanJawa
diwacanakan .ebagui sosok yang lemah, tidak memiliki kuasa akan posisi; peran;

ruang; bahkan tubuhnYa'

Wacanayanghadirtersebutmerupakanhasildarikonstruksimasyarakat

Jawa dan merupakan bagian dari pola pikir masyarakat Jawa' Sejalan dengan

pendapatbahwadalamkontekskebudayaanJawayangdilatarbelakangioleh
kekuasaankerajaan,makamasyarakatJawasulitmenerimakesetaraanantarjenis
kelamin (Handayani dan Novianto, 2008:148), serta gender. Artinya, wacana-

wacana tentang perempuan tersebut merupakan salah satu wacana yang

mencerminkan identitas perempuan Jawa pada khususnya dan perempuan

Indonesiapadaumumnya.KonstruksisosialtentangperempuanJawamerupakan
sebuah struktur yang diciptakan oleh masyarakat Jawa sendiri, sebagaibagian dari

identitasnya dun *"muut berbagai nilai yang diyakini kebenarannya-sehingga

menjadi wacana besar tentang perempuan Jawa--'

Akantetapi,liberalisasiyangterjadidalammasyarakatJawaberimplikasi
pulakepadamunculnyadekonstruksiterhadapwacana-wacanabesartersebut.
Dalam kajian struktural, 

.pusat, mengusai struktur. Kehendak untuk sebuah pusat

disebut sebagai logosentrisme, singkatnya, filsafat Barat menganggap bahwa

tulisan muncul setelah ujaran' Namun' Derrida mengganggap bahawa hal ini

adalahhirarkiyagkeras.Untukitu'Derridamelakukanpembalikandengan
menyatakan bahwa tulisan lebih dahulu dari ujaran' ujaran adalah sejenis tulisan'

pembalikan ini adalah bagian awal dari dekonstruksi Derrida' oleh karena itu'

guna menemukan struktur pusat hendaknya menemukan pusat yang lain (Derrida

via Selden ,1994:87-90)' Dekonstruksi adalah penggembosan terhadap narasi

besar.Sesuatuyangtelahberlakulama,tefiata,kemudianmunculSesllatllyang
baruyangmenolakataubahkansamasekaliberlolakbelakangdenganapayang
selama ini sudah tertanam kokoh. Dekonstntksi menolak struktur lama yang telah

lazim(Zulfahdli,2009http://ejotrrnai'unp.ac.id/index.php,/bahasaseni/article/).

Dekonstruksiadalahmenolakterhadappusat,menolakpemusatandengancara
terusmenerusberusahamelepaskanpusatdanmembentukpusat-pusatbaru"
Dekonstruksimembongkarsistemhierarki,sistemlogikayangsudahdianggap
baku lUerrida i'ia Zulfahdli' 2009
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ffikpenting,minoritas.menjadisesuatuyangpenting'Ar1inya,
halvanginleriorpadqwacanaawaldapatdidekonstruksimenjadiyangsuperiorl
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objek menjadi subjek. Sehingga dapat diasumsikan bahwa perempuan Jawa yang

secara konseptual dalam wacana budaya Jawa merupakan objek; minoritas; tidak

penting; dan tidak memiliki kuasa dapat didekonstruksi menjadi subjek; penting;

dan memilikikuasa.
Demikian pula yang terjadi dalam wacana sastra Jawa. Salah satu wacana sastra

Jawa adalah teks lagu. Teks lagu termasuk dalam jenis puisi karena

memperlihatkan ciri-ciri yang sama dengan puisi (bdk. Faruk dari -sayrti via

Latupapua, 2011: 23). Genre dangdut koplo dapat dikategorikan dalam sastra

populer Jawa (Werdiningsih, 2013). Berdasarkan hal tersebut, teks lagu dangdut

koplo merupakan bagian dari karya sastra populer Jawa. Oleh karena itu, objek

material dalam artikel ini adalah tiga teks lagu dangdut yang berjudul Ngamen l,
4, dan 5 yang populerkan oleh kelompok dangdut Sagita dalam album Ngarnen.

Sebagai cermin dari masyarakat Jawa yang hadir di tengah era liberalisasi,

karya sastra populer Jawa dapat diasumsikan memuat pula berbagai konsep

dekonstruksi terhadap wacana besar tersebut. Berdasarkan berbagai asumsi dan

uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam artikel ini adalah bagaimanakah

kuasa perempuan Jawa di era liberalisasi yang tergambar dalam ketiga teks lagu

dangdut oplosan berjudul Ngamen, jika ditinjau secara dekonstruktif?

Adapun metode yang digunakan dalam upaya menjawab pertanyaan tersebut

adalah dengan metode kualitatif deskriptif. Metode ini dipilih karena data

penelitian berjenis kualitatif. Data berupa kata; frasa; kalimat; dan wacana dalam

3 teks lagu berjudul Ngamen yang memuat unsur-unsur dekonstruktif khususnya

berkait dengan kuasa perempuan Jawa. Teknik pengumpulan data menggunakan

teknik simak; transkripsi; dan catat. Untuk memudahkan peneliti dalam

menganalisis data digunakan pula teknik identifikasi; klasifikasi; dan inventarisasi

data. Selanjutnya analisis data dilakukan dengan cara interpretasi; reduksi data;

serta pengambilan simpulan dengan tujuan mengetahui dekonstruksi terhadap

wacana besar tentang kuasa perempuan Jawa melalui kajian 3 teks lagu berjudul
|tlganten.

PEMBAFIASAN
Wacana besar tentang karakter perempuan Jarva di antaranya adalah befiutur

kata halus, tenang, diam/kalem, tidak kasar, tidak grusa-gi'Lrsu, tidak suka konflik,
mementingkan harmoni, menjunjung tinggi nilai keluarga, mampu mengerli dan

memahami orang lain, sopan, pengendalian diri tinggi/terkontrol, daya rela

menderita. mengalah, dan setia (Handayani dan Novianto, 2008:130&141).

\\ acana tentang diri perempuan Jawa yang merurpakan konstruksi dalam

masrarakat selama ini adalah sebagai sosok -vang lemah. tidak memiliki kuasa

ruang: bahkan tubuhnva. Akan tetaoi hal tersebul
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iidekonstruksi dalam teks lagu Ngarnen 1,4, dan 5 sebagai berikut. Dalam arlikel
ini, sebagai sumber data teks lagu Ngamen I selanjutnya disebut sebagai A;
l-gamen 4 disebut sebagai B; dan Ngamen 5 disebut sebagai C. Berdasarkan hasil
penelitian ditemukan 3 unsur dekonstruksi yang paling utama, yakni _kuasa
perpempuan Jawa atas diinya; peratunya; dan )aki-laki. O)eh karena itu, dalam
pembahasan tentang kuasa perempuan yang merupakan kajian dekonstruksi

terhadap 3 leks lagu berjaduli/gcrmerz dibagi dalam ketiga aspek tersebut

1. Kuasa Perempuan Jawa atas Tubuh dan Dirinya
Wacana yang merupakan konstruksi sosial dalam masyarakat Jawa khususnya

yang berkait dengan tubuh perempuan di antaranya adalah perempuan

merupakan objek eksploitasi yang menarik, tidak hanya dari sisi seksual,

tetapi juga dari sisi stereotip perempuan sebagai makhluk yang lemah

(Sugihastuti dan Saptiawan, 2010:87) Berkuasanya laki-laki berimbas pada

citra diri perernpuan sebagai pihak yang tidak memiliki kekuasaan untuk

menentukan nasib senCiri. Perempuan, dengan demikian merupakan pihak

yang tindak-tanduknya dikontrol oleh laki-laki (Sugihastuti dan Saptiawan,

2010:92). Akan tetapi wacana tersebut perempuan didekonstruksi dalam

kutipan-kutipan berikut.
dina iki mujur tenan
alat ngamen ning jero bis-bisan
p enump ange longgar t enan
supire gcl ugaktn
aku tiba jempalikun ning pojokutr (A: 1-5).
"hari ini aku sedang sangat mujur
aku mengamen di dalam bis
penumpangnya hanya sedikit
supimya ugal-Lrgalan

aku jatuh sampai terbalik di bagian pojok bis"

Berdasarkan kutipan tersebut. dapat diketahr-ri bahta tokoh perernpuan cjalam

teks berprofesi sebagai pengamen. Perempuan terse'out tidak laei men-iadi sosok

perempuan yang lemah. Hal ini terlihat dari upal'a mempertahankan diri tokoh

perempuan tersebut. Upaya pemertahan diri ditLrniukkan pada baris 5, yakni oku

tiba ning pojokan. Kalimat tersebut tidak memperlihatkan rasa takut, lemah, dan

mengalah seorang perempuan pada saat sopir bis lang ditumpanginya ugal-

ugalan. Perempuan tidak lagi merupakan makhluk iemah yang dapat dikontrol

oleh laki-laki (dalam korrieks irri supir bis lalg ueal-ugalan). Wacana tentang

perenrpuan Jarva yang lemah, tcrkontrol, hallls. tenang, dan tidal< memiliki
kebesan dalarn menentukan nasibnya sendiri didekonstruksi de ngan sosok

perempuair dalarrr kutiparr ber ikut.

I
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aku pancen wong ra ndulve
jare simbok uku sing aya dhewe
ijazahku SMP pengalaman ora duwe
poling penak rabi wae @: 14)
"aku memang orang yang tidak punya
kata ibu aku paling cantik
ijazahku hanya sampai SMp tidak berpengalaman
paling enak nikah saja"

Kalimat paling penak rubi wae terkontrol. menunjukkan tokoh perempuan /tidak Akan tetapi, perempuan tersebut justru dalam posisi pengontrol dengan
secara lugas mengutarakan keinginannya untuk menikah dan menentukan kapan
akan menikah. Kalimat tersebut mendekonstruksi wacana bahwa perempuan
dalam posisi terkontrol oleh laki-laki. Keinginan menikah bukan hanya sebuah
wacana yang menunjukkan keberanian, tetapi juga dapat dikategorikan dengan
upaya penentuan nasib seorang perempuan. Padahal jika dilihat lebih mendalam,
perempuan tersebut tidak memiliki pengalaman dan hanya bermodalkan ijazah
sMP 'ijazahku sMP pengalaman ora dnwe'. Seorang perempuan Jawa yang
tidak memiliki pendidikan tinggi dan pengalaman saja dapat dengan bebas
menentukan nasibnya sendiri. Artinya, perempuan Jawa memiliki kuasa atas diri
dan tubuhnya.

Stereotip perempuan Jawa yang berbicara secara haius dan tidak ceplas-
ceplos juga didekonstruksi melalui kalimat 'aku sing ayu dhewe,, yang
merupakan salah satu bentuk penilaian tinggi atas dirinya. penilaian dan
penghargaan yang tinggi seorang perempuan Jawa tersebut dilakukan sebagai
upaya untuk menyejajarkan dirinya clengan kaurn laki-laki. Tidak hanya kaum
laki-laki yang dapat menilai perempuan, tetapi perempuan itu sendiri juga dapat
memiliki kuasa atas dirinya dengan menilai clan memposisikan dirinya paling
tinggi 'ayu dhewe'. Hal ini menunjukkan adanya upaya dekontruktif terhadap
wacana yang menyatakan bahwa perempuan sebagai ob-iek dari kaum laki_laki.
Perempuan telah menjadi subjek atas diri clan tubLrhnl,a. sehingga dapat disebut
menliliki kuasa atas kedua-duan1a.
Kuasa perempuan atas tubuhnla juga dapar rJilihat dalam kutipan berikut.

senadT;an awskku kebak laloan ruta tenun
nanging aku isih duw,e rilss soputr
sena$;an kupingku kebsk tindhikun
rrurtging uku culort jtilun un (C: I 3 I 6)
--meskipun badanku penuh densarr tato
namun aku masih pun\.a rasa sopan
ntcskipun tclingaku pcnuh dcngan r indikan
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namun aku calon jutawan"

Tubuh perempuan yang merupakan objek laki-laki didekonstruksi dengan
kalimat pada baris 13 dan 15. Kuasa perempuan atas tubuh dan dirinya
ditunjukkan dengan pemasangan tindik 'kupingku kebak tindhiknn' dan
penggunaan tato diseluruh badan 'awakku kebak tatoan rata tenan'. penggunaan

tato dan tindikan pada seorang perempuan adalah hal yang tidak wajar di
lingkungan masyarakat Jawa. Hal tersebut acapkali tidak berterima, tetapi dalam
konteks ini memperlihatkan bahwa telah terjadi dekonstruksi terhadap wacana
penguasaan tubuh perempuan oleh pihak selain dirinya. perempuan yang
memakai tato dan tindikan berarti memiliki kuasa atas tubuh dan dirinya sendiri.
Dalam teks Ngamen 1 ditemukan pula kuasa perempuan atas tubuh dan dirinya
sebagai berikut.

arek ayu klambi ungu
cukutan lunang semiran abang
alise nanggul sepisan
idepe pasangun (A: 7 -10)

"gadis cantik berbaju ungu
bermodel rambut menyerupai laki-laki diberi warna merah
alisnya bagiakan rembulan di tanggal satu
bulu matanya pasangan"

Stereotipe perempuan cantik versi Jarva -vakni halus. berambut hitam, lurus,
dan panjang, yang selama ini menjadi \\'acana besar dalam masyarakat
didekonstruksi dalam teks ini. Kecantikan tidak lagi diukur dengan stereotipe
tersebLrt, melainkan dengan ukuran ) ang berkebalikan. perempuan yang
dikategorikan cantik dalam teks ini adalah vans memiliki model rambut seperti
laki-laki 'cukuran lanang'. Bahkan rambut hiram legam yang menjadi penciri
kecantikan perempuan Jawa didekonstruksi ciengan penggunaan pewarna rambut
merah. Sehingga perempuan yang dikategorikan cantik tidak lagi berambut hitam
tetapi yang berwama merah 'semiran abang'.

Dalam wacana masyarakat Jawa- pctitt,oiidraning yyanita diketahui bahwa
peremplran cantik versi Jawa adalah perempuan yang memiliki alis nanggal
sepi.san dan bulu mara 'idep' tumenggeng tGtt,ang. Kecantikan perempuan Jawa
dengan alis menyerupai bulan pada tanggal satu tetap digunakan dalam baris 9
teks lagu dengan penggunaan kalimat 'alise nanggar sepisan'. Upaya
menyetandarkan diri yang dilakukan perempuan tergambar dari penggunaan bLrlu
tttata palstl paila baris 10 'i,le1te pasangan '. Baris 9 dan l0 ini ticlak menunju[harr
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adanya dekonstruksi terhadap wacana yang hidup dalam masyarakat Jawa, tetapi
tergambarjelas kuasa perempuan terhadap tubuh dan dirinya.

Hadimya 'idepe posongan' menggambarkan kuasa penuh seorang
perempuan atas rubuhn) a !'ang diwakili oleh bagian mata. upaya seorang
perempuan mempercaniik dhi juga menunjukkan bahwa tubuh dan dirinya adalah
kekuasaannya. Tidak dikuasai oleh unsur dari luar dirinya. Hal ini menunjukkan
bahwa kuasa perempuan atas tubuhnya membawa citra baru pada diri perempuan
tersebut.

2. Kuasa Perempuan Jawa atas Perannya
Kaum perempuan biasanl,a ditampilkan sebagai subordinat, bersikap pasif,
submisif, dan marjinal. menjalankan sejumlah pekerjaan sekuder dan tak menarik
yang terbatas pada jenis kelamin merekE emosi merekq maupun domesikasi
mereka (Strinati. 2Ma:'282). wacana yang terbangun dalam masyarakat Jawa
adalah p€nempatan perempuan sebagai ksnca wingking (Handayani, dan Novianto
2008:117). \\'acana ini secara jelas mendikotomi peran perempuan dan laki-laki.
Sebagai kanca wingking berarti perempuan hanya berperan di belakang laki-laki
lakni di bidang-bidang yang tidak dominan. Secara langsung, laki-laki dianggap
memiliki peran yang lebih dominan dan berkuasa atas peran perempuan.

Berdasarkan wacana tersebut perempuan tidak memiliki kekuasaan untuk
memilih perannya. Dikotomi peran ini berimplikasi pada dikotomi ruang gerak
perempuan, yang lebih diidentikkan dengan ruang domestik dari pada ruang
publik- Peran perempuan yang hanya dibelakang layar dan dalam ruang domestik
ini membuat perempuan dianggap tidak menghasilkan secara ekonomi. Wacana
tersebut didekonstruksi dalam kutipan berikut.

dina iki mtjur tenan
oku ngamen ningjero bis_bisan (A: l_2)

"hari ini aku sedang sangat mujur
aku mengamen didalam bis
cah gunteng aja sumelang
melu sku tuk juk ngamen ning prapatan
njuluk HP mesthi keturuton
angger gelem ora mangan sangangv,rtlan (C: 17_20)

"laki-laki ganteng jangan khawatir

ik,tlah denganku aku ajak (kau) mengamen cii persimpangan jalan
minta HP pasti kesapaian
asalkan rnau tidak makan scmbialn bulan',
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Dalam baris 1-2 dan i8 tersebut diketahui bahwa perempuan tidak lagi hanya

bergerak di ruang domestik, tetapi bergerak juga di ruang publik dengan menjadi

seorang pengamen. Pengamen yang biasanya dikerjakan oleh laki-laki juga

mampu dikerjakan oleh seorang perempuan. Peran perempuan juga tidak hanya

sebagai kanca wingking, karena mampu bergerak diruang publik. Baris tersebut

mendekonstruksi wacana bahwa perempuan tidak menghasilkan secara ekonomi,

karena dengan menjadi pengamen seorang perempuan dapat menghasilkan secara

ekonomi bahkan menjadi menopang hidup laki-laki. Stereotipe perempuan yang

tidak dapat diandalkan ditolak pula dalam baris 17-19. Dalam baris tersebut

digambarkan bahwa perempuan juga dapat diandalkan, khususnya dalam pelanya

di sektor ekonomi.

Wacana bahwa perempuan hanya knnca wingking didekonstruksi dengan

kalimat ajakan yang ditujukan kepada laki-laki untuk mengikuti perempuan

tersebut. Ajakan ini menunjukkan secara langsung bahwa laki-laki justru yang

menjadi knnca wingking perempuan tersebut. Perempuan memiliki peran yang

dominan dalam konteks ini. Perempuan mendominasi laki-laki dalam segi

ekonomi dengan 'njaluk HP mesthi keturutan' dan 'cah ganteng aia sumelang,

melu aku.. '. Perempuan memiliki kuasa atas perannya dengan memilih pekerjaan

dan ruang geraknya, serta menguasai secara ekonomi.

Kuasa Perempuan Jarva atas Laki-laki
Anggapan bahwa perempuan seharusnya memiliki sifat pasif dan iaki-laki sebagai

penguasa sedangkan perempuan sebagai )'ang dlkuasai (Sofia, 2005:31).

Inferioritas perempuan yang terjadi karena dominasi laki-laki dalam hubungan

psikis, fisik, maupun sosial. Dominasi laki-laki ntembuat perempuan menjadi

objek seksual, fisik, dan ekonomi di dalam berbagai hubungan tersebut.

Kemudian perempuan tidak lagi merniliki kuasa dalam memilih. Perempuan

sebagai objek menjadikan perempuan 'dipilih' bukan 'memilih'. Perempuan

distereotipekan, dinilai, bahkan dilaheling bukan menentukan kategori dan

kelasnya sendiri. Akan tetapi. dalarn kLitip:n berikut berbagai wacana tersebut

ditolak.
Aku ruhi kenal cowok
kenul cowok irunge rudo sentpok
setengah tuwa iki uwuk lngi bosok (B' 5-7)

enek bocah ganteng
guwr renetak rsbine (B: 2l-22i
"aku nikah (karena) kenal densan cowok
kcmal colvok dengan hitltrp 1an!'- arreh (sentliok)
(usianya) setengah tua ini badann,va sLrdah tidak segar lagi
ada laki-laki ganteng

bawalah kesini akan kunikahr'
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tak sawang-sowong kowe ganteng tenon
rasane aku pengin kenulan
kenalan ning lesehon
hlonge ganteng ngilnggo klambi abang (C: l_a)
"ku perhatikan kamu sangat ganteng
msan).a aku ingin kenalan
kenalan di lesehan
orangnya genteng memakai baju merah"

Posisi perempuan yang selama ini sebagai objek dari laki-laki membuat
perempuan sebagai pihak }'ang dipilih. Kalimat Aku rabi kenal cowok (B: 5),
mendekonsrruksi *'acana tersebut dengan menunjukkan bahwa perempuan yang
memilih laki-laki untuk dinikahi. Pernikahan tidak lagi menjadi sebuah alat
mengekang perempuan- tetapi menjadi salah satu sarana bagi perempuan untuk
dapat menentukan hidupnl'a sendiri yakni memilih laki-laki. Perempuan tidak lagi
menunggu dipilih, tetapi ju-ea memiliki hak untuk dipilih. Bahkan perempuan
dapat memilih laki-laki )'ang diinginkannya, serta menentukan standar untuk
dirinya -yang ganteng. misalnla-- enek bocah ganteng, gswa rene tak rabine' (B:
21-22). Perempuan juga memiliki kuasa untuk menentukan laki-laki yang diajak
kenalan 'tak sav,ang-sqvang kov.e ganteng tenan, rasone aku pengin kenalan, (c:
1-2). Laki-laki yang diajak kenalan juga dipilih oleh si perempuan. Tidak semua
laki-laki diajak kenalan, tetapi hanla raki-iaki ganteng saja yang diajak kenalan.
Inferioritas perempuan tidak lagi terlihat dalam konteks ini, karena laki-lakijustru
didominasi oleh perempuan. Perempuanrah 1.ang memiliki kuasa atas laki-laki.

Kuasa perempuan atas laki-raki tidak terbatas pada pemilihan waktu; sosok;
dan standar dalam hubungan pemikahan. tetapi _luga pada proses labelingterhadap
laki-laki. Labeling yang diterima perempuan sebagai bentuk dari dominasi laki-
laki, dalam kutipan tersebut ditolak densan cara menampilkan perempuan sebagai
pemberi label kepada laki-iaki. Perempuan melabeli laki-laki mulai dari kondisi
fisik sampai kondisi ekonomi. Perempuan sen,liri rang memilih dan memutuskan
untuk menikah dengan laki-laki, sehingga perempuan pula yang memiliki hak
untuk memberikan label pada laki-laki.

Label terhadap fisik laki-laki ierdapat dalam kalinrat ,cowok irunge rada
sempok, setengah tuwa iki awak lagi bosok tB: 5_7). Secara flsik laki_laki
berkulit hitam dengan usia setengah tu*'a oleh perempuan diberi label sebagai
Iaki-laki yang tidak ganteng atau tidak baik secara fisik, sehingga perempuan
berkuasa memilih yang lebih ganteng untuk dinikahi 'enek bocah ganteng, gowa
rene. takrabine,'(R: 21-22). Hal ini menLrnjukkan kuasa perempuan atas Iaki_laki,
dan mendekonstruksi wacana bahrrra laki-laki 1'ang berkuasa atas perempuan-
Label secara ekonomijLrga terlihat clari kutipan berikut.

cah gunteng aja sumelung
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melu aku tak jak ngalnen ning prapatan
njaluk HP mesthi keturutan
sngger gelem oro mongan sangsng wulan (C:17-2A)
Perempuan sering distereotipkan tidak menghasilkan secara ekonomis, tetapi

dalam kutipan tersebut justru perernpuan yang menguasai secara ekonomis.
Perempuan berkuasa secara ekonomis dengan menjadi pengamen. Laki-laki
dijadikan sebagai objek secara ekonomi oleh perempuan. Laki-laki didominasi
secara ekonomi oleh perempuan. Ketidakberdayaan laki-laki secara ekonomi
terlihat dari kalimat syarat yang diajukan perempuan kepada si lakiJaki'angger
gelem ora mangan sangangwulan'. Kalimat syarat tersebut muncul ketika si laki-
laki akan dibelikan HPoleh perempuan 'njaluk HP mesthi keturutan'..

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis di atag dapat diketahui bahwa dalam ketiga teks

Iagu tersebut digambarkan kuasa pere;mpuan Jawa atas tubuh dan dirinya: atas

perannya; dan atas laki-laki. Ketiga kuasa perempuan Jawa tersebut menunjukkan

adanya dekonstruksi terhadap wacana besar yang hadir dalam masyarakat Jawa di

era liberalisasi. Wacana besar mengenai perempuan Jawa yang menunjukkan

dominasi lakilaki terhadap perempuan didekonstruksi menjadi perempuan yang

mendominasi.

Kuasa atas tubuh dan dirinya ditunjukkan dengan kebebasan perempuan

dalam menghias tubuhnya; menato badannya; dan menentukan pilihan dalam

hidupnya. Kuasa perempuan atas perannya tergambar dari pilihan profesi

perempuan, yakni pengamen. Secara ekonomi perempuan memiliki peran dengan

menjadi penopang kehidupan laki-laki. Selain itu, peran di ruang publik juga

bebas dipilih oleh perempuan. Sehingga wacana bahwa perempuan adalah kanca

wingking didekonstruksi dalam teks lagu tersebut.

Dalam hubungan dengan laki-laki. perempuan yang semula diwacanakan

sebagai objek didekonstruksi menjadi subjek. Perempuan memiliki kuasa atas

laki-laki, dari segi fisik; hubungan; dan ekonomi. Kuasa perempuan atas laki-laki
dimulai dengan 'kuasa' untuk memilih laki-iaki r,ang akan dinikahi. yakni laki-
laki yang unggul secara fisik atau 'ganteng'. Perempuan _iuga memiiiki kuasa

untuk memilih kapan dia akan memuaii menjalin sebuah hubunsan. Dalam

konteks ini, tergambar jelas bahwa laki-laki hanya sebagai objek dari perempuan.

Kuasa perempuan tidak berhenti sampai pada keputusan memilih saja, tetapi

berlanjut pada keinginan untuk menjadikan laki-laki sebagai objek dalam

kehidupan ruamah tangga dengan menentukan dirinya sebagai leader dan prctblent

.solver- Kedua hal tersebut diketahu dalam teks iagu yang mernuat tentang

dominasi perempuan atas pergerakan ekonomi dalam rumah tangga. Perempuan
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menjadikan dirin-va tidak hanya sejajar dengan laki-laki, bahkan lebih tinggi

posisinya daripada laki-laki. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa era

liberalisasi berimplikasi pula pada kebebasan berfikir seorang pengarang.

Kebebasan berfikir pengarang dengan ditunjukkan dengan menghadirkan tokoh

perempuan )ang mendekonstruksi wacana besar (grand naruation) dalam

masyarakat Jarva 1'ang menjadi salah satu ciri kelndonesiaan. Dekonstruksi

tersebut membawa nafas positif sekaligus negatif. Nafas positif dicermikan

dengan densan emansipasi perempuan, yakni kesejajaran perempuan dengan laki-

laki. Garnbaran emansipasi ditunjuukan melalui persamaan peren perrnpuan

dengan laki-laki dalam kehidupan ruamh tangga; sosial; dan ekonomi. Nafas

negatif muncul karena perempuan Jawa yang tergambar dari teks lagu tersebut

tidak memperlihatkan strereotip perempuan yang halus budi bahasany4 tindak-

tanduknya, serta mengikuti nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Dekonstruksi

rersebut tentu dapat diasumsikan pula sebagai simbolisasi dari pergeseran nilai-
nilai kelndonesiaan yang selama ini menjadi identitas perempuan Jawa
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