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RINGKASAN 

Penelitian perempuan dan masakan dalam cerita pendek Indonesia telah selesai dilakukan. 
Hasil kajian mengenai relasi perempuan dan masakan dalam cerita pendek Indonesia 
diperoleh wacana mengenai perempuan, masakan, dan proses ideologi. Luaran penelitian 
berupa artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal serta seminar dalam pertemuan ilmiah 
…. Relasi anatara perempuan dan kegiatan memasak teridentifikasi memiliki kedekatan 
yang sangat beralasan. Fenomena antara aktivitas masyarakat yang mengarah pada 
kegiatan masak memasak membangun wacana berharga antara perempuan dan masakan, 
perempuan antara superiorits dan inferior, ideologi yang terwariskan, dan semua ada 
dalam cerita pendek Indonesia.  Pemetaan ideologi dalam cerita pendek Indonesia 
mengenai perempuan dan relasinya dengan masakan diantaranya adalah mengenai 
perempuan dan ideologinya yang tumbuh melalui pemahaman relasi perempuan dan 
masakan dalam cerita pendek Indonesia. Selain itu juga ditemukan perempuan dan kelas 
social, serta ideologi perlawanan perempuan dalam cerita pendek Indonesia. 

Latar belakang penelitian yang berupa cerita pendek Indonesia selama kurun 20 tahun 
terakhir ini yang dikaitkan dengan perempuan menjadi pijakan setiap tahapan perolehan 
wacana. Tujuan penelitian untuk memberikan wacana mengenai hal tersebut dapat 
tersampaikan dengan jelas, relasi antara perempuan, masakan dan ideologi. Tahapan 
metode yang telah dilaksanakan dalam penelitian, yaitu penggunaan pendekatan kualitatif 
dalam melakukan kajian, data yang dipergunakan berupa teks yang dikumpulkan dengan 
cara klasifikasi, identifikasi dan inventaris. Luaran berupa konsep ideologi perempuan dan 
masakan yang mengidentifikasi adanya transformasi perempuan sebagai istri dan 
transformasi masakan. Tahap kesiapan teknologi (TKT) yaitu pada level 3, pembuktian 
konsep (proof-of-concept) dan ideologi perempuan dan masakan dalam cerita pendek 
Indonesia.    

 

Perempuan; Masakan; Cerita pendek; Ideologi; Indonesia. 
 
 

LATAR BELAKANG 

Latar belakang penelitian 

Produk sastra yang memiliki keistimewaan dalam menggambarkan dunia, masyarakat, 
situasi, dan ragam hal melalui rangkaian kata dengan cara cederhana dapat berupa cerita 
pendek salah satunya. Jenis karya sastra prosa yang disajikan dalam tingkat kompleksitas 
cerita yang sederhana ini memiliki tempat tersendiri di masyarakat, khususnya para 

Ringkasan penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang penelitian, tujuan dan 
tahapan metode penelitian, luaran yang ditargetkan, serta uraian TKT penelitian yang diusulkan. 

Kata kunci maksimal 5 kata 

Latar belakang penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang dan permasalahan yang 
akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi penelitian. Pada bagian ini perlu dijelaskan uraian tentang 
spesifikasi khusus terkait dengan skema. 
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pembaca sastra. Telah dilakukan pengamatan pada perkembangan cerita pendek di masa 
dua puluh tahun terakhir atau sepanjang tahun 2000an dan ditemukan beberapa hal yang 
menjadi dasar serta latar belakang dilakukannya penelitian mengenai perempuan dan 
masakan dalam cerita pendek Indonesia. Ditemukan dalam 20 tahun terakhir kemunculan 
trending pesona Indonesia yang muncul dalam dinamika masyarakat dan potensi masing-
masing wilayah. Salah satu symbol pokok yang kerap muncul adalah makanan khas dan 
tempat-tempat wisata yang tidak ada tandingannya. Kuliner menjadi topik yang melekat 
erat dalam komunikasi massa di era 2000an dalam 20 tahun terakhir. Respon meluas hingga 
sampai pada dunia pertelevisian mengenai masak memasak, menu istimewa, ragam kuliner 
yang diidentifikasi memberikan dampak pada kaum perempuan. Beberapa fenomena yang 
ada membentuk garis-garis penghubung antara resep, masakan, warisan, kekayaan, 
perempuan, dan ideologi yang tumbuh 

Hasil pengamatan awal, kondisi tersebut diduga memberika gaung pula pada 
perkembangan cerita pendek di Indonesia. Beberapa terasa melalui cerita muncul bahwa 
tampak ideologi yang kuat sebagai gejala berkait erat dengan stereotip pandai memasak 
adalah perempuan. Karya sastra yang memiliki peran sebagai produk yang mewakili 
zamannya menjadi penguat bahwa sastra merupakan media pemahaman dan pembacaan 
fenomena masyarakat yang bersifat dinamis. Menyoroti hal tersebut, beberapa kajian 
perempuan dalam cerita pendek atau cerpen Indonesia yang terus bermunculan dari tahun 
ke tahun selama 20 tahun terakhir juga menghadirkan wacana ragam aspek sudut pandang 
untuk menggali makna dalam karya sastra. Penggalian makna berkait perempuan adalah 
tinggi. Fenomena gincu yang berkait dengan perempuan pernah dikaji dalam cerpen 
Indonesia (Amrullah, 2019) yang mendeskripsikan pola piker masyarakat terhadap 
penggunaan gincu oleh perempuan sebagai salah satu contoh hasil penggalian makna 
secara tinggi. 

Hasil pengamatan awal lainnya terkait dengan karya sastra yang bersinggungan dengan 
kuliner, resep, masakan, warisan, kekayaan, perempuan, dan ideologi yang tumbuh tidaklah 
banyak, namun beberapa yang ada sangat penting dimaknai. Hal tersebut dapat 
menjadikan memberikan wacana jawaban dari pertanyaan fenomenal, mengapa masakan 
dapat menjadi bagian penting dalam proses keberlangsungan hidup manusia dalam wujud 
warisan, penentuan kelas sosial, dan perempuan setara dengan sihir yang mampu 
membangun ideologi kokoh didalamnya antara perempuan dan masakan. 

Permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah relasi makanan 
dan perempuan serta ideologi dibalik relasi tersebut dalam cerita pendek Indonesia. 
Analisis relasi makanan mengarah pada makanan yang dibuat oleh perempuan yang sudah 
berumah tangga yang terdapat dalam teks cerita pendek. Cerita pendek yang dituju adalah 
yang memiliki unsur konten makanan. Tujuan khusus dari dilakukannya penelitian ini adalah 
mendeskripsikan bentuk bentuk relasi perempuan dan masakan beserta ideologi dibalik 
relasi tersebut yang terdapat dalam cerita pendek Indonesia. Asumsi yang merupakan 
representasi atas realitas social mengenai relasi perempuan dan masakan beserta ideologi 
dibalik itu semua yang ditemukan dari hasil penelitian pada cerita pendek Indonesia 
menjadi wacana penting sekaligus menjadi hal yang urgensi dari penelitian ini. 
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TINJAUAN PUSTAKA 

State of Art 

Perempuan dan Masakan dalam cerita pendek Indonesia. 

Road map penelitian 

 

Pustaka Relevan 

Beberapa Pustaka relevan terkait dengan kajian perempuan dalam cerita pendek selama 
sepuluh tahun terakhir cukup banyak. Perkembangan kajian perempuan dilakukan dalam 
beragam aspek. Salah satu kajian perempuan dan kecantikan yang dilakukan melalui 
pemahaman ragam mitos kecantikan perempuan yang ditemukan bahwasanya kecantikan 
tidaklah kualitas instrinsik yang dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa perkembangan 
dunia kosmetik dan laku-laki. Pemaknaan pada hal-hal yang melekat dengan perempuan 
akan menstimullasi hal hal di luar perempuan pula, termasuk yang bersangkut dengan laki-
laki. Kajian lain yang dilakukan mengenai perempuan dan permasalahannya dalam cerita 
pendek Indonesia yang memberikan gambaran sebagai wacana berharga juga dilakukan 
pada kumpulan cerpen karya Triyanto Triwikromo (Seloka, 2016). Selain itu kajian terkait 
perempuan yang pernah dikaji pula yaitu berkait dengan kematian (Setiawan & Nurhidayah, 
2019). Kemandirian perempuan termasuk pula yang terbawa menjadi bagian dari rentetan 

Tinjauan pustaka tidak lebih dari 1000 kata dengan mengemukakan state of the art dan peta jalan 
(road map) dalam bidang yang diteliti. Bagan dan road map dibuat dalam bentuk JPG/PNG yang 
kemudian disisipkan dalam isian ini. Sumber pustaka/referensi primer yang relevan dan dengan 
mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah dan/atau paten yang terkini. Disarankan 
penggunaan sumber pustaka 10 tahun terakhir. 
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kajian karya sastra mengenai perempuan. Meskipun hal tersebut dilakukan pada cerita 
tradisional, namun juga masih dalam ranah karya sastra Indonesia. Kajian mengenai 
kemandirian perempuan dalam cerita tradisional menghasilkan sebuah penemuan wacana 
bahwasanya terdapat tiga macam adat sebagai bentuk otonomi perempuan di masyarakat 
Jawa. Hal-hal tersebut sangat kuat, yaitu melindungi dan mengasuh anak, menjadi 
pemimpin, dan setia pada penguasa (Harjito, 2014). Termasuk kajian Harjito lainnya terkait 
perempuan pada tahun 2018 dan 2019, yaitu mengenai fenomena perempuan dan buruh 
migran serta media perlawanan, dan dunia perempuan dalam karya sastra yang 
menggambarkan relasi perempuan dan laki-laki yang tidak setara dengan akibat timbulnya 
sebuah penindasan atau bentuk kekerasan. Melalui kajian-kajian perempuan dapat 
ditemukan pula standar kecantikan baku melalui mito mitos yang hidup dimasyarakat 
secara tekstual dalam sebuah cerita pendek Indonesia ((Julian, 2016) seperti rambut hitam 
Panjang, leher jenjang, bibir merekah, tubuh wangi, kulit putih serta langsing. Kekayaan 
wacana tergali dengan tinggi melalui kajian pada cerita pendek Indonesia. 

9 dan   
dst. 

 

METODE 

Metode penelitian yang telah digunakan dalam menyelesaikan penelitan menerapkan 
beberapa tahap yang mengacu pada jenis dan pendekatan penelitian kualitatif. Data 
penelitian yang dikumpulkan berupa fenomena dalam objek penelitian, yaitu perempuan 
dan masakan dalam cerita pendek Indonesia. Sifat data penelitian berupa kata, frasa, 
klausa, kalimat dan wacana yang berkait dengan konsep perempuan dan masakan serta 
ideologi dalam teks cerita pendek Indonesia. Sumber data yang digunakan dalam penelitian 
adalah teks cerita pendek Indonesia yang terbit pada periode 2000an selama dua puluh 
tahun terakhir, dan berbagai wacana berkait dengan permasalahan penelitian. Metode 
pengumpulan data penelitian dilakukan dengan proses uang terdiri atas pembacaan cermat 
berulang, klasifikasi, identifikasi, inventarisasi hingga menghasilkan data sebagai subjek 
penelitian, analisis data. Metode analisi data mengenai konsep perempuan dan masakan 
serta ideologi dalam cerita pendek Indonesia dengan perspektif feminis. Data yang 
diperoleh dari pengumpulan data dianalisis dengan tahapan mencakup reduksi, salin, 
verifikasi dan penarikan kesimpulan.  

Tahap penelitian secara terjadwal mencakup urutan berupa 1) eksplorasi, 2) reduksi data 
dan dokumen kolektif cerita pendek Indonesia tahun terbit 2000-2020 yang erat berakit 
mengenai perempuan dan masakan, 3) analisis isi dokumen hasil kolektif cerita pendek 
Indonesia, 4) Kajian Pustaka konsep perempuan dan masakan dalam cerita pendek 

Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak melebihi 600 kata. 
Bagian ini dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah 
dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan. Format diagram alir dapat 
berupa file JPG/PNG. Bagan penelitian harus dibuat secara utuh dengan penahapan yang jelas, 
mulai dari awal bagaimana proses dan luarannya, dan indikator capaian yang ditargetkan. Di bagian 
ini harus juga mengisi tugas masing-masing anggota pengusul sesuai tahapan penelitian yang 
diusulkan. 



Generated by simpelmas2.upgris.ac.id at 2021-11-11 10:09:34 Halaman 9 dari 19

 

5  

Indonesia, 5) pemetaan perolehan konsep perempuan dan masakan dalam cerita pendek 
Indonesia, 6) Kategorisasi konsep perempuan dan masakan dalam cerita pendek Indonesia, 
7) Analisis keseluruhan konsep, 8) Publikasi ilmiah konsep perempuan dan masakan.  

 

 

HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN 

Eksplorasi Perempuan dan Masakan dalam Cerita Pendek Indonesia 

Penelitian secara bertahap diawali dengan eksplorasi, yaitu melakukan dokumentasi dan 
kolektif cerita pendek Indonesia yang terbit pada rentang tahun 2000-2020. Penentuan 
pilihan berdasar pada fokus penelitian, yaitu mengenai perempuan dan masakan. Sejumlah 
dokumen dilakukan reduksi data dan kolektif secara selektif sehingga diperoleh cerita 
pendek Indonesia yang dapat mewakili karya dengan cakupan konten perempuan dan 
masakan yang menjadi fokus pembatasan pada penelitian ini. Cerita pendek terdiri dari 
enam cerita pendek, yaitu; 

Tabel 1 Cerita Pendek Indonesia berkonten Perempuan dan Masakan 

No. Judul Cerpen Penulis Tahun  Kode 

1 Santan Durian Hamsad Rangkuti 2000 SD 

2 Dapur Nyonya Besar Haryadi 2002 DNB 

3 Perempuan Sinting Di Dapur Ugoran Prasad 2009 PSD 

4 Sihir Tumis Ibu Risda Nur Widia 2014 STI 

5 Sambal Di Ranjang Tenni Purwati 2015 SDR 

6 Lelaki Ragi Dan Perempuan Santan Damhuri Muhammad 2015 LRPS 

Untuk selanjutnya ke enam objek ini akan disebut menggunakan kode yang sudah 
ditentukan tersebut pada table 1. Sebagai penggambaran identifikasi awal pada ke enam 
objek tersebut adalah hasil identifikasi struktur pembangun dari karya tersebut sesuai 
kebutuhan penelitian. Dua kata, masakan dan perempuan menjadi screening awal dalam 
membangun persepsi mengenai penelitian ini. Berikut data hasil perolehan analisis 
identifikasi unsur pembangun cerita pendek berupa, tokoh (perempuan), masakan, 
peristiwa utama dalam cerita. Menggunakan metode pembacaan berulang dengan 
pemahaman mengenai konsep unsur pembangun cerita pendek, maka diperoleh data 
sebagai berikut. 

 

 Tabel 2 unsur tokoh (perempuan) dan masakan dalam cerita pendek 

Kode Tokoh 
(perempuan) 

Masakan Peristiwa Utama 

Tuliskan secara ringkas hasil pelaksanaan penelitian yang telah dicapai sesuai tahun pelaksanaan 
penelitian. Penyajian meliputi data, hasil analisis, dan capaian luaran (wajib dan atau tambahan). 
Seluruh hasil atau capaian yang dilaporkan harus berkaitan dengan tahapan pelaksanaan penelitian 
sebagaimana direncanakan pada proposal. Penyajian data dapat berupa tabel, grafik, dan 
sejenisnya, serta analisis didukung dengan sumber pustaka primer yang relevan dan terkini 
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SD Fenny, Ibu Pulut santan durian Berbagi makanan yang memiliki 
cerita masa lalu 

DNB Mimi, Ibu, 
Jihan, Lulu 

Ragam masakan Obsesi memiliki rumah makan 

PSD Mak Saodah, 
Wak Misnah, 
Aminah 

Ragam masakan Masa lalu kehidupan dan tetangga 

STI Ibu ibu Tumis tempe, aneka tumis Romantika perjalanan keluarga 
bahagia 

SDR Istri, Ibu Aneka sambal Dinamika rumah tangga dan 
sambal buatan istri,  

LRPS Aku, kamu, 
ibu, emak,  

Lemang-tapai, Rantang gulai, 
lepat pisang, limping rebus, 
paniaram 

Perjalanan hubungan dua muda 
mudi yang kandas sebagai 
pasangan berumah tangga dan 
beralih pasangan 

 

Berdasar hasil identifikasi eksplorasi perempuan dan masakan dalam cerita pendek yang 
menjadi putusan pilihan penelitian ini ditemuan penyajian tokoh perempuan muncul dalam 
bentuk yang beragam. Dalam hal ini adalah tidak memulu dihadirkan dengan tokoh yang 
bernama dan beridentitas nama perempuan. Ragam penghadiran perempuan dalam cerita 
adalah menggunakan tokoh Ibu, Istri, Uwak, Mak, Emak, serta nama nama yang mewakili 
jenis kelamin perempuan, seperti halnya mimi, lulu, jihan, dan seterusnya yang terdapat 
dalam cerita pendek. Berdasarkan hal tersebut, masing-masing dari tokoh tersebut berada 
dalam rangkaian peristiwa yang membangun persepsi beragam terkait perempuan dan 
masakan dalam cerita pendek Indonesia. Periode cerita pendek Indonesia tersebut juga 
menunjukkan terdapatnya gambaran situasi yang ditunjukkan oleh merambahnya acara 
kuliner dan masak memasak di beragam stasiun televisi selama lima tahun. Hampir setiap 
stasiun memiliki acara yang berkaitan dunia masak-memasak.  Sebelumnya, telah 
terbangun dunia masak memasak dan kuliner melalui majalah perempuan atau di koran 
seminggu sekali baik berbentuk resep masakan maupun laporan atau catatan pengalaman 
dengan berbagai tampilan foto atau gambar yang menarik. Dunia masak memasak ataupun 
yang berkait erat dengan hal tersebut hadir dalam bentuk dunia perempuan, ditokohi oleh 
perempuan sebagai pembuat masakan, atau perempuan sebagai pihak yang paling dengan 
dengan masakan ataupun hal yang ditentukan oleh keberadaan sebuah masakan. 
Terdapat koneksi pula yang ditemukan dalam cerita pendek Indonesia terkait dengan 
aktivitas kuliner dan perempuan. Hidupnya sebuah masakan dari generasi ke generasi 
dalam cerita tersebut juga tergambar. Seperti halnya yang pernah disampaikan (Rahman, 
2016: 284), bahwasanya pewarisan resep masakan memiliki kecenderungan secara lisan. 
Dalam cerita (SD) pewarisan resep tidak dimunculkan secara lugas, namun dengan tetap 
hadirnya menu santan durian dari waktu lampau ke waktu masa kini mengindikasikan 
adanya proses pewarisan dengan penggiringan kepada identitas perempuan (fenny, ibu, 
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dan upik) yang seharusnya membawakan makanan, bukannya kakak laki-laki upik. Ragam 
bentuk pewarisan resep secara lisan yang dapat diidentifikasi dari hasil kajian dalam ke 
enam cerita pendek tersebut disampaikan dalam tabulasi berikut. 

 Tabel 3 Pewarisan lisan resep makanan dalam cerita pendek 

Kode 

Cerita pendek 

Tokoh 
(perempuan) 

Konsep Pewarisan Resep Masakan 

SD Fenny, Ibu Pulut santan durian: disajikan pada setiap 
menyambut bulan Ramadhan sebagai makan 
pengiring berbuka puasa 

DNB Mimi, Ibu, Lulu Memasak sebagai warisan ibu kepada anak berupa 
keahlian harian yang harus terus dilakukan 
(berulang) 

PSD Mak Saodah, Wak 
Misnah, Aminah 

Tanpa aksi pewarisan 

STI Ibu ibu Pewarisan melalui pembangunan sugesti efek 
menu masakan untuk terus berulang pada 
penikmat masakan 

SDR Istri, Ibu Pewarisan ibu kepada anak berupa keahlian 
membuat ragam sambal yang harus terus 
dilakukan (berulang) 

LRPS Aku, kamu, ibu, 
emak,  

Pewarisan dengan memutuskan adanya prosesi 
berurut ketika membuat masakan  

 

Makanan, minuman yang merupakan salah satu wujud pewarisan rakyat ini termasuk dalam 
foklor bukan lisan yang material. Resep yang tercetak dan diberikan pada generasi 
selanjutnya ataupun sikap generative pada resep tersebut, bukan berbentuk lisan, hanya 
penyebaran atau pewarisannya diajarkan secara lisan (Danandjaya, 1986: 22). Melalui 
aktivitas-aktivitas semacam itulah, banyak hadir di Indonesia makanan atau masakan pokok 
(nasi) dilengkapi dengan sayuran, lauk, dan makanan tambahan lainnya seperti yang pernah 
disampaikan Raffles pada 2008: 62, 64). Antara terbentuknya sebuah kebiasaan atau pun 
oenghidupan sebuah pembiasaan terkait hal itu, seperti adanya wacanan bahwa orang 
Jawa terbiasa minum air putih yang dikonsumsi dengan cara direbus, salah satunya. 
Perempuan, dan hal yang dilakukannya terkait aktivitas masak memasak memiliki relasi 
dampak dari aktivitas tersebut. Hal-hal yang berada dalam lingungan sekitar perempuan 
menjadi sasaran asumsi keadaan yang memiliki relasi kuat dengan sebuah masakan 
tertentu. Seperti halnya koneksi yang terbangun pada perempuan, masakan, dan 
kehidupan rumah tangga. Berikut hasil kajian koneksi antara relasi perempuan dan masakan 
dengan kehidupan rumah tangga. 
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Gambar 1 Tabulasi hasil analisis kedudukan perempuan dan masakan dalam rumah tangga 
berdasarkan perannya yang ditemukan pada cerita pendek Indonesia 

 

Gambar 1 dapat dijelaskan bahwasanya secara tabulasi, hasil analisis kedudukan 
perempuan dan masakan dalam rumah tangga berdasarkan perannya ditemukan dalam 
rangkaian jalan cerita pada masing-masing cerita pendek Indonesia tersebut. Hal-hal yang 
digunakan sebagai indikator atau dasar menentukan situasi kedudukan perempuan dan 
masakan dalam cerita pendek terdiri atas beberapa, yaitu a) Kehadiran berulang tokoh 
perempuan dalam cerita, b) peristiwa cerita yang bermakna tokoh perempuan memegang 
kendali dalam keluarga, c) peristiwa cerita yang bermakna masakan terbaik tokoh 
perempuan, d) tokoh perempuan pemasak sebagai pemegang kendali, e) tokoh perempuan 
pemasak sebagai trend center, peralihan masa, e) situasi pembalik tokoh perempuan dan 
masakannya. Hal-hal tersebut menghasilan bagian cerita pilihan yang menunjukkan secara 
kuantitas pada setiap cerita pendek, dan ditabulasikan seperti yang tertera pada gambar 1 
tersebut. Kedudukan perempuan dan masakan dalam cerita yang menempatkan tokoh 
perempuan sebagai perempuan biasa ditemukan mendominasi dalam cerita pendek SD. 
Cerita tersebut memiliki tokoh perempuan yang terdiri dari 1) tokoh fenny sebagai anak 
gadis tetangga asal suku Maya Maya, Melayu, Sumatera Timur dengan budaya di bulan 
Ramadhan berbagi makanan untuk berbuka pada tetangga (olahan durian). Fenny diminta 
untuk mengantarkan ke rumah tetangga. 2) tokoh istriku yang tak dapat berbuat apa apa 
manakala sang suami histeris karena ingatan masalalu sebuah masakan. 3) tokoh ibu yang 
melakukan Tindakan menghalau dengan cara tersembunyi, tidak secara terbuka untuk 
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menghentikan situasi yang tidak menyenangkan dalam keluarga. Hal lain yang ditemukan 
dalam seluruh cerita pendek tersebut yang hampir tercakup adalah kedudukan perempuan 
sebagai kunci dalam keluarga. Perempuan yang terlihat dalam cerita (SD) tidak dapat 
berbuat sesuatu manakala sang suami murka, melakukan Tindakan yang menjadi kunci 
terselamatkannya sebuah keluarga dalam menu masakan menggunakan tiruan terasi.   

Cerita pendek dengan konten perempuan dan masakan memberikan banyak gambaran 
peran dan Tindakan manipulasi yang mengarah pada ideologi perempuan dalam 
masakannya maupun tentang masakannya, serta aksi dalam menyajikan masakannya. 
Relasi makanan yang dibuat perempuan berstatus sudah berumah tangga dalam cerita 
pendek Indonesia berkutan pada makanan. Relasi yang terbangun perempuan dan masakan 
dapat beragam, diantaranya adalah relasi sosok istri dengan masakannya, serta relasi aksi 
dan sosok ibu dengan masakannya dan ideologi yang berada di baliknya.  

Cerita pendek dalam hal ini merupakan wadah penyedia informasi perempuan dan ideologi 
dalam masakan pada ragam cerita, yang sekaligus menjadi teks utama pembahasan. 
Melalui ragam sosok pula berwujud istri, suami, ibu, ayah, dan tetangga, teks terangkai 
dalam kerangka tema yang memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Berdasarkan 
kajian ditemukan karakter yang juga menjadi dasar pemilihan cerita pendek tersebut, yaitu 
adanya persamaan tema yang berkaitan dengan masakan yang dibuat perempuan, berlatar 
di Indonesia, serta menggunakan Bahasa Indonesia secara lebih dominan. Sambal dan 
masakan melekat pada sosok perempuan hingga menimbulkan asumsi adanya indicator 
ketertarikan lelaki pada perempuan bukan hanya karena kebutuhan seperti kecantikan, 
kelangsingan atau kemolekan, tetapi juga karena masakannya. Ideologi patriarki dalam 
fenomena ini menjadi bagian yang tampak pada moment saat ibu memberikan peran 
domestic kepada anak perempuannya yang melekatkan masakan dengan perempuan. 
Ideologi tersebut merupakan system struktur social yang menjadikan lelaki mendominasi, 
mengeksploitasi dan menjadi dominan pada kedudukan perempuan. Hal tersebut tampak 
pada cerita pendek DNB yang dengan jelas menggambarkan bahwasanya mimi disukai 
bukan hanya karena memiliki tubuh sintal, namun juga karena pandai memasak. Menu 
masakan juga menjadi kunci keharmonisan sebuah keluarga dan rumah tangga. Dalam 
cerita tersebut digambarkan bahwasanya masakan mimi menjadi penenang jihan (suami) 
yang diandalkan pada saat setiap melakukan tugas luar kota.  

Pembagian ruang dalam rumah juga menjadi bagian dari pembacaan sebuah ideologi 
masakan yang berkait dengan fungsi dan sifat sifat ideologi tertentu. Seperti halnya ideologi 
agraris yang ditunjukkan pada pembagian tiga ruang, fungsi ruang dan aktivitas harian, 
ploting dan peran, serta identitas keluarga melalui perabotan (Maryoto, 2007). Dapur 
sederhana biasanya berisi kompor minyak, alat pemasak, dan meja sederhana. Hal ini 
berbeda dengan dapur modern atau mewah yang berisi kompos listri, alat masak elektrik, 
dan lantai yang telah menggunakan keramik (Maryoto, 2014). Perempuan di dapur namun 
juga tetap menguasai wilayah public atau umum menjadi peran lebih pada perempuan. 
Seperti halnya tokoh Saodah yang membuka warung untuk menghidupi keluarga sekaligus 
memiliki sifat galak dan tidak ramah, namun mampu membuat pembeli sangat menyukai 
masakan Saodah. Masakan perempuan hanya untuk keluarga terdekat. Ideologi yang 
tertangkap lainnya adalah bahwa Istri idaman adalah perempuan yang pandai membuat 
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sambal (Purwanti, 2015). pada orang Melayu, bumbu yang sering dipakai untuk memberi 
rasa pedas adalah lombok dan jika ditambahkan garam kemudian ditumbuk disebut sebagai 
sambal (Raffles, 2008: 63). Bukan hanya cara membuat sambal, tetapi yang jauh lebih 
penting adalah proses penyebarluasan kelekatan perempuan dengan masakan  jenis sambal 
itu bukan hanya dilakukan pada saat seorang perempuan sudah menjadi istri. Terdapat pula 
ideologi yang berkaitan dengan pola pewarisan cara belajar memasak, Raap (2013: 45), 
seperti yang tergambarkan mengenai bagaimana perempuan menurunkan kemampuannya 
kepada perempuan dalam memasak atau mengelolanya kepada generasi penerus.  

Secara umum, dalam keluarga terdapat pembagian tugas atau peran yang meliputi 
domestik dan publik. Istri memiliki kewenangan pada tugas domestik dan suami pada tugas 
publik (Murniati, 1992: 25). Peran domestik adalah wilayah dalam rumah seperti memasak, 
mencuci, ke pasar, atau yang berkaitan dengan pengaturan keuangan; sementara wilayah 
publik merupakan wilayah di luar rumah yang berhubungan dengan dunia luar seperti 
mencari pekerjaan, bersosialisasi dengan masyarakat, atau membina negara (Reid, 2011: 
187; Raffles, 2008: 246). Yang perlu ditegaskan adalah lelaki tidak mengerjakan pekerjaan 
di dalam rumah tangga seperti memasak (Geertz, 1985: 49). Sebenarnya kurang tepat jika 
disebut peran perempuan. Lebih tepat disebut kewajiban perempuan, karena perempuan 
wajib melaksanakan pekerjaan rumah tangga untuk kepentingan lelaki atau suami.  Dari 
kewajiban memasakan yang melekat pada diri perempuan, dapat diketahui adanya ideologi 
patriarki di belakangnya, yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat.  

Ada tiga hal yang membedakan perempuan pada 3 tokoh istri dalam cerita, yaitu pandai 
memasak mencakup semua jenis masakan, hanya membuat sambal atau masakan tertentu, 
serta jumlah masakan yang mampu dibuatnya, serta menjadi penikmat masakan tanpa 
mahir memasak. Dalam cerita, selain ditemukan tiga hal pembeda dari tokoh-tokoh dalam 
cerita, ditemukan pula penggambaran perempuan yang memiliki relasi dengan definisi fisik 
dan tubuh, serta keterkaitannya dengan permasalahan kelas social. Ideologi dari sebuah 
masakan berkait dengan masakan sebagai produk masyarakat. Selain itu masakan 
merupakan wujud adanya sebuah relasi antara pemasak dan penikmat yang dapat berupa 
suami dan istri, ibu dan anak, serta penjual dengan pembeli. Pembuat adalah istri, ibu, dan 
penjual. Sedangkan penikmat adalah suami, anak, dan pembeli. Hal tersebut 
menggambarkan adanya permasalahan pada ragam kondisi perempuan. Perempuan 
dengan problematika rumah tangga ditemukan dalam relasi antara pemasak dan penikmat 
dengan situasi tokoh istri dan suami. Masakan dengan istri dan suami dalam lingkup social 
menangkap dan memberikan gambaran adanya unsur hegemoni yang sekaligus mengusung 
ideologi perempuan dan laki-laki. 

  

Perempuan dan Kelas Sosial 

Masakan diciptakan memiliki tujuan dan kepentingan. Sebagai produk masyarakat, 
masakan memuat ideologi yang berkait dengan relasi suami istri, ibu anak, maupun pembeli 
penjual. Hasil kajian menemukan bahwasanya secara umum para penikmat masakan adalah 
lelaki sebagai suami dan anak. Relasi istri suami yang tercermin memberikan gambaran 
situasi rumah tangga dan masyarakat sekitar. Masakan menceminkan hegemoni sekaligus 



Generated by simpelmas2.upgris.ac.id at 2021-11-11 10:09:34 Halaman 15 dari 19

 

11  

ideologi yang dibawa perempuan dan lelaki. Melalui beberapa peristiwa dalam cerita, 
tampak adanya bentuk ideologi yang berkait dengan masakan. Ideologi yang tampak seperti 
halnya upaya selalu menjaga penampilan tubuh yang dilakukan oleh pemasak (perempuan) 
menampakkan adanya perkembangan ideologi baru bahwa selain penguasaan atas 
masakan atau dapur, tubuh yang langsing dan cantik tetap perlu dijaga, meskipun 
terjelaskan bahwasanya hal tersebut tidak menjamin bahwa dalam sebuah keluarga, 
masakan lezat dan tubuh langsing yang disajikan perempuan akan mencegah lelaki untuk 
tetap melakukan perselingkuhan. Beberapa faktor penyebab berselingkuh, yaitu  memiliki 
libido yang tinggi dan belum memiliki anak. Dalam Tradisi di Jawa, anak merupakan 
pengikat dalam kehidupan berumah tangga (Harjito, 2016; Koentjaraningrat1994: 101).  

Terdapat dua hal yang patut diperhatikan. Satu, dengan alasan tubuh istri yang gemuk 
seolah lelaki memiliki kewenangan sekaligus kebenaran untuk berselingkuh atau berpaling 
kepada perempuan lain. Dua, selain identik dengan memasak, perempuan juga identik 
dengan ketubuhan yang menarik mencakup berwajah cantik dan tubuh langsing. Tiga, 
tubuh yang menarik bukan hanya berlaku saat masih remaja, tetapi juga ketika perempuan 
sudah menjadi istri. Sementara itu, lelaki tidak memiliki kewajiban apa pun. Relasi lelaki 
dengan masakan istri mempengaruhi peningkatan kelas social yang sebelumnya dikatakan 
bahwasanya kelas social tidak hanya mengacu pada kepemilikan modal ekonomi, tetapi 
juga tentang praktik kelas yang meliputi selera makan, cara berpakaian, disposisi tubuh, 
model rumah, dan beragam pilihan social dalam kehidupan sehari-hari (Wilkes, 2005: 139). 
Relasi masakan dengan kelas social dalam cerita pendek Indonesia dipetakan dalam table 
berikut; 

 

Tabel 2 Kelas Sosial 

 Mimi Saodah Ibu 2 Istri 3 

Tubuh Langsing -> gemuk Menua Meninggal Langsing 

Jumlah Anak 2 5 1 - 

Kelas sosial Menengah -> atas Bawah -> menengah Menengah Menengah -> atas 

Problem Suami 1 
mengabaikan 

disakiti Suami 2 akan 
bercerai 

Suami 2 selingkuh 

penyebab Kelas sosial 
meningkat 

Menolak diperistri Tidak dijelaskan Belum punya 
anak, libido  

 

Ideologi Perlawanan  

Kesan bahwa perempuan memiliki kecenderungan diam, jarang melakukan perlawanan 
terhadap praktik ideologi patriarki memposisikan perempuan dalam situasi yang samar dan 
cenderung ambigu. Satu sisi, perempuan hanya berperan di wilayah domestik dapur, 
namun, di wilayah dapur pun perempuan tidak boleh sepenuhnya mengembangkan 
kepandaiannya dalam memasak. Dalam kondisi demikian, perempuan bukan hanya 
bertahan, tetapi melakukan perlawanan dengan wujud yang beragam. Hal tersebut dapat 
diperhatikan pada Tabel 3.  
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Tabel 3 Perlawanan Perempuan 

 Mimi Saodah Ibu 3 Istri 1 

Tahun terbit 2002 2009 2014 2015 
Peran Dapur Dapur  Dapur Dapur 
Teritorial Domestik, Tradisional -

> Modern 
Domestik -> 
Publik 

Domestik Domestik -> 
Publik 

Fungsi 
masakan 

perlawanan perlawanan menyelesaikan 
masalah 

perlawanan 

Tindakan  Melarikan diri Sinting  bingung Buka restoran 
Wujud Melamun Cara 

mengolah 
solusi memasarkan 

 

Selain DNB, ketiga cerita pendek lain pernah dimuat di koran. Sebelum dibukukan, PSD 
dimuat di koran Kompas pada tanggal 2 November 2008. Koran pkelas memiliki sifat 
memuat hal-hal yang aktual (Harjito, 2015: 221). Dua, koran merupakan produk kapitalisme 
yang bersifat industri dan massal yang bekerja dalam prinsip nilai tukar (Faruk, 1995). Lebih 
lanjut, media massa memiliki kewenangan untuk memutuskan dan memilih parameter baik 
dan buruknya karya sastra, termasuk untuk memberi penghargaan. Yang tidak boleh 
dilupakan adalah mereka ini merupakan bagian dari kelas penguasa (Laksana, 2015). Karya 
sastra yang dimuat di koran oleh beberapa ahli disebut dengan sastra koran. Karena yang 
berkuasa sekaligus dominan adalah lelaki, maka disadari atau tidak sastra koran bermuatan 
ideologi patriarki. Jika dilihat dari tahun terbit cerita pendek, maka dari 2002 hingga 2015 
perempuan masih berkutat pada peran di dapur. Namun demikian, penggambaran ini 
bukan berarti tanpa adanya perlawanan. Justru dari tahun-tahun itu terlihat dinamika 
pemaknaan atas masakan yang selama ini dilekatkan dengan perempuan. Pemaknaan 
tersebut merupakan wujud perlawanan perempuan baik yang disampaikan secara tersirat 
maupun tersurat.   

Persoalan tidak diselesaikan oleh pengarang dan dibiarkan menjadi open ending. Seperti 
telah disampaikan di depan, lelaki lebih berperan pada wilayah publik, dan bukan di peran 
domestik seperti urusan rumah tangga, termasuk masak-memasak. Mimi berada dalam 
situasi kontradiktif yang membingungkan. Dalam satu sisi ia memiliki dapur yang mewah 
dan luas, di sisi lain ia tidak diizinkan memasak, sesuatu yang merupakan kecintaannya. 
Seiring dengan meningkatnya kelas sosial, Mimi merasa terabaikan dan terasing. Kewajiban 
sebagai istri pejabat membuatnya tidak nyaman dan jauh dari dunia dapur. Perlawanan 
Mimi hanya tersirat dan berupa keinginan kembali pada dapur miliknya dimasa lalu. 
Meskipun kecil dan sederhana, dapur yang sederhana menjadikan masakan Mimi sebagai 
sesuatu yang sangat dirindukan oleh Jihan dan anak-anaknya. Mimi menjadi ingin bertemu 
dengan ibunya yang sudah meninggal. Dengan open ending, tidak dijelaskan apakah Mimi 
kembali ke dunia nyata serta bertemu kembali dengan Jihan ataukah ia menyusul kematian 
ibunya. Bentuk perlawanan lainnya pada Saodah. Ia beberapa kali melawan dominasi lelaki 
dalam berbagai peristiwa. Saodah memasak dan menguasai wilayah dapur dengan cara 
yang sinting. Dengan kesintingan itu ia menunjukan perlawanan sekaligus cara Saodah 
menaklukkan lelaki. Poligami atau beristri lebih dari satu dalam novel Indonesia dianggap 
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sebagai sesuatu yang lumrah (Purbani, 2013: 374). Perempuan memiliki peran bukan hanya 
merawat anak-anak, suami, dan keluarga, tetapi juga menghidupi keluarga (Blackburn, 
2009: 248, 250).  Saodah memperjelas gambaran peran perempuan tersebut. Pergeseran 
ideologi bahwa perempuan perlu merambah wilayah publik dengan memiliki kemandirian 
di bidang ekonomi, dalam hal ini memiliki penghasilan. Dengan mandiri di bidang ekonomi, 
perempuan sebagai istri tidak hanya bergantung kepada suami. Dengan demikian, 
perempuan dapat dan mampu berkata tidak atas kehendak lelaki yang tidak 
dikehendakinya.  

Simpulan 

Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan di atas dapat disimpulkan bahwa perempuan 
terutama istri selalu dilekatkan dengan kewajiban pandai memasak atau perannya di dapur 
dalam kehidupan berumah tangga. Hal tersebut melanggengkan ideologi patriarki, yaitu 
mempertahankan superioritas lelaki dan perempuan tetap inferior. Proses pewarisan 
ideologi patriarki dituturkan dari ibu kepada anak perempuan. Secara tersurat, perlawanan 
perempuan melalui cara mengolah masakan dan bagaimana memasarkan masakan agar 
dapat membuat perempuan menjadi mandiri di bidang ekonomi dan tidak hanya 
bergantung kepada penghasilan suami.   

 
Capaian Luaran 
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