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BAB III 

PESAN KEPEREMPUANAN DALAM MAJALAH HISTORIA EDISI I / 2012 

BERDASARKAN PANDANGAN KHALAYAK 

Pada bab ini, akan disajikan dan dijelaskan mengenai hasil data observasi dan  

wawancara peneliti di lapangan dengan para subyek penelitian dengan kriteria yang 

sudah ditentukan. Berdasarkan hasil observasi, selama 6 bulan terentang dimulai pada 

bulan April-November 2016, disini akan dijelaskan mengenai latar belakang subyek 

penelitian yang didasarkan pada berbagai macam aspek dan tentu saja memiliki 

karakter representatif guna memperoleh hasil studi resepsi yang akurat dan 

berkualitas. Adapun alur tahap penyajian temuan data peneliti yang diperoleh dari 

kegiatan baik pra maupun pasca observasi dan wawancara pada subyek penelitian di 

lapangan yaitu sebagai berikut : 

1. Latar Belakang Subyek Penelitian 

Mengacu dari kajian analisis resepsi menurut Stuart Hall, peneliti menyajikan 

data mengenai latar belakang subyek penelitian yang dimaksudkan sebagai 

paparan persepsi dan pemikiran suatu individu. Kategorisasi data subyek 

penelitian yang dipilih merupakan khalayak pembaca Majalah Historia dengan 

batas cakupan di Kota Malang meliputi : 

a. Data, identitas, latar belakang sosiokultural subyek penelitian. 

b. Latar belakang kerangka pengetahuan (frame of knowledge) khalayak guna 

mendalami seputar persepsi dan pemikiran subyek penelitian seputar gender, 

keperempuanan dan sejarah secara umum. 



69 
 

2. Majalah Historia dalam Pandangan Audiens. 

Adapun tahap penyajian data mengenai proses awal kegiatan resepsi ini 

dimaksudkan sebagai paparan mengenai preferensi subjek penelitian. Dalam 

kategorisasi ini meliputi tiga poin soal latar belakang minat dan ketertarikan 

sekaligus mengungkap kerangka pemikiran individu subyek penelitian 

(framework of knowledge) masing-masing yaitu :  

a. Kehadiran Majalah Historia dalam Blantika Penulisan Sejarah (Historiografi) 

Nasional berdasarkan Pandangan Audiens. 

b. Preferred Reading Audiens dalam Membaca Majalah Historia Edisi I/2012. 

3. Pembacaan Audiens Terhadap Sosok Keperempuanan pada Majalah Historia 

Edisi I 2012. 

Dalam kategoriasi ketiga ini, peneliti akan membahas dan menyajikan data 

mengenai tahap pembacaan (reading) subyek penelitian pada teks media 

mengenai pesan keperempuanan yang muncul pada Majalah Historia. Peneliti 

akan memaparkan beberapa analisis data menyangkut proses encoding audiens 

berupa pesan keperempuanan yang diperoleh di lapangan ke dalam empat poin 

yaitu : 

a. Pembacaan Audiens Mengenai Peran Aktivisme Sosok Perempuan dalam 

Majalah Historia Edisi I/2012. 

b. Pembacaan Audiens Mengenai Peran Aktivisme Perempuan Pada Ranah 

Perkawinan dalam Majalah Historia Edisi I/2012. 

c. Pembacaan Audiens Mengenai Muatan Kisah Asmara Pada Pesan 

Keperempuanan dalam Majalah Historia Edisi I/2012. 
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4. Pola Pemaknaan Audiens Terhadap Pesan Keperempuanan dalam Majalah 

Historia Edisi I/2012. 

Pada tahap inilah yang menjadi fokus studi resepsi mengenai respon 

pemaknaan oleh khalayak yang didasarkan pada pandangan dan pengalaman 

sosiokultural khalayak masing-masing. Adapun pada sajian data mengenai pola 

pemaknaan khalayak disini dimaksudkan sebagai paparan mengenai tahap 

interpretasi dari subyek penelitian atas makna pesan keperempuanan pada 

Majalah Historia yang sekaligus dapat digunakan sebagai tahap rasionalisasi akhir 

untuk menentukan posisi hipotekal pembacaan suatu individu subyek penelitian. 

3.1.  Latar Belakang Subyek Penelitian  

A. Latar Belakang Subyek Penelitian I : Cony, (Mahasiswi S2, Penulis) 

Subyek penelitian pertama merupakan salah seorang mahasiswi 

lulusan Universitas Negeri Malang, dan kini sedang melanjutkan studi 

lanjutan S2 di Universitas Indonesia berusia 22 Tahun. Subyek penelitian ini 

memiliki latar belakang keluarga akademis dengan status ekonomi menengah 

ke atas dan berhaluan politik kiri-progresif, dan baru saja merilis novel fiksi 

sejarah karangannya yang diambil dari kisah nyata salah satu anggota 

keluarganya sebagai penyintas kekerasan rezim orde baru. Subyek penelitian 

merupakan seorang mahasiswi potensial dengan jaringan sosial luas dan 

memiliki jejak rekam aktif dalam dunia intelektual, kesenian dan juga 

aktifisme ekstra kampus. 

B. Latar Belakang Subyek Penelitian 2 : Banyubiru (Pengangguran) 
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Subyek penelitian kedua merupakan salah seorang mahasiswa lulusan 

jurusan Ilmu Komunikasi di universitas swasta Malang. Subyek penelitian 

tumbuh dari keluarga menengah ke bawah berprofesi sebagai pedagang, 

cenderung konservatif dan religius. Riwayat penggunaan media tercatat aktif, 

namun subyek penelitian lebih memilih untuk mengonsumsi buku. Seorang 

pasifis, manusia kamar. Tidak memilliki jejak rekam organisasi maupun 

komunitas secara aktif. Individualis dan Skeptis.   

C. Latar Belakang Subyek Penelitian 3 : Bunga Irmadian (Mahasiswi 

Tingkat Akhir, Karyawan, Seniman) 

Subyek penelitian keempat merupakan salah seorang mahasiswi 

universitas ternama di Kota Malang. Subyek penelitian tumbuh dalam 

keluarga yang cukup demokratis dengan status ekonomi menengah ke atas. 

Terkait penggunaan media tercatat sangat aktif, khususnya media-media 

alternatif. Subyek penelitian asal Jakarta ini tercatat sangat aktif dan vokal 

terhadap isu-isu perempuan, feminisme, sejarah dan juga dunia kesusastraan. 

Tidak hanya aktif di lingkar intelektual, namun subyek penelitian juga tercatat 

aktif di lingkar skena musik independen. 

D. Latar Belakang Subyek Penelitian 4 : Dionisius Dino (Mahasiswa 

Arsitektur, Aktivis) 

Subyek penelitian kelima merupakan salah seorang mahasiswa tingkat 

akhir jurusan arsitektur di salah satu universitas ternama Kota Malang. 

Subyek penelitian tumbuh dalam keluarga menengah akademis dan religius 

(kristen katolik) dengan status ekonomi menengah ke atas. Terkait 

penggunaan media tercatat sangat aktif baik secara online maupun cetak lintas 
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disiplin. Subyek penelitian juga berpartisipasi aktif dalam penggunaan new 

media dengan menulis artikel untuk kolom opini media-media online 

alternatif. Subyek penelitian berperawakan mandarin ini juga tercatat pernah 

memiliki riwayat aktif dalam pergerakan intelektual sebut saja Aliansi Save 

Hutan Kota Malabar, Kekerasan `65 dan juga pergerakan kolektif seni yang 

diikutinya. Memiliki gaya berpikir metodis dan abstrak. Memiliki minat dan 

preferensi tinggi soal wawasan nusantara dan juga dunia spiritual, filsafat dan 

sufisme. 

E. Latar Belakang Subyek Penelitian 5 : Widya Kresna (Mahasiswi, 

Jurnalis) 

Subyek penelitian ketujuh merupakan salah seorang mahasiswi 

Universitas Brawijaya jurusan Ilmu Komunikasi berusia 22 Tahun. Subyek 

penelitian ini memiliki latar belakang keluarga religius dan semi-konservatif 

dengan status ekonomi menengah ke atas. Terkait konsumsi atau penggunaan 

media massa, subyek penelitian ini sangat selektif. Seorang hijabers dan 

memiliki sifat tomboy. Memiliki minat tinggi soal dunia sastra, traveling dan 

kopi. Tercatat memiliki riwayat organisasi pers intra kampus yang juga 

bekerja paruh waktu di sebuah kedai kopi. Sosok akademis tulen. 

G.  Latar Belakang Subyek Penelitian 6 : Farahdiba Jane (Mahasiswi, 

Juru Masak) 

Subyek penelitian ketujuh merupakan salah seorang mahasiswi 

Hubungan Internasional berusia 22 Tahun. Subyek penelitian ini memiliki 

latar belakang keluarga dengan sentuhan aksen kultural beragam. Basis 

budaya keluarga ibu berasal dari Sumatera (Aceh-Padang-Medan) kemudian 
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basis budaya keluarga ayahnya adalah Timur-tengah (Pakistan-Arab) yang 

mana kemudian keluarga itu menetap di lingkungan sosial Jawa yang kental 

bagian timur di kota kecil di kaki gunung, Mojokerto. Terkait konsumsi atau 

penggunaan media massa, subyek penelitian ini sangat aktif dan berimbang. 

Seorang perempuan dengan tingkat kepekaan cukup tinggi soal dunia seni dan 

sastra. Memiliki minat tinggi soal feminisme, gerakan perempuan dan juga 

dunia sastra. Tercatat memiliki jejak rekam dalam penelitian seputar gerakan 

perempuan di kotanya, aktif di organisasi seni teater intra kampus dan juga 

menekuni bisnis swasta kuliner sebagai juru masak. 

3.2.  Majalah Historia dalam Pandangan Audiens 

3.2.1. Kehadiran Majalah Historia dalam Blantika Penulisan Sejarah 

(Historiografi) Nasional. 

Adapun awal mula analisis dan penyajian data penelitian ini 

didasarkan dari ketertarikan dan kerangka minat yang sama dalam ranah 

penulisan sejarah nasional tentunya berimplikasi pada pemilihan Majalah 

Historia sebagai salah satu rujukan alternatif informasi mereka, sebagai 

bentuk afirmasi dan ketertarikan subyek penelitian terhadap kronik sejarah 

dunia.  

Melalui pertanyaan peneliti mengenai tanggapan kehadiran Majalah 

Historia tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Hampir semua subyek 

penelitian menyukai dan menganggap kehadiran Majalah Historia sangat 

bermanfaat, terutama soal wawasan terhadap masa lalu dalam rangka proses 

reflektif, sebagai pedoman pembelajaran di masa lalu yang bisa dijadikan 
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acuan dan perspektif yang baru dalam dunia literasi sejarah untuk masyarakat 

yang selama ini masih terhegemoni, hanya mengacu pada sejarah versi 

penguasa yang meniadakan peran masyarakat dalam pembangunan nasional. 

Sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Cony selaku subyek 

penelitian 1 yang mengemukakan,  

“Munculnya majalah Historia sebagai media pembahas kisah sejarah 
dan sifatnya cenderung netral tanpa berpihak pada golongan politik 
tertentu sangatlah baik. Perlu didorong sebagai suplemen bacaan 
masyarakat Indonesia untuk memperdalam pemahaman sejarah bangsa 
sendiri”. 
(Hasil wawancara dengan Cony, tertanggal 14 Agustus 2016). 

Hal senada juga diamini oleh Dionisius Dino dan Farahdiba selaku 

subyek penelitian 4 dan 6. Farah memandang bahwa penelusuran akan masa 

lalu khususnya mengenai sejarah nasional sangat diperlukan sebagai 

kebutuhan akan identitas jati diri kebangsaan. Sedangkan Dino menegaskan 

bahwa esensi sejarah sangat penting dan krusial dalam kebudayaan 

masyarakat, dengan begitu kehadiran Majalah Historia dalam blantika 

historiografi nasional sangat bermanfaat dan dibutuhkan, mengingat sempat 

terputusnya informasi publik masa lalu semasa zaman kolonial maupun orde 

baru. 

“Sangat terkesan, ini kalo diibaratkan sama kayak slogan bahwa 
bangsa yang tidak pernah mengenal darimana ia berasal maka ia tidak 
akan pernah tau kemana ia akan sampai. Ini ibarat kayak menemukan 
air ditengah gurun, di tengah keringnya semangat kebangsaan akibat 
era serba mudah seperti sekarang”. 
(Hasil wawancara dengan Farahdiba, tertanggal 14 September 2016) 
 



75 
 

 “Saya sangat mendukung sih majalah ini. Majalah ini bagusnya ya 
mampu melengkapi puzzle sejarah yang sempat terputus baik di zaman 
kolonial dan juga orde baru begitu hehe. Kalo bisa semakin mudah 
diakses publik, agar informasinya bisa tersampaikan secara universal, 
tidak melulu dinikmati kalangan yang suka sejarah atau aktivisme saja. 
Karena sejarah sangat krusial perannya mas, buat tau arah dan tujuan. 
(Hasil wawancara dengan Dionisius Dino, tertanggal 20 Agustus 
2016) 

Widya, selaku subyek penelitian 5, menganggap kehadiran Majalah 

Historia yang merekonstruksi sejarah perempuan sangat penting dalam 

pembangunan kesadaran perempuan di Indonesia. Widya juga menengarai 

bahwa sejarah mengenai tokoh-tokoh perempuan sangat jarang dijumpai 

dalam teks-teks sejarah di dunia akademis, sehingga pesan keperempuanan 

pada Majalah Historia ini sangat perlu diketahui dan diteladani oleh generasi 

penerus bangsa. 

“Kehadiran majalah Historia sebagai majalah sejarah turut 
berkontribusi dalam media yang mengangkat peran perempuan dalam 
perubahan di masyarakat. Setelah zaman reformasi hingga kini, peran 
ibu-ibu seperti maria ulfa dan  s.k. trimurti dalam dunia perpolitikan 
yang tidak diperkenalkan dalam buku pelajaran ini sebetulnya sangat 
perlu diteladani dan dipelajari oleh generasi selanjutnya”. 
(Hasil wawancara dengan Widya Kresna, tertanggal 13 April 2016) 

Ketertarikan yang sama juga dikemukakan oleh Banyubiru, selaku 

subyek penelitian 2, namun Banyubiru memiliki fokus ketertarikan pada 

kajian berbeda dimana ia lebih memandang pada soal tataran strategi 

komunikasi massa media alternatif yang cukup sukses diterapkan oleh awak 

media Historia, yaitu dengan berbasis studi komparatif. Historia  menyajikan 

data dan fakta terbaru mengenai masa lalu yang kemudian dimunculkan 



76 
 

sebagai perbandingan (komparasi) dengan permasalahan aktual masa kini 

guna dijadikan referensi dalam tahap analisis, evaluasi maupun pemecahan 

masalah sosial dalam suatu masyarakat.  

Hal yang mana sesuai dengan cita-cita dan pengejawantahan tagline 

redaksi Majalah Historia yaitu “Masa Lampau Selalu Aktual”. Perlu diketahui 

juga bahwa, Majalah Historia memang merupakan pelopor media sejarah 

yang fokus dan concern atas penulisan sejarah nasional dengan metode 

penyajian dan penulisan yang inovatif, segar dan bernas, tak seperti di media 

buku-buku sejarah yang tebal dan membosankan. Adapun Banyubiru 

mengemukakan, 

“Ya gitu mantaplah mas, secara strategi medianya saya sukanya 
majalah historia ini sih semacam ngasih referensi berpikir dengan 
spektrum luas melalui cerita sejarah yang sudah terjadi dulu-dulu. 
Contohnya nih pas semua media mainstream lagi viral soal RUU 
pornografi gitu, nah majalah historia juga ikut nimbrung urun 
perspektif mengenai kejadian-kejadian serupa di masa lalu sebagai 
bahan pertimbangan, asik sih jadi wawasan dan referensi berpikir jadi 
banyak dalam proses refleksi gitu dari proses pembelajaran jiahhh 
bijak banget hehehe”. 
(hasil wawancara dengan Banyubiru, tanggal 2 April 2016) 
 
Adapun dimensi perspektif berbeda juga dikemukakan oleh subyek 

penelitian 3, Bunga Irmadian yang mengemukakan pandangannya dalam 

bentuk kritik dan saran yang membangun mengenai visi dan misi Majalah 

Historia. Bunga menengarai bahwa tidak semua orang memiliki tingkat 

obyektifitas yang tinggi dalam pembacaan sejarah, sehingga Bunga 

menyarankan bahwa akan lebih baik jika laporan-laporan sejarah dari Majalah 
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Historia mempertimbangkan masyarakat secara luas baik secara ideologi 

maupun politik. Subyek penelitian masih melihat ada kadar ekslusifitas baik 

dari segi topik pembahasan, isi dan juga harga, dimana dari hal tersebut 

menunjukkan bahwa Majalah Historia, menurut Bunga merupakan produk 

pers yang masih tersegmentasi dan hanya bisa dijangkau oleh beberapa 

kalangan masyarakat saja. 

“Menarik mas, karena sedari awal membaca historia minat saya emang 
udah disana mengenai kesejarahan, Cuma redaksi dan pemilihan 
topiknya masih sangat ekslusif buat anak-anak sejarah terutama. 
Karena gak semua orang bisa bisa sebegitu jelinya membaca sejarah, 
akan lebih baik kalo laporan2 sejarah yang ditulis disana dibikin 
membumi dan kontekstual sama permasalahan aktual hari ini, jadi aku 
melihat sejarah yang ada di Historia ini jadi sekedar komoditas 
pengetahuan aja buat kelas menengah intelek aja gitu mas, apalagi 
harganya yang cukup mahal buat ukuran majalah, ya emang sih 
pengetahuan gak ada yang murah sekarang. Tapi ya itu sih balik lagi 
ke orientasi medianya, bisnis apa edukasi kalo edukasi ya mbok 
dikoreksi lagi idealismenya.” 
(hasil wawancara dengan Bunga Irmadian, tertanggal 02 November 
2016). 

  Adapun didasarkan pada posisi pembacaan negosiasi (negotiated code 

possition) atas teks sejarah yang berimplikasi terhadap pengaksesan informasi 

melalui media massa alternatif yang memiliki perhatian penuh terhadap 

penulisan sejarah nasional, salah satunya adalah Majalah Historia. Dalam hal 

ini menunjukkan bahwa kehadiran Majalah Historia dalam blantika penulisan 

sejarah nasional menuai antusiasme positif dari keseluruhan subyek 

penelitian. Posisi pembacaan dominan (dominant code possition) ditunjukkan 

oleh keseluruhan subyek penelitian dengan mengamini hal yang sama yaitu, 
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kehadiran Majalah Historia dianggap sangat penting dan memberikan banyak 

kontribusi dalam pergulatan sejarah nasional di Indonesia guna ilmu 

pengetahuan yang digunakan dalam rangka proses reflektif dan pembelajaran 

masyarakat dalam hal pembangunan kesadaran keperempuanan secara netral, 

obyektif dan jauh dari kepentingan politis. Terkecuali Bunga, selaku subyek 

penelitian 3 yang menunjukkan pembacaan negosiasi atas kehadiran Majalah 

Historia, namun dalam kerangka spektrum permasalahan yang lebih luas dan 

berbeda dari tujuan penelitian ini. 

3.2.2.  Preferred Reading Audiens Pada Majalah Historia Edisi I/2012. 

Mengacu dari pernyataan subyek penelitian yang memang sudah 

memiliki ketertarikan pada Majalah Historia, peneliti berlanjut ke tahap 

implikasi selanjutnya yaitu sesi pertanyaan seputar preferred reading atau 

fokus ketertarikan khalayak dalam artikel atau topik pembahasan di Majalah 

Historia Edisi I/2012 guna sebagai pengantar penggalian data secara 

mendalam nantinya. Mengacu dari wawancara di lapangan, mayoritas 

ketertarikan subyek penelitian terletak pada artikel pembahasan dengan judul 

“Taktik Talak Golongan Maria Ulfa” berisi kronik sejarah seputar perjuangan 

Maria Ulfa dan teman-temannya sesama perempuan dalam meninjau kembali 

undang-undang perkawinan pasca kemerdekaan yang dianggap tidak memiliki 

berpihak pada perempuan. Sebagaimana pernyataan Widya Kresna, selaku 

subyek penelitian 5, yaitu, 

“Yang menarik sih tentang Maria Ulfa soal perjuangannya mbentuk 
RUU Perkawinan. Judulnya Taklik Talak Golongan Maria. Aku baru 
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tahu kalo UU ini itu siapa yang nyiptain, sejarah kroniknya, sampai 
dengan dia berdebat dengan kaum islam soal poligami, baru tahu dari 
sini”.  
(hasil wawancara dengan Widya Kresna, tertanggal 13 April 2016) 
 
Hal senada juga dikemukakan oleh Banyubiru selaku subyek 

penelitian 2 yang merasa tertarik pada keberanian dan keteguhan golongan 

Maria Ulfa yang mampu membawa persoalan ketidakadilan gender sampai ke 

taraf konstitusional pada waktu dimana situasi kultural mayoritas kaum 

perempuan pada zaman itu masih terkungkung dalam logika masyarakat 

patriarkis yang tersistemisasi dengan baik melalui adat istiadat, agama, 

sampai pada elemen politik.  

“Hemm lumayan sih menarik secara kebaruan informasi ya. Kalo 
artikel yang menarik buat saya itu yang soal taklik talak golongan 
maria. Secara konteks di zaman segitu (kayaknya sih) pembicaraan 
mengenai isu patriarki masih tabu ya, masih sekitar pada rasan-rasan, 
nah golongan maria ini justru memunculkannya ke permukaan bahkan 
sampai taraf konstitusional wow hem.  
(hasil wawancara dengan Banyubiru, tertanggal 2 April 2016) 

Ketertarikan pada artikel berbeda diutarakan oleh Cony selaku subyek 

penelitian 1 yang memiliki ketertarikan lebih pada sosok SK Trimurti dalam 

tataran perjuangan kemerdekaan yang juga diinisiasi oleh kaum perempuan 

dalam ranah politik kenegaraan disaat situasi sosial budaya perempuan pada 

masa itu masih terkungkung oleh logika sistem patriarki. SK Trimurti disini 

memang digambarkan lebih cenderung progresif daripada sosok lainnya. 

“Artikel berjudul “Gadis Berlawan dari Sawahan” merupakan tulisan 
yang paling menarik buat saya, karena mengupas titik awal perjuangan 
seorang SK Trimurti. Pembahasan tersebut memberikan gambaran 
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tentang bagaimana perjuangan besar selalu berawal dari hal yang 
sederhana, dalam hal ini adalah bagaimana Trimurti mengikuti rapat 
umum Pertindo yang kemudian mengawali perkenalannya dengan 
Sukarno dan memicu karir politik dan perjuangannya. 
(Hasil wawancara dengan Cony, tertanggal 4 Agustus 2016) 

  Tak jauh beda dengan Farah, selaku subyek penelitian 6, juga lebih 

memiliki ketertarikan yang sama terhadap sosok dan perjuangan SK Trimurti 

yang dianggap lebih esensial dan inspiratif, 

 “Mmm sangat menarik, terutama soal SK Trimurti. Perjuangannya 
melalui aktifitas jurnalisme cukup memberikan inspirasi bagi saya”. 
(Hasil wawancara dengan Farahdiba, tertanggal 14 September 2016) 

Lain hal dengan Dionisius Dino, selaku subyek penelitian 4, yang 

lebih tertarik pada pembahasan secara kultural mengenai pergerakan kolektif 

perempuan Laskar Wanita Indonesia (Laswi) yang mana organisasi ini sangat 

krusial dan berperan penting di setiap lini perjuangan Indonesia baik pra 

maupun pasca kemerdekaan mulai dari ranah logistik, medis bahkan sampai 

pada lini intelijen negara. Dino juga menyayangkan soal beberapa versi 

penulisan sejarah nasional Indonesia versi militer yang sangat 

merepresentasikan ide-ide patriarkis dan meminggirkan narasi-narasi 

keperempuanan. 

“Pembahasan artikel mengenai Laskar Wanita Indonesia, karena saya 
kaget mendengar bahwa perjuangan tahun 1945 ternyata perannya 
perempuan krusial di semua lini. Hmmm, yang kayak gini ini bung, 
saya baru benar-benar tau formasinya, perempuan bisa menjalankan 
dapur umum, palang merah, bahkan intelijen. Emang sejarah yang 
tentang ini dilematis ya, karena harus rela kekubur sama sentris 
militer-patriarki historiografi nasional.  
(Hasil wawancara dengan Dionisius Dino, tertanggal 20 Agustus 
2016) 
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Pembacaan secara kultural juga dikemukakan oleh subyek penelitian 

3, Bunga Irmadian yang lebih memiliki ketertarikan terhadap kronik 

pembahasan soal Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia) dimana organisasi ini 

cenderung lebih progresif dan juga mengalami represifitas makna dalam 

banyak teks-teks sejarah versi orde baru. 

“Menurut saya adalah pembahasan mengenai Gerwani” 
(hasil wawancara dengan Bunga Irmadian, tertanggal 02 November 
2016) 
 

  Adapun keseluruhan preferensi pembacaan dari subyek penelitian bisa 

disimpulkan ke dalam benang merah yang saling beririsan yaitu mengenai 

peran aktivisme pada sosok perempuan. Melihat dari keseluruhan hasil 

observasi, secara kurang lebih bahwa Majalah Historia hendak berkontribusi 

terhadap konstruksi sejarah nasional Indonesia yang selama ini didominasi 

oleh ide-ide patriarki dan golongan politik kanan (right-wings). Sedangkan, 

letak relevansi preferred reading audiens dengan studi resepsi, terletak pada 

pemilihan preferensi bacaan yang sedikit banyak dapat menunjukkan latar 

belakang dan landasan kerangka pengetahuan yang digunakan masing-masing 

khalayak pembaca sangat beragam, baik secara individu maupun kultural.  

3.3.  Pembacaan Audiens Terhadap Sosok Keperempuanan Pada Majalah 

Historia Edisi I/2012. 

3.3.1.  Peran Aktivisme Pada Sosok Perempuan dalam Majalah Historia Edisi 

I/2012 dalam Pandangan Audiens. 

  Adapun kategori pembacaan khalayak disini akan diulas mengenai 

pembacaan audiens mengenai bagaimana pembacaan (encoding) subyek 
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penelitian atas peran aktivisme pada sosok perempuan yang muncul pada 

Majalah Historia Edisi I/2012. Dengan perolehan kategori ini tentunya 

peneliti diharapkan memperoleh tahap pendalaman atas preferensi audiens 

guna tahap rasionalisasi sebelum menentukan posisi pembacaan khalayak 

secara final. Adapun mengenai maksud utama pemetaaan atau kategorisasi ini 

didasarkan pada koding  peneliti pada Majalah Historia edisi I/2012 yang 

secara tersirat menggambarkan karakter perempuan ke dalam kerangka 

progresif, sebagai sosok perempuan yang memiliki pola pikir lebih maju, aktif 

dan visioner daripada penggambaran perempuan lain pada zamannya, 

berpartisipasi dan mengambil peran secara aktif dalam perjuangan 

kemerdekaan, sebagai aktivis bahkan menjadi katalisator penting yang 

esensial bagi sejarah perjuangan kemedekaan Indonesia baik dalam kurun 

waktu pra maupun pasca kemerdekaan. Sebagaimana juga disepakati oleh 

Widya selaku subyek penelitian 5, 

“Untuk di zaman itu, mereka termasuk orang-orang yang berpikiran 
sangat maju di zamannya. Kemudian berani mengambil resiko, dan 
gak melulu bergantung sama laki-laki” 

 (Hasil wawancara dengan Widya Kresna, tertanggal 13 April 2016). 

 Kesepakatan yang sama mengenai progresivitas daripada 

keperempuanan juga dikemukakan oleh Cony selaku subyek penelitian 1 yang 

menganggap bahwa kebebasan perempuan sekarang sebenarnya sudah mulai 

bisa dirasakan dan diakses secara mudah. Adapun hal ini bisa dibuktikan dari 

eksistensi berbagai macam kantong-kantong advokasi seperti Komunitas, 

LSM dan salah satunya yaitu Komnas Perempuan yang memiliki konsentrasi 



83 
 

penuh terhadap isu-isu perempuan, melakukan advokasi dan penyuluhan-

penyuluhan terkait. Cony, sebagai karakter individu dengan latar belakang 

sebagai aktivis perempuan menunjukkan bahwa terbentuknya kebebasan dan 

elemen-elemen perjuangan perempuan hari ini tak lepas dari perjuangan 

perempuan-perempuan di masa lalu yang memungkinkan upaya perjuangan 

dan penolakan ketertindasan perempuan bisa berlangsung terus-menerus 

beradaptasi dengan zaman hingga bahkan kemudian memiliki fondasi hukum 

yang kuat, sehingga cita-cita feminisme untuk menciptakan sebuah kesetaraan 

gender bisa terus diperjuangkan. 

 “Aktivisme tokoh perempuan sebenarnya tidak akan pernah mati 
selama mereka masih mau menganggap diri mereka pantas 
diperjuangkan. Sekarang mungkin tidak ada terlalu banyak partai 
politik, namun LSM atau komisi yang bermunculan di kalangan 
masyarakat dengan lingkup kerjanya masing-masing. Salah satunya 
adalah Komnas Perempuan yang terus memperjuangkan kesetaraan 
sesuai dengan cita-cita feminisme dan dilakukan dengan cara yang 
pintar. Adapun perjuangan yang ada saat ini, apapun caranya dan 
betapa canggih pun medianya, berawal dari langkah perempuan 
berkebaya dan berkain jarik yang berani menentang ketidakadilan. 
Sehingga kita tidak bisa berkata bahwa apa yang ada saat ini semata 
adalah hasil keringat kita yang sudah modern ini, karena jika tidak ada 
pergerakan yang dilakukan oleh tokoh perempuan yang dinarasikan di 
majalah ini, mungkin pernikahan dini, perempuan yang buta huruf dan 
objektivikasi perempuan akan masih jadi sesuatu yang umum” 

 (Hasil wawancara dengan Cony, tertanggal 14 Agustus 2016) 

 Dino selaku subyek penelitian 4, sebagai intelektual muda dalam hal 

ini berada dalam posisi pembacaan dominan. Ia memandang perjuangan 

perempuan dalam Majalah Historia lebih kompleks dan membawa semangat 

kebudayaan untuk kebutuhan sesama daripada perjuangan perempuan pada 
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masa kini yang hanya berpusat pada kegiatan fisik dan sensual untuk 

kebutuhan individual semata. Namun ia menambahkan bahwa kaum 

perempuan di zaman refomasi-sekarang sebenarnya sudah terbebas dari 

belenggu domestifikasi perempuan sebatas macak, masak, manak dan marak 

(berdandan, memasak, melahirkan dan abdi-suami). Oleh karena itu ia 

menganggap bahwa permasalahan yang dihadapi perempuan hari ini juga 

turut berubah. Ia mengemukakan ketidaksepakatannya terhadap aktivisme 

perempuan di zaman modern yang hanya berpusat pada kegiatan 

eksistensialisme dan bersifat individualisme seputar bidang kecantikan, 

fashion dan entertainment. Aktivisme perempuan dalam kerangka intelektual 

dewasa ini mengalami penurunan drastis yang ia tengarai oleh sebab-sebab 

perubahan zaman modern yang serba liberal dan kapitalistik.  

“Jaman sudah berubah cepat ya mas, kalo sekiranya keterkaitan antara 
aktivisme tokoh perempuan Nasional di era kemerdekaan, orde lama, 
orba, reformasi hingga kini memang tentu bentuknya berbeda. Saya 
sih pernah baca-baca artikel tentang keterkaitan perempuan sama 
perjuangan melawan kapitalisme global yang saya kira visinya bisa 
terjalin di era kemerdekaan ke sekarang. Hehehe, yah mungkin nggak 
usah pake sebutan feminisme mas, saya lebih sreg nyebutnya kok 
perjuangan. Tapi di era media sosial-teknologi yang sekarang dimana 
akses informasi sangat terbuka, perjuangan perempuan yang disorot di 
media-media TV mainstream ya paling cuman polwan cantik mas 
hehehe, atau mungkin yang acara-acara wisata adat gitu-gitu. Lebih 
yang dijual media sekarang sensualnya, ngebosenin sekali hahaha. 
Saya kurang setuju kalo dibandingkan dengan tokoh di Laswi tahun 
1945, jauh sekali perbedaannya. Mereka berjuang bukan cuman fisik 
tapi di ranah pemikiran karena terbukti jadi intelijen negara lho. Kok 
ya sekarang yang diliat cuman sensualnya aja, penyokong-penyokong 
intelektual pemikiran yang basisnya kebangsaan dan kerakyatan sudah 
minim. Sejak Indonesia dipimpin Presiden Wanita Pertama Megawati, 
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hingga kini Menteri Susi, saya pikir belum ada tanda-tanda perjuangan 
perempuan yang bijak dan tepat sasaran mas. Kalo toh ada, sangat 
tenggelam sama media-media yang menyebarkan informasi untuk 
profitnya saja, contohnya kasus Marsinah, jadi tingkat kebenarannya 
hampir tidak ada. Dampak buruknya ya kita yang mau belajar sejarah 
dan peradaban perjuangan sungguh-sungguh ini yang jadi buta 
informasi”. 
(Hasil wawancara dengan Dionisius Dino, tertanggal 20 Agustus 
2016) 

 Tidak jauh berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Dino, 

Farahdiba selaku subyek penelitian 6, mendasarkan diri pada kajian 

feminisme, menyepakati peran aktivisme keperempuanan dalam Majalah 

Historia, namun jika membahas atau merujuk metode perjuangan perempuan 

merupakan hal yang berbeda. Ia menegaskan bahwa persoalan kesetaraan 

antara laki-laki dan perempuan dalam konteks pergerakan feminisme sudah 

tidak bisa lagi diperdebatkan. Perempuan pada hari ini haruslah memiliki 

kendali atas pemberdayaan perempuan (women empowerment) itu sendiri 

seperti yang ia contohkan dalam bentuk kemandirian finansial. 

“Ya sepakat sih soal konteks sejarah pada waktu itu, cuman klo untuk 
pergerakan modern ini metode itu udah gak bisa dipake, krn laki dan 
perempuan sudah seharusnya setara. fokus feminisme saat ini itu 
sudah bukan saatnya mengangkat ktertindasan perempuan namun 
bgmn perempuan itu membantu mengangkat derajat/peran dirinya 
sendiri. seperti kemandirian finansial, memiliki kendali atas 
pemberdayaan kaum perempuan (women empowerment). klo di 
majalah itu lebih pd soal menyelamatkan ketertindasan perempuan, 
hanya secara aspek politik saja, kalo menurut saya hari ini sih 
harusnya lebih harus mengarah pada hal-hal pemberdayaan pada kaum 
perempuan itu sendiri. Seperti yang beberapa saya contohkan tadi”.  
(Hasil wawancara dengan Farahdiba, tertanggal 14 September 2016) 
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  Begitu juga dengan halnya, Bunga Irmadian selaku subyek penelitian 

3, yang menganggap bahwa pesan keperempuanan pada Majalah Historia 

merupakan penggambaran keperempuanan hanya pada aspek politik semata, 

bahwa seharusnya pesan keperempuanan memiliki spektrum permasalahan 

yang lebih urgen dan luas daripada aspek politik semata. Ia menambahkan 

bahwa untuk merepresentasikan perempuan hendaknya mempertimbangkan 

arti dan konsepsi yang utuh mengenai wacana feminisme itu sendiri. Meski 

Majalah Historia menurut Bunga sudah sangat komprehensif mengenai 

pembahasannya soal pembangunan kesadaran perempuan, namun ia masih 

perlu meninjau dan mempertimbangkan aspek-aspek dan referensi lain di luar 

sosok perempuan yang diulas Majalah Historia. Bahwa ia tidak sepakat 

jikalau majalah ini digunakan sebagai parameter progresifitas perempuan 

karena perempuan pada majalah ini hanya mencitrakan aspek politik saja. 

“Tapi kalo menurut standarku sih ya masih belum juga sih, apalagi 
kalo bicara tentang feminism sendiri memang mencakup hal itu, tapi 
lebih dari itu, secara beyond politics and defines feminism itself. 
Karena feminism adalah bagaimana cara kita berpikir, tapi kalau 
feminism hanya dilihat  hanya dari representasi perempuan di ranah 
dominan, maka seperti yang dibilang oleh tokoh feminism gelombang 
ketiga, bahwa perempuan haruslah merepresentasikan dirinya di ranah 
laki2 seperti politik. Tapi aku gak setuju kalau lantas edisi ini 
dijadikan ukuran bahwa begini lho seharusnya aktifisme perempuan, 
karena banyak kok contohnya kayak Camilla Vallejo atau kalo pernah 
nonton film tentang Leila Khaled, mereka itu juga termasuk 
representasi perempuan progresif yang ada juga saat ini. Begitu mas.. 
“ 
(hasil wawancara dengan Bunga Irmadian, tertanggal 2 September 
2016). 
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 Pemaknaan dalam kerangka negosiasi juga dikemukakan oleh 

Banyubiru selaku subyek penelitian 2 yang dalam hal ini memiliki perspektif 

berbeda. Ia lebih menyoroti soalan konsep strata sosial yang terbentuk pada 

masyarakat, dalam hal ini kelas elite politik yang mana menentukan tingkat 

kemudahan dalam mengakses kebutuhan (aktualisasi diri) perempuan baik 

secara ekonomi maupun politik. Banyubiru memandang bahwa para 

perempuan yang diulas pada majalah ini memiliki latar belakang dan tingkat 

kesempatan yang sama yaitu jajaran kelas elite negara yang mana mengenai 

fungsi, tugas dan kewajibannya sebagai tokoh masyarakat sebagai agen 

emansipasi dan otomatis mengemban tanggung jawab sosial dalam 

memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam kesehariannya. Banyubiru 

menegaskan dalam konteks politik, bahwa terdapat sebuah kontradiksi dalam 

elite politik negara sekarang yang justru mengalami banyak kemunduran dari 

berbagai macam aspek jika dikomparasikan dari ulasan sejarah di Majalah 

Historia. Banyu biru secara implisit mengatakan bahwa representasi peran 

aktivisme keperempuanan melalui keterwakilan perempuan di lembaga politik 

kenegaraan saja tidak bisa dijadikan tolok ukur perjuangan pembebasan 

perempuan mengingat persoalan ekonomi negara ketiga masih jauh lebih 

krusial daripada perjuangan perempuan dalam tataran politik semata. 

Banyubiru menambahi bahwa perjuangan pembebasan perempuan pada hari 

ini justru terjadi pada masyarakat tingkatan menengah ke bawah dari para 

kaum buruh, petani dan beberapa individu lain yang berjuang secara mandiri 
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dan otonom disesuaikan dengan kebutuhan pembebasan maupun aktualisasi 

perempuan masing-masing. 

 “Waduh relevansi hem. Aktivisme tokoh perempuan di sini ya begitu 
saya kira cukup revolusioner di era waktu itu, dari mulai taklik talak, 
kehidupan rumah tangganya, dari penjara ke penjara. Ya, tapi saya 
kira memang sudah semestinya mereka memiliki sikap seperti itu. Ada 
beberapa yang saya sorot disini ya, disamping karena secara latar 
belakang pribadi mereka sebagai obyek eksploit sistem patriarki 
contohnya penderitaan bibinya maria ulfa itu sebagai korban poligami. 
Kemudian, entah juga masih sebates asumsi aja ini ya, dua tokoh di 
majalah historia ini saya lihat semuanya berlatar belakang keluarga 
menengah ke atas dan punya jabatan elite negara yang sudah pasti 
punya pengaruh, kemudian kalo ditarik relevansinya ke jaman 
sekarang yaa kok kaum elite-nya selebrittis semua hehe mungkin 
cuman sri mulyani sama sekarang ibu susi yang cukup punya 
pengaruh, ini secara bahas tokoh elite ya. Kalo saya sih ngeliatnya 
aktivisme perempuan sekarang gak bisa dilat dari kelas sana aja ya. 
Kalo ngeliat sekarang justru aktivisme perempuan masih berlanjut 
dengan tataran dan kelas sosial yang beragam, dari banyak golongan 
dan identitas, contohnya seperti karyawan Metro TV, Juliana yang 
diberhentikan secara sepihak itu, kemudian protes ibu-ibu Kendeng 
menolak pabrik semen, Buruh Marsinah dan lain-lain. Nah dari situ 
bisa kamu lihat gak bedanya, dan kesimpulannya simpulin sendiri 
bahwa sebuah kemunduran terjadi di kalangan yang mana? Bahwa 
reepresi kini, datang dari segala arah aaaaarghh”. 

 (Hasil wawancara dengan Banyubiru, tertanggal 2 April 2016) 

Adapun pembacaan subyek penelitian 1 dan 5 mengenai peran 

aktivisme perempuan dalam kurun waktu masa kemerdekaan secara tidak 

langsung mengarah pada posisi pembacaan dominan (dominant code position) 

menunjukkan pesan keperempuanan yang memiliki kehendak dan kendali 

sendiri atas kehidupan mereka.  
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Sedangkan pembacaan dalam kerangka negosiasi (negotiated code 

position), dalam hal ini subyek penelitian yang menyepakati kode teks yang 

disampaikan penulis, namun dengan tetap mempertimbangkan permasalahan 

tertentu untuk kemudian dikompromikan dengan keyakinan, kepercayaan dan 

definisi masing-masing subyek penelitian, diantaranya adalah Banyubiru, 

Bunga, Farah dan Dino. Banyubiru selaku subyek penelitian 2, menggunakan 

konsep strata atau kelas-kelas sosial sebagai landasan berpikir. Adapun Farah 

dan Dino berpendapat bahwa keperempuanan pada Majalah Historia tidak 

bisa dijadikan satu makna keperempuanan yang tunggal mengingat narasi 

perjuangan dan pembebasan perempuan berikut fokus dan metode 

perjuangannya juga turut berubah menyesuaikan permasalahan zaman, 

sedangkan Bunga menganggap bahwa peran aktivisme keperempuanan 

hendaknya tidak hanya direpresentasikan dalam aspek politik semata.  

3.3.2.  Peran Aktivisme Perempuan Pada Ranah Perkawinan dalam Majalah 

Historia Edisi I/2012. 

Dalam kategori pembacaan ini, koding peneliti menemukan elemen 

daripada aktivisme perempuan pada zaman kemerdekaan dalam ranah 

lembaga perkawinan. Hal ini juga perlu diketahui, bahwa narasi feminisme 

tidak dipungkiri juga memberi perhatian cukup besar dalam ketertindasan 

perempuan di bawah lembaga perkawinan, dimana dalam sistem yang 

melibatkan dua entitas –lelaki dan perempuan— ke dalam suatu keterikatan 

secara traktat lembaga, dalam perkembangannya hingga saat ini dianggap 
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masih didominasi superioritas kompleks daripada sistem patriarkat yang 

hanya menguntungkan salah satu pihak saja. 

Hal mengenai ketidaksetujuan superioritas patriarki yang bersembunyi 

di balik lembaga perkawinan pun dikemukakan oleh Widya, meski notabene 

memiliki latar belakang religius yang taat. Dalam pembacaannya, Widya 

menyepakati langkah taklik talak golongan Maria Ulfa dalam konteks 

poligami dan juga kekerasan dalam rumah tangga dengan kaum perempuan 

sebagai obyek. Widya menengarai bahwa kekerasan ini justru berlangsung 

dibawah pengaruh lembaga-lembaga agama yang menjustifikasi ayat-ayat Al-

Quran mengenai ide-ide poligami yang disahkan melalui undang-undang 

kenegaraan. 

 “Jadi, pas baca kronik itu aku nangkepnya, jadi pas konferensi 
perempuan yg diadakan waktu itu kepecah jadi dua golongan, 
golongan yg pro soal poligami, terutama oleh kalangan islam yg 
dilegalisir oleh tafsir-tafsir alquran dan golongan Kristen dimana 
emang dari dulu nikah sama satu aja, kalo dalam islam tuh boleh nikah 
lebih dari empat orang. Nah pas konferensi, sampe UU itu disahkan 
akhirnya gejolak pro dan kontra, nah maria ulfa ini salah satu yang 
paling keukeh tetap memperjuangkan soal talak tersebut. Menurut 
saya sih langkah Maria Ulfa tepat, soalnya butir2 UU yang 
diperjuangkan Maria Ulfa sangat menguntungkan perempuan di masa 
kini, salah satunya itu soal kekerasan perempuan. Sekalipun saya 
Islam dan berjilbab ketika saya dihadapkan menjadi korban ya terus 
masak kita mau nurut ae sama suami kayak gitu?”. 

 (Hasil wawancara dengan Widya Kresna, tertanggal 13 April 2016) 

  Pembacaan secara mendalam diutarakan oleh Cony dan Dionisius 

Dino, selaku subyek penelitian 1 dan 4, dimana latar belakang kedua subyek 

penelitian sebagai seorang akademisi cum aktivis ini memiliki perspektif 
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mendalam mengenai pro dan kontra isu-isu perkawinan yang mana mereka 

sangat apresiatif terhadap apa yang sudah diperjuangkan oleh perempuan 

dalam pencanangan sistem taklik talak. Namun, Cony masih memandang 

bahwa hal itu tidak serta merta menurunkan tingkat ketertindasan perempuan 

dalam perkawinan.  Cony menganggap institusi agama sebagai institusi moral 

masyarakat sangat berperan penting terhadap ide-ide poligami dan 

ketertindasan perempuan dalam perkara perkawinan dan kehidupan rumah 

tangga yang bahkan sampai saat ini masih dijumpai pembenaran-pembenaran 

ide poligami atas nama agama.  

 “Pergerakan yang dilakukan oleh Maria Ulfa berkaitan dengan hak 
perempuan terutama dalam perkara perkawinan dan kehidupan rumah 
tangga. Ia ingin menyetarakan derajat perempuan dengan laki-laki di 
hadapan hukum agar bisa membela dirinya sendiri, terutama saat 
terjadi kekerasan rumah tangga atau perselingkuhan yang dilakukan 
oleh suaminya. Secara umum pada saat itu Maria Ulfa melawan 
tatanan yang disokong oleh kepentingan agama seperti pembolehan 
poligami dengan mengajukan pasal yang sifatnya mendorong 
perkawinan menjadi monogami. Seiring berjalannya waktu, pasal 
Perkawinan yang tercantum dalam UUD mungkin menjadi angin segar 
bagi sejumlah perempuan di Indonesia. Cikal bakal protes yang 
dilayangkan Maria Ulfa yang diikuti dengan pencanangan pasal taklik 
talak dan juga pasal Perkawinan tersebut sampai sekarang dapat 
dirasakan manfaatnya bagi perempuan. Namun sebenarnya bahkan 
sampai saat ini permasalahan yang ada masih sama, yakni kekuatan 
kepentingan agama yang terus saja mengendalikan nilai-nilai 
kemasyarakatan masyarakat Indonesia, buktinya masih saja ada 
pembenaran atas poligami dan kekuasaan suami yang mutlak atas 
istrinya. Hingga saat ini, hukum negara yang katanya netral dan 
mampu mewakili seluruh warganya dengan latar belakang yang 
beragam belum bisa diterjemahkan dan diterapkan sesuai dengan 
esensinya” 

 (Hasil wawancara dengan Cony, tertanggal 14 Agustus 2016) 
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  Tidak jauh berbeda dengan Cony, Dino selaku subyek penelitian 4 

juga memandang bahwa akar permasalahan gugatan golongan perempuan 

dalam ranah perkawinan bermula dari ide poligami yang merugikan 

perempuan marak pada tahun 1935 yang juga ia sepakati dilegimitasi oleh 

institusi agama. Namun, secara umum, Dino memiliki pandangan berbeda 

dalam tataran urgensi permasalahan yang lebih mendahulukan perjuangan 

perempuan lebih kepada kasus-kasus Kekerasan Perempuan Dalam Rumah 

Tangga (KDRT). Dino menganggap bahwa permasalahan mengenai identitas 

dan kesetaraan adalah permasalahan mendasar dengan tingkat urgensi yang 

tidak lebih penting daripada permasalahan soal kekerasan perempuan tersebut. 

“Aktivisme perempuan di majalah ini sudah dijelaskan dengan sangat 
lengkap dan menyeluruh menurut saya. Kalo masalah RUU itu 
awalnya kan dijelaskan karena isu poligami yang marak tahun 1935-an 
ya? Maria Ulfah jadi pionirnya. Memang sih di era itu pro dan kontra 
muncul karena tradisi ortodoks keagamaan soal perspektif perempuan 
di mata sosok lelaki. Tapi yang menarik bagi saya dibentuknya 
KPKPAI (Komite Perlindungan Kaum Perempuan dan Anak-Anak 
Indonesia) yang didahului ordonansi itu benar-benar dipertimbangkan 
jalur kebangsaannya. Maria Ulfah memihak negara untuk tidak 
menyetujui tawaran ordonansi Belanda, sangat politis. Kalo perihal 
pasal kesetaraan dalam perspektif warga negara dan hukum saya rasa 
tidak ada yang patut diperdebatkan. Apalagi tujuannya Maria Ulfah 
memasukkan pasal 27 ke UUD 1945 kan juga selain itu buat 
mempererat hubungan baik antar kelas. Ibaratnya ya, sesuai dengan 
anggapan saya tentang gerakan perempuan dalam mengahadapi 
kapitalisme global. Yang perlu diperdebatkan dengan relevansi pada 
zaman sekarang itu hukuman kasus KDRT mas. Karena UU 
Perkawinan 1974 itu saya sendiri masih belum sepakat kalo belum 
diharmonisasi dengan UU KDRT. Karena seharusnya memang 
perempuan tidak diperlakukan sebagai komoditas bernilai ekonomis, 
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dan kekejaman terhadap sesama manusia tidak ada yang layak 
dibenarkan”. 

 (Hasil wawancara dengan Dionisus Dino, tertanggal 20 Agustus 2016) 
 

  Kerangka pembacaan serupa juga dikemukakan oleh Bunga Irmadian, 

selaku subyek penelitian 3, memandang bahwa esensi dan kesakralan 

pernikahan pada hari ini –-khususnya masyarakat urban—sudah mulai terkikis 

seiring zaman. Hal itu ia dasarkan pada realitas keseharian baik secara esensi 

maupun ekonomis, pada beberapa kalangan masyarakat yang memanfaatkan 

kesakralan esensi pernikahan untuk tujuan dan kepentingan pribadi sehingga 

menjadi hal-hal yang profan dan rentan merugikan kaum perempuan terutama. 

Bunga yang memandang isu perkawinan dari kacamata urban, tak pelak juga 

memanfaatkan pilihan-pilihan alternatif untuk menjalin sebuah relasi atau 

hubungan dengan lawan jenis tanpa harus terjebak pada institusi pernikahan, 

sebagai contoh adalah sistem long-time partner, yaitu suatu sistem relasi 

asmara antar dua gender yang tidak mendasarkan diri pada suatu keterikatan 

lembaga pernikahan. 

 “Haha ya gimana ya, saya cukup terkesima aja dan untuk ukuran 
jaman segitu menurutku gokil aja gitu. Kalo soal perjuangan dalam 
ranah perkawinannya cukup jauh sih perkembangannya kalo 
dibandingkan dengan keadaan sekarang. Gimana ya dengan adanya 
generasi milenials angkatan tahun 80-90an ke atas, mereka malah 
melihat bahwa perkawinan bukan suatu goals dalam hidup mereka, 
artinya bukan jaminan hidup bahagia saja, itu pertama. Kedua, peran 
perempuan dalam melihat perkawinan, well karena disini aku 
berbicara sebagai perempuan yang belum menikah kupikir, apa ya 
pemikiran kolot tentang idealisasi pernikahan dan blab la seperti kata 
orang tua itu udah terkikis seiring berkembangnya jaman. Tapi 
mungkin tiap orang beda2 sih, tergantung pola pikir dan budaya yang 
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ia anut. Tapi gak sedikit juga sih anak2 muda yang memutuskan untuk 
menikah, Cuma ya balik lagi nih tujuannya apa dulu? Kalo cuma 
untuk legalisasi hubungan biologis ya duh picik banget. Padahal 
pernikahan itu institusi sakral lo, tapi juga banyak lo orang2 dengan 
memakai alibi agama dan kitab suci mendomplengnya dan 
mengatakan, hindari zina dan blabla alih2 biar dapet karomah atau 
masuk surga, tapi kan pernikahan tidak sesederhana itu banyak 
faktornya, apalagi disini perempuan sebagai pihak yang sangat rentan, 
kupikir sih begitu”. 

 (hasil wawancara dengan Bunga Irmadian, tertanggal 02 November 
2016). 

  Pembacaan serupa dan sederhana diungkapkan oleh Banyubiru selaku 

subyek penelitian 2 yang memandang ide taklik talak yang diperjuangkan oleh 

Maria Ulfa pada zaman modern ini justru dimanfaatkan untuk kepentingan 

beberapa pihak individu, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini diutarakan 

subyek penelitian dengan gaya bahasa sinisme, bahwa ia menganggap 

esensialitas hukum pernikahan pada hari ini sudah tidak lagi pada tempatnya. 

Banyubiru kemudian memunculkan pertanyaan retoris dan mengalihkan fokus 

pembahasan pada relevansi dan esensi pernikahan yang ia dasarkan terhadap 

fenomena perceraian yang marak dewasa ini. 

 “Ya bagus juga sih taklik talak yang diperjuangin sama golongan 
maria ulfa, pada waktu itu. Taapi kalo soal sistem perkawinan gak 
begitu paham mas maksudnya. Cuman setelah ada sistem talak begitu 
kok terkesan jalan menuju perceraian kok jadi malah segitu 
gampangnya ya, ah gak juga ya itu kan di dunia seleb ya hehe Atau 
jangan-jangan apa justru perkawinan udah gak relevan lagi kali ya 
hahaha becandaaaa” 

 (Hasil wawancara dengan Banyubiru, tertanggal 2 April 2016) 
 

Kesepakatan serupa juga dikemukakan oleh Farahdiba, selaku subyek 

penelitian 6 yang memandang bahwa aktivisme perempuan pada hari ini 
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sudah tidak lagi menjadikan isu perkawinan sebagai fokus perjuangan, 

disamping karena isu ketidakaadilan sosial menjadi hal popular semasa 

zaman kemerdekaan, juga karena tidak lagi muncul undang-undang 

perkawinan yang merugikan perempuan. Hal ini disebabkan oleh 

perjuangan dan keterlibatan perempuan dalam menyusun RUU perkawinan 

semasa pasca kemerdekaan yang diinisiasi Maria Ulfa seperti yang 

diceritakan Majalah Historia. 

 “Perempuan pada saat itu menjadi sangat aktif melihat permasalahan 
terkait perempuan, mungkin sih dikarenakan semangat kesatuan yang 
lagi menerpa semua kelas dan golongan masyarakat ya. RUU 
perempuan dari awal usulan sampai jadi UU benar-benar melibatkan 
peran perempuan disitu. Kalo ngeliat sekarang sih aktivisme 
perempuan tetang RUU perkawinan atau aturan perkawinan saat ini 
sepertinya sedang lesu, belum banyak produk-produk UU tentang 
perkawinan yang lahir, tidak seperti masa perjuangan yang ditulis di 
majalah ini”. 

 (Hasil wawancara dengan Farahdiba tertanggal 14 September 2016) 

Adapun pembacaan khalayak pada kategori ini secara sermpak bisa 

ditarik ke dalam benang merah yang sama, yaitu  satu, soal ketidaksepakatan 

subyek penelitian terhadap praktik-praktik kekerasan dan dominasi patriarki 

yang terjadi sepanjang sejarah lembaga pernikahan yang justru banyak 

dimotori dan dipraktikkan oleh juru tradisi dan agama sebagaimana 

disampaikan oleh subyek penelitian 1, 3, 4 dan 5. Adapun selain bersembunyi 

dibalik jubah tradisi dan agama, praktik tersebut juga memiliki posisi yang 

kuat secara hukum sehingga memungkinkan jalur perjuangan ketertindasan 

atas perempuan tersebut kemudian juga melalui jalur politik dan hukum, 
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sehingga sebagaimana disampaikan oleh subyek penelitian 2 dan 6, bahwa 

apa yang diperjuangkan oleh tokoh-tokoh perempuan yang dibahas pada 

Majalah Historia Edisi I/2012 sangat penting untuk diketahui oleh publik 

dalam persoalan mengenai kajian gender dan kekerasan perempuan dalam 

rumah tangga. 

3.3.3.   Muatan Kisah Asmara Pada Pesan Keperempuanan dalam Majalah 

Historia Edisi I/2012. 

Kategori pembacaan ketiga di sini merupakan koding peneliti dalam 

teks Majalah Historia yang menyisipkan kisah asmara pada tiap profil tokoh-

tokoh pejuang perempuan. Dalam hal ini, temuan studi literatur dijelaskan 

bahwa unsur tema percintaan bisa dijumpai di banyak media massa popular 

yang digunakan untuk kebutuhan dramatik dalam pembacaan teks media. 

Tema mengenai kisah percintaan pada realitanya menjadi senjata utama media 

massa dalam persaingan atau strategi konsumsi media massa dalam 

masyarakat dan sekaligus membuktikan bahwa bumbu kisah asmara memang 

selalu menjadi fokus utama perhatian masyarakat. Pada akhirnya, fenomena 

ini mampu mengalihkan perhatian masyarakat dari isu permasalahan lain yang 

lebih urgen. 

Kehadiran Majalah Historia sebagai salah satu media sejarah alternatif 

yang fokus terhadap isu nasional juga menyisipkan tema-tema mengenai kisah 

asmara dari para tokoh perempuan. Tentunya tema ini tidak menjadi fokus 

utama dalam majalah ini, namun sifatnya hanya sebagai bumbu dan penyegar 

yang sesuai dengan pernyataan awak media Historia yang memang 
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menyajikan berita-berita sejarah secara popular guna menghindari pembacaan 

teks sejarah nasional yang selama ini dianggap kaku, serius dan 

membosankan. 

Namun dengan begitu peneliti merasa perlu untuk menyajikan temuan 

data mengenai kategori ini untuk mengetahui bagaimana proses pembacaan 

khalayak terhadap muatan kisah asmara pada sosok perempuan di Majalah 

Historia ini, yang sekali lagi peneliti anggap bahwa masih terdapat 

kemungkinan perbedaan pandangan dalam hal ini sebagaimana cita-cita 

feminisme dalam pembebasan ketertindasan perempuan dalam ranah 

perkawinan juga memiliki akar korelasi yang tidak jauh berbeda meliputi 

tataran hubungan afeksi antar dua entitas gender yaitu lelaki dan perempuan. 

Dalam perspektif Banyubiru, ia menganggap Majalah Historia dalam 

edisi perdananya ini merupakan upaya awak media Historia untuk mereduksi 

pretensi feminisme secara radikal. Banyubiru mengatakan bahwa sistem relasi 

asmara dari para tokoh perempuan disini mampu menyeimbangkan dua kutub 

superioritas-inferioritas kaum perempuan. Upaya menyisipkan kisah asmara 

dari para tokoh perempuan disini dianggap sangat perlu dalam membentuk 

pondasi kesadaran masyarakat terhadap perbedaan gender dimulai dari 

lingkaran terkecil. 

“Naah ini yang saya bilang berimbang tadi, letaknya disini makasih 
udah memperjelas ; soal relasi asmara. Disini mereka digambarkan 
secara perkasa, revolusioner namun mereka juga digambarkan 
memiliki sisi naluriah sbg seorang perempuan lembut dan penuh kasih 
sayang melalui pengkisahan relasi asmara mereka. Maksudnya, untuk 
menilai seseorang juga bisa dianalisis lewat relasi asmaranya juga 
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salah satu hehe. Jadi, di sini bukan hanya soal dominasi perasaan atau 
logika semata, jamannya udah lewat, jadinya ya imbang disininya. 
Soal relevansinya hari ini hemmm gimana yaa tergantung juga sih no 
komen, relatif hehe”. 

 (Hasil wawancara dengan Banyubiru, tertanggal 2 April 2016) 

Sebagaimana juga dikemukakan oleh Widya selaku subyek penelitian 5, yang 

menganggap pesan keperempuanan di Majalah Historia dalam kerangka 

progresif terhadap perjuangan baik terhadap negara maupun sesama kaum 

perempuan tertindas, namun di lain sisi penulis masih merepresentasikan 

sosok perempuan sebagai simbol kasih sayang dari sosok ibu yang disisipkan 

pada pengkisahan relasi asmara pada sosok perempuan tersebut. 

“Mungkin memang Majalah Historia ini emang gak melulu 
menceritakan soal kehebatan tokoh, cerita-cerita roman yang 
disisipkan menggambarkan bahwa perempuan tidak hanya kuat, 
perkasa, tapi ya mereka juga mempunyai naluri alamiah sebagai 
perempuan seperti mereka juga punya rasa kasih sayang, lemah lembut 
terhadap sesamanya dan juga lawan jenisnya. Kalo tanggepanku sih 
mungkin lebih kekaguman sih, sesuatu yang bisa saya teladani, 
tentang SK Trimurti. Emm Ketika dia mengorbankan diri untuk 
dipenjara demi cita-cita yang lebih besar. Dimana dia itu rela 
ngorbanin diri dipenjara bukan karena sebab apa yang ia kerjakan, 
padahal sebenarnya yang ngelakuin itu suaminya, sayuti melik”. 

  (Hasil wawancara dengan Widya Kresna, tertanggal 13 April 2016) 

  Pendapat serupa juga dikemukakan Cony yang memandang bahwa 

kisah relasi asmara disini lebih kepada sebuah upaya untuk menggambarkan 

perempuan sebagai manusia dengan kodrat alami yang memiliki hasrat 

seksual. Ia menambahkan bahwa apa yang diperjuangkan oleh kaum 

perempuan seyogyanya tidak hanya dipandang dari kisah relasi asmara, 

namun lebih kepada perjuangan terhadap kerangka bias gender yang sangat 
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mengakar dan melestarikan penindasan terhadap masyarakat, khususnya 

perempuan. 

 “Penceritaan relasi asmara yang diceritakan di majalah ini 
disampaikan untuk menyempurnakan kisah perjalanan mereka sebagai 
seorang perempuan yang memiliki hasrat seksual. Cerita asmara 
tersebut seakan mampu menyeimbangkan karakter mereka yang pada 
satu sisi adalah perempuan yang kuat dan pemberani, namun juga 
masih mengenal cinta. Hal tersebut menjadikan pelajaran bagi 
pembaca bahwa kedua tokoh tersebut tidak mengingkari kodrat 
alamiah sebagai perempuan, namun yang mereka perjuangkan adalah 
mendobrak kerangkeng gender bias antara perempuan dan laki-laki. 
Yang menarik lagi bahwa relasi asmara yang dijalani kedua 
perempuan pahlawan revolusi itu memiliki satu kesamaan, bahwa di 
balik hubungan percintaan tersebut masih ada api perjuangan yang 
meluap, bahkan kemudian semakin besar karena mereka diperistri oleh 
tokoh perjuangan pula. Fenomena ini mengindikasikan adanya 
dukungan moral yang diberikan oleh suami pada sang istri untuk tetap 
melakukan kehendaknya dengan tetap menjaga nilai-nilai hubungan 
dan pernikahan yang disepakati kedua belah pihak. Dan ternyata 
bahkan di era yang digadang-gadang sudah modern ini, perkara istri 
bekerja di luar rumah masih menjadi sebuah pembahasan yang belum 
ada habisnya.  

 (Hasil wawancara dengan Cony, tertanggal 14 Agustus 2016) 

  Pembacaan serupa juga dikemukakan oleh Dino yang memandang 

bahwa penggambaran kisah relasi asmara Majalah Historia berbeda dengan 

penggambaran  relasi asmara pada media massa lain. Hal pembeda tersebut 

terletak pada orientasi pasangan tersebut, dimana pasangan-pasangan tokoh 

perempuan di Majalah Historia lebih mengedepankan tujuan-tujuan makro 

dan kepentingan sosial politik bersama, sedangkan kisah relasi asmara tokoh 

perempuan di zaman modern hanya mengedepankan politik identitas, soal 
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kecantikan, kedudukan dan kepentingan pribadi semata seperti popularitas 

dan kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya materi. 

“Hahaha kalo soal kisah asmara di majalah ini tentunya sangat berbeda 
dengan kisah asmara yang di novel-novel teenlit mas, apalagi yang di 
TV. Kalo di lingkungan tokoh aktivis perempuan yang dibahas di 
buku hampir semua menurut saya menikah dengan pasangannya 
karena visi dan pemikiran yang sama. Tidak peduli kepribadian dan 
kondisi fisik seperti sekarang yang melulu dibahas. Roman-nya malah 
makin seru menurut saya karena mungkin ya, haha nggak tau lagi, 
orang dulu itu bisa tertarik sama lawan jenis karena diskusi dan 
perdebatan sengit mengenai gagasan ideal tentang masa depan 
kebangsaan. Bukan melulu yang dibahas mengenai materialisme dan 
tingkat kekayaan seperti era sekarang. Seenggaknya itu yang saya lihat 
di pandangan secara umum era ini, meskipun nggak semua gitu ya 
hahaha.”. 
(Hasil wawancara dengan Dionisius Dino, tertanggal 20 Agustus 
2016) 

  Berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Bunga selaku subyek 

penelitian 3 yang juga sepakat dengan apa yang direpresentasikan oleh penulis 

teks mengenai relasi asmara dari para sosok perempuan yang dibahas di 

Majalah Historia Edisi I/2012.  Namun secara penyikapan, ia sebagai 

penduduk urban lebih memilih pandangan alternatif lain soal relasi asmara. 

Long-time partner, adalah sebuah sistem relasi hubungan asmara antar dua 

gender yang tidak memfokuskan diri pada suatu komitmen atau keterikatan 

secara lembaga, sebagaimana halnya ia contohkan pada sistem relasi asmara 

hari ini yang selalu berorientasi (life-goals) pada pernikahan. Sistem long-time 

partner sebagai antitesis ide sistem relasi masyarakat selama ini sudah mulai 

banyak digunakan oleh sebagian penduduk kota. 
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 “Menarik, dan sangat menggugah generasi sekarang. Saya melihat ada 
ketersamaan antara apa yang terjadi pada saat itu dengan masa 
sekarang. Soal ini jadi saya sambungin soal pertanyaan tadi soal 
perkawinan, aku melihat ada pergeseran makna perkawinan yang 
seharusnya sakral jadi profan, aku sih ngeliatnya dari kacamata urban, 
bahwa toh banyak orang yang akhirnya tetep menjalin relasi hubungan 
misalnya long-time partner, tanpa harus melibatkan pernikahan. Itu 
orang2 kota banyak yang berpikir seperti itu, aku pribadi juga belum 
kepikiran tentang pentingnya menikah, gitu aja sih kalo buat aku 
hehehe” 

 (hasil wawancara dengan Bunga Irmadian, tertanggal 02 November 
2016) 

 
Adapun pendapat berbeda dikemukakan oleh Farahdiba selaku subyek 

penelitian 6, dalam pembacaannya seputar pengkisahan relasi asmara dalam 

pesan keperempuanan tercatat dalam kerangka oposisi. Ia menganggap bahwa 

tidak ada korelasi mengenai sosok patriot perempuan dengan kisah relasi 

asmaranya, karena menurut Farahdiba kisah relasi asmara tidak bisa dijadikan 

sebuah parameter dalam merepresentasikan kaum perempuan dan 

perjuangannya. 

menurut saya sih, ga ada kaitannya ya antara pengkisahan tokoh yang 
patriotis dengan kisah asmara mereka. sejatinya , kisah asmara tidak 
bisa dijadikan cerminan pemikiran maupun pergerakan seseorang. 
begitu juga dengan tokoh-tokoh ini. 
(Hasil wawancara dengan Farahdiba, tertanggal 14 September 2016) 
 
Adapun keseluruhan pembacaan khalayak pada kategori ini bisa 

ditarik ke dalam satu benang merah yang sama soal kesepakatan pengkisahan 

relasi asmara pada sosok perempuan sebagai bentuk keutuhan makna pesan 

keperempuanan ideal yang tidak hanya mengerucutkan diri hanya pada 

sebatas dua oposisi biner, antara superioritas-inferioritas semata.   Bahwa 
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kaum perempuan masih harus memandang sistem keluarga yang lahir dari 

tradisi pernikahan sebagai salah satu jati diri keperempuanannya, termasuk 

didalamnya sebagai pondasi yaitu sistem relasi asmara yang melibatkan dua 

gender dengan tetap mengedepankan kesetaraan gender dan juga kepentingan 

bersama. Terkecuali Farahdiba selaku subyek penelitian 6 yang tidak 

menjadikan relasi asmara sebagai preferensi pembacaan utamanya atas 

pembacaan pesan keperempuanan. 

3.4. Pola Pemaknaan Audiens Terhadap Pesan Keperempuanan dalam Teks 

Sejarah Majalah Historia Edisi I/2012. 

Adapun dalam tahap kategori ini merupakan hasil koding peneliti 

mengenai tahap pemaknaan subyek penelitian terhadap pesan keperempuanan 

secara keseluruhan. Pada tahap ini peneliti menyajikan data secara majemuk, 

kompleks dan rinci dari masing-masing individu subyek penelitian, meliputi 

aspek internal khalayak seperti frame of reference/frame of knowledge, 

relations of production, technical strucuture dan juga aspek-aspek eksternal 

yang berpijak kepada aspek sosiokultural dan multi-disiplin ilmu sosial dan 

humaniora dari masing-masing subyek penelitian mengenai pesan 

keperempuanan pada Majalah Historia Edisi I/2012. 

Dalam tahap ini juga dimungkinkannya tahap akhir dalam penentuan 

posisi hipotekal pembacaan masing-masing individu, dimana akan diketahui 

pola pemaknaan ataupun bentuk standar pembacaan dari masing-masing 

subyek penelitian mengenai pesan keperempuanan pada Majalah Historia 

Edisi I/2012. 
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Adapun pondasi atau pijakan referensi yang digunakan Cony selaku 

subyek penelitian 1 adalah kajian feminisme, sebagai ide dasar kesehariannya 

sebagai seorang perempuan yang concern mengenai isu-isu perempuan 

(women empowerment). Sehingga posisi pembacaan subyek penelitian ini 

tergolong ke dalam kerangka pembacaan dominan. Mengacu dari 

kesepakatannya dengan teks media Historia soal bagaimana melakoni hidup 

sebagai seorang perempuan harus dimulai dari keberanian diri untuk keluar 

dari hegemoni-hegemoni patriarkis dimulai dari tingkatan terkecil. 

Sebagaimana dicontohkan Cony dalam jejak rekam pengalamannya sewaktu 

mengikuti organisasi intra kampus dimana masih banyak dijumpai sikap-sikap 

inferioritas dari kaum perempuan sendiri yang sangat ia sayangkan,  

“Saya sepenuhnya merasa sepakat soal itu, misalnya masih ada saja 
ketimpangan di lingkungan saya, dimana di satu sisi banyak 
perempuan yang menunjukkan diri sebagai orang-orang yang mampu 
bersaing dengan kemampuan yang mereka punya, namun di saat yang 
sama ada juga perempuan yang malah menjatuhkan diri mereka 
sendiri. Salah satu contoh yang gamblang adalah saat di organisasi 
mahasiswa, dimana saat itu sedang pemilihan ketua divisi. Ada salah 
satu anggota perempuan menolak saat ditunjuk menjadi ketua dengan 
alasan, “saya tidak bisa memimpin karena saya perempuan.” Sehingga 
sampai saat ini saya merasa bahwa masih ada ketimpangan bahkan di 
antara kaum perempuan itu sendiri dimana beberapa orang menjadikan 
gender sebuah alasan untuk tidak memimpin.” 
(Hasil wawancara dengan Cony, tertanggal 14 Agustus 2016) 
 

Mengacu dari latar belakang pengalaman Cony di atas, pada akhirnya 

memungkinkan prosentase kesepakatannya soal kerangka keperempuanan 

yang diproduksi Majalah Historia lebih tergolong dalam posisi pembacaan 
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dominan (dominant code possition), dimana kesamaan ide dan persepsi 

dengan penulis teks media mengenai pesan keperempuanan ke dalam 

kerangka aktif dan progresif, untuk memperjuangkan ketertindasan 

perempuan baik secara pribadi maupun sesama perempuan lain secara nyata 

dan terus-menerus. Cony menambahkan bahwa perempuan perlu 

memberanikan diri untuk lepas dari belenggu masyarakat patriarkis 

sedemikian halnya para role model tokoh perempuan yang ditampilkan oleh 

Majalah Historia Edisi I/2012, yakni Maria Ulfa dan SK Trimurti yang 

menempuh dan menghadapi segala resiko dan konsekuensi dalam 

perjuangannya membela sesama perempuan. 

“Sosok perempuan dalam majalah Historia ditunjukkan dengan tokoh-
tokoh yang dinamis dan berani baik pola pikir maupun perilakunya. 
Bahwa diperlukan keberanian bagi perempuan untuk dapat 
mengekspresikan diri dan mencapai tujuan, karena belenggu yang 
tidak kasat mata masih mencengkeram di masyarakat. Tanpa nilai 
keberanian dan kedinamisan, pergerakan tidak akan membuahkan 
hasil. Kita mungkin sudah sering dengar tokoh-tokoh perempuan yang 
menorehkan karir pergerakan di masa pra revolusi seperti Kartini dan 
Cut Nyak Dien, namun pembahasan tentang para perempuan pahlawan 
revolusi kalah jauh dibandingkan dengan gempita pemberitaan tokoh 
pahlawan laki-laki yang gagah berani. Sehingga pembahasan dua 
tokoh perempuan berpengaruh di Indonesia yakni Maria Ulfah dan SK 
Trimurti yang runtun dan lengkap dalam majalah ini sangat menarik 
dan berkompeten dalam menambah pengetahuan sejarah akan tokoh 
revolusioner perempuan Indonesia. Secara penyampaiannya sudah 
sesuai dengan standar pembacaan dan pemahaman saya, terutama 
dalam hal penceritaan secara mendetail perjuangan nyata yang sudah 
dilakukan oleh kedua tokoh perempuan utama yang diangkat dalam 
majalah ini.”. 
(Hasil wawancara dengan Cony, tertanggal 14 Agustus 2016) 
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Adapun faktor-faktor pembentuk Cony dalam posisi pembacaan secara 

dominan disamping ia memang seorang perempuan, ia memiliki dimensi latar 

belakang sosiokultural yang cukup berbeda dari kebanyakan subyek 

penelitian. Cony memiliki latar belakang keluarga akademis dengan status 

ekonomi menengah ke atas. Karakter kritis dan progresif juga disematkan 

pada latar belakang keluarganya yang diketahui dari salah satu anggota 

keluarganya merupakan salah satu korban kekerasan rezim Orde Baru yang 

sempat diasingkan di Pulau Buru bersama tahanan lain yang ditengarai 

sebagai oposisi ideologi negara berdalih keberbedaan haluan politik. Indikator 

lain soal progresifitas yang dimiliki Cony juga terletak pada aspek 

sosiodemografis, soal pandangannya mengenai agama dimana ia lebih 

mendefinisikan dirinya sebagai seorang agnostik yang mana hal ini cukup 

menunjukkan basis kerangka berpikir Cony yang menjunjung tinggi 

kebebasan, rasionalitas dan ilmu pengetahuan. Latar belakang tersebut turut 

menjelaskan soal bagaimana persepsi dan pemikiran Cony dalam memandang 

dan menganalisis suatu hal, dalam hal ini soal wacana keperempuanan, 

sebagaimana ia mengemukakan ketidaksepakatannya mengenai bentuk 

idealisasi perempuan sebagai tindak politisasi makna atas perempuan yang 

bersifat melemahkan peran (role) perempuan, 

“Menurut saya tidak ada sebuah gambaran ideal yang patut ditetapkan 
bagi perempuan. Semua sosok perempuan itu ideal menurut 
bagaimana mereka mendefinisikan diri mereka sendiri. Karena 
nomenklatur ‘ideal’ tidak lain adalah upaya untuk membeda-bedakan 
yang kemudian akan mengarah pada pelemahan dan penjatuhan antara 
yang pantas dan tidak pantas”. 
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(Hasil wawancara dengan Cony, tertaggal 14 Agustus 2016) 
 
 Kompleksitas latar belakang subyek penelitian ini ditunjang dengan 

latar belakang organisasi dan jaringan relasi sosial yang aktif dan luas, yaitu 

dengan keterlibatannya dalam sebuah organisasi seni teater intra kampus, dan 

juga organisasi ekstra kampus sebagai anggota aktif lembaga Bhineka yang 

concern soal advokasi korban kekerasan rezim, kekerasan seksual dan juga 

aktifitas literasi melalui media massa alternatif milik lembaga Bhineka. 

Adapun pola pemaknaan dominan dari subyek penelitian Cony tersebut, 

menurut peneliti sangat kompleks atau dengan kata lain memiliki 

kecenderungan keberpihakan yang sangat jelas terhadap arah konstruksi pesan 

keperempuanan yang tidak hanya berkisar soalan citra dan identitas. 

Keperempuanan, menurutnya juga perlu diperluas peranannya ke dalam 

tataran sosial, budaya, ekonomi dan politik, sehingga ketika ia dihadapkan 

pada teks keperempuanan majalah ini, ia merasa sepakat dan mendukung 

keseluruhan informasi yang dihadirkan di Majalah Historia Edisi I/2012. 

Meninjau dari pondasi  atau pijakan referensi yang digunakan 

Banyubiru selaku subyek penelitian 2 ini tergolong netral atau dengan kata 

lain tidak memiliki keberpihakan atas nilai atau konsep ideologi tertentu. Hal 

ini ditinjau dari pemaknaannya mengenai pesan keperempuanan dalam 

Majalah Historia masih tergolong moderat, tidak dijumpai keberpihakan dan 

pretensi baik terhadap ide-ide feminisme maupun patriarkis yang 

memungkinkan kecondongan representasi perempuan ke dalam dua kutub 
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ekstrem yang berjauhan. Berdasarkan pemaknaan yang ia kemukakan, 

Banyubiru secara posisi pembacaannya tergolong dalam kerangka negosiasi. 

Pesan keperempuanan pada Majalah Hsitoria menurutnya masih dalam tataran 

seimbang yang memungkinkan pemaknaan pesan keperempuanan secara 

kompleks, berimbang dan rasional, tidak seperti di media massa pada 

umumnya yang hanya mengeksploitasi salah satu kutub biner sahaja.  

“Ehhmm penggambaran perempuan di Historia, cukup bagus sih 
setidaknya buat penyeimbang wacana perempuan di media lain. 
Kebanyakan media lain hanya membahas secara terbatas baik secara 
wacana maupun kolom beritanya, jadi akhirnya konstruksinya cuman 
ngarah ke arah feminisme dalam tataran ekstrim kalo gak gitu ya 
feminin cantik seksual doang gitu. Di sini saya lihat cukup berimbang, 
keperkasaan perempuan ada, kelembutan juga ada. Emm ada 
beberapa, yang tak inget itu SK Trimurti sih, gimana gak perkasanya 
orang ini kerja jadi wartawan, sering bermasalah sama lembaga hukum 
dan penjara, kemudian ternyata dia juga seseorang keibuan banget, 
ceritanya pas dia rela dipenjara gitu demi mbelain suaminya, si sayuti 
melik. Dari sini kan dia kelihatannya juga gak feminis-feminis amat, 
kena cinta juga klepek2 dia hehe gak nyambung ya mas. Kalo soal rela 
dipenjara, ini asumsiku ya masi sekedar subjektifitasku aja, kan bisa 
aja emg gara-gara naluri kasih sayang seorang SK, atau bisa saja  ibu 
SK punya tujuan politik makro, yang pada akhirnya ia ngrelain diri 
buat dipenjara who knowssss hehehe”. 
(Hasil wawancara dengan Banyubiru, tertanggal 2 April 2016) 
 
Ia menambahkan bahwa ketika perempuan tidak memilih jalan 

perjuangan seperti yang dilakukan oleh role model di Majalah Historia, bukan 

berarti perempuan tersebut dikatakan pasif dan menyepakati ketertindasan 

atau subordinasi perempuan, bahwa alternatif hidup daripada perempuan 

mutlak menjadi pilihan hak asasi individu, bahwa standar keperempuanan 

seyogyanya bersifat majemuk. Ia juga menambahkan bahwa permasalahan 
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yang harus diperhatikan bukanlah persoalan gender, namun kehendak 

individu itu sendiri, baik laki-laki maupun perempuan dalam membebaskan 

dan mengentaskan dirinya sendiri dari jerat-jerat penindasan baik secara fisik 

maupun pemikiran. 

Jadi, jika semisal ada anggapan masih banyak perempuan yang pasif 
ya ga bisa disalahin juga, toh orientasi mereka mungkin gak melulu 
politik, keterbatasan pilihan hidup ekonomi, mungkin juga mereka 
punya alasan tesendiri untuk bikin jalan tengah begitu. Ah apatis dong, 
nggak maksudku ini bukannya ngebiarin temen cewek saya rela 
ditindas karena ga punya pilihan lagi, tapi menurutku itu bukan soal 
gender, ini bukannya soal kepentingan individu itu sendiri ya, mau 
ditindas atau gak? Suka gak jadi warga kelas dua?. Sama aja sih, kita 
laki2 juga ngerasain ketertindasan juga kok, gak semua. saya ga begitu 
setuju sih sama stereotipe “orang awam”, kata-kata ini terdengar ga 
asik di telinga. Awam terhadap apa? Awam gak berarti orang gak 
mampu, orang mampu pun juga bisa lo dikatakan orang awam.” 
(Hasil Wawancara dengan Banyubiru, tertanggal 2 April 2016) 

Pola pembacaan Banyubiru sedikit banyak hampir serupa dengan pola 

pembacaan Dino, namun Banyubiru memiliki landasan berpikir berbeda, 

Banyubiru dalam hal ini merujuk kajian kelas-kelas sosial yang menentukan 

kemudahan individu dalam hal pengaksesan kebutuhan sosial, ekonomi 

maupun politik. Sosok perempuan yang diangkat pada Majalah Historia 

menurutnya merupakan kalangan kelas elite politik yang bisa mengakses 

kedudukan politik lebih mudah daripada perempuan-perempuan lainnya. Jika 

wacana keterlibatan perempuan dalam aspek politik yang disajikan Majalah 

Historia tersebut dikomparasikan dengan kalangan kelas elite politik 

perempuan pada hari ini, menurut Banyubiru jauh sangat berbeda. Hal inilah 

yang mendasari pemaknaan secara negosiasi dari Banyubiru mengenai dasar 
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pijakan filsafat materialisme sejarah yang ia gunakan sebagai pisau analisa 

atas permasalahan mengenai pesan keperempuanan pada Majalah Historia ini. 

“Kemudian, entah juga masih sebates asumsi aja ini ya, dua tokoh di 
majalah historia ini saya lihat semuanya berlatar belakang keluarga 
menengah ke atas dan punya jabatan elite negara yang sudah pasti 
punya pengaruh, kemudian kalo ditarik relevansinya ke jaman 
sekarang yaa kok kaum elite-nya selebrittis semua hehe mungkin 
cuman sri mulyani sama sekarang ibu susi yang cukup punya 
pengaruh, ini secara bahas tokoh elite ya. Kalo saya sih ngeliatnya 
aktivisme perempuan sekarang gak bisa dilat dari kelas sana aja ya. 
Kalo ngeliat sekarang justru aktivisme perempuan masih berlanjut 
dengan tataran dan kelas sosial yang beragam, dari banyak golongan 
dan identitas, contohnya seperti karyawan Metro TV, Juliana yang 
diberhentikan secara sepihak itu, kemudian protes ibu-ibu Kendeng 
menolak pabrik semen, Buruh Marsinah dan lain-lain. Nah dari situ 
bisa kamu lihat gak bedanya, dan kesimpulannya simpulin sendiri 
bahwa sebuah kemunduran terjadi di kalangan yang mana?”. 
(Hasil wawancara dengan Banyubiru tertanggal 2 April 2016) 

Faktor pembacaan negosiasi (negotiated code position) yang 

ditunjukkan oleh Banyubiru disamping karena ia adalah seorang laki-laki, ia 

juga memiliki landasan berpikir secara bebas, logis dan rasional. Hal ini 

diketahui peneliti dari gaya pemikirannya yang cukup liberal, individualis 

(realistis-pragmatis), dan bercorak naturalisme. Hal ini juga bisa ditinjau dari 

observasi peneliti terhadap Banyubiru mengenai bagaimana cara ia 

memandang perempuan dalam aspek kehidupan seksual sehari-hari sebagai 

berikut, 

“Memandang gimana? secara naluriah saja ya, kadang eksploit, 
terkadang seksis. maksudnya ini treating soal fisik saja secara seksual, 
di kalangan cewek jg begitu kan hehe, kadang juga respek juga, kalo 
emang orgnya respectable. Ya gak ke perempuan aja, ke pria lain jga 
sama aja, ga pandang genderlah kalo sekarang. Thats the bodies work, 
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yg penting kontrol ga perlu sampe memperkosa, grepe-grepe ngawur 
juga kali hehehe kalo feeling kan jg masi bisa diomongin baik2, kalo 
feeling jg liat2, anak org masi kecil anunya ya masak kamu sikat juga 
ya gak tau lagi sih semisal saya miskonsepsi soal ini huhuhu. Jadi, 
kalo ditanya soal ideal saya soal perempuan itu gimana ya, mungkin 
yang visioner, praktis dan lembut hehehe ada gak yaa? eh”. 
(Hasil wawancara Banyubiru, tertanggal 2 April 2016) 

 Gaya pemikirannya ini paling tidak berpengaruh terhadap bagaimana 

cara ia menganalisis dan memandang teks media massa –termasuk 

didalamnya buku sebagai sumber kajian referensi berpikir. Gaya pemikiran, 

kerangka pengetahuan dan pola pemaknaan Banyubiru didasarkan pada 

respon dan penyikapannya terhadap dunia sekitarnya sehari-hari. Faktor latar 

belakang keluarga juga sangat berpengaruh terhadap sudut pandang 

Banyubiru, ia dibesarkan dari latar belakang keluarga berbasis agama yang 

menganut nilai-nilai konservatif dengan status ekonomi standar menengah ke 

bawah. Disamping itu, ia memiliki riwayat pendidikan berbasis religi, namun 

secara pandangan religi ia justru mendefinisikan dirinya sebagai seorang 

naturalisme, hal ini menunjukkan Banyubiru memiliki cara pandang yang 

berbeda dan terlepas dari faktor latar belakang keluarga. Hal tersebut pada 

akhirnya memungkinkan Banyubiru berpikir secara bebas atau dengan kata 

lain terbuka dengan berbagai macam ilmu pengetahuan dan perspektif 

kehidupan. Hal-hal inilah yang mendasari dan mempengaruhi pola 

pemaknaan negosiasi (negotiated code position) Banyubiru dalam memaknai 

pesan keperempuanan yang dihadirkan oleh Majalah Historia Edisi I/2012. 
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Meninjau dari pondasi dan kerangka ide pemikiran yang digunakan 

Bunga selaku subyek penelitian 3, sebagaimana Cony, Bunga menggunakan 

kajian gender dan feminisme sebagai ide dasar keseharian dan gaya 

berpikirnya dalam menanggapi suatu permasalahan, sehingga posisi 

pembacaan subyek penelitian ini tergolong dalam kerangka dominan soal 

kesepakatannya mengenai teks keperempuanan Majalah Historia Edisi I/2012, 

bahwa keterlibatan perempuan dalam bidang sosio-politik dan juga 

pergerakan-pergerakan intelektual sangat penting dan krusial peranannya 

dalam pembangunan kesadaran perempuan (women empowerment).  

“Menurut saya lebih kepada keterlibatan perempuan dalam bidang 
sosio-politik. Bagaimana narasi tentang peran perempuan di bidang ini 
dengan melibatkan diri ke dalam sebuah pergerakan tertentu. Kalo 
menurut standar pembacaan saya sih masih belum, hmm jadi gini, aku 
emang tertarik sama kajian mengenai feminisme dan gender. Tapi kalo 
berdasarkan edisi ini aku mbacanya malah udah sangat komprehensif 
sekali soal gerakan politik perempuan pada zaman itu. Apalagi ada 
catatan sejarah yang begitu runut dan ketat. Ya historia secara udah 
bagus dan berhasil merepresentasikan feminism dan narasi 
keperempuanan secara progresif juga.  
(Hasil wawancara dengan Bunga, tertanggal 2 September 2016) 
 

Namun, pada tahap decoding makna teks media, Bunga merasa harus 

memisahkan antara kajian permasalahan politik dengan keperempuanan, 

dimana kedua kajian tersebut berdiri sendiri-sendiri. Secara konseptual, 

Bunga lebih memilih mendefinisikan feminisme sebagai kerangka berfikir, 

bukan soal merepresentasikan perempuan hanya pada ranah politik secara 

dominan seperti halnya dalam majalah Historia. Keperempuanan di Majalah 

Historia menurut Bunga sudah sangat bagus dan komprehensif, namun itu 



112 
 

tidak berarti majalah ini menjadi satu parameter yang paten sebagai ukuran 

representasi keperempuanan, karena masih banyak tokoh-tokoh perempuan 

progresif lain di setiap penjuru dunia yang juga patut dijadikan representasi 

keperempuanan yang masih luput dari pantauan media massa juga masyarakat 

global. 

“Tapi kalo menurut standarku sih ya masih belum juga sih, apalagi 
kalo bicara tentang feminism sendiri memang mencakup hal itu, tapi 
lebih dari itu, secara beyond politics and defines feminism itself. 
Karena feminism adalah bagaimana cara kita berpikir, tapi kalau 
feminism hanya dilihat  hanya dari representasi perempuan di ranah 
dominan, maka seperti yang dibilang oleh tokoh feminism gelombang 
ketiga, bahwa perempuan haruslah merepresentasikan dirinya di ranah 
laki2 seperti politik. Tapi aku gak setuju kalau lantas edisi ini 
dijadikan ukuran bahwa begini lho seharusnya aktifisme perempuan, 
karena banyak kok contohnya kayak Camilla Vallejo atau kalo pernah 
nonton film tentang Leila Khaled, mereka itu juga termasuk 
representasi perempuan progresif yang ada juga saat ini. Begitu mas.. 
“ 
(hasil wawancara dengan Bunga Irmadian, tertanggal 2 September 
2016). 
 
Faktor pembacaan oleh Bunga Irmadian ini memiliki dimensi dan 

kompleksitas berbeda. Subyek penelitian merupakan salah satu aktivis urban 

Kota Malang yang cukup aktif dan vokal terhadap isu-isu perempuan, kajian 

feminisme dan gender. Ia juga aktif dalam beberapa komunitas kesenian salah 

satunya, adalah Pelangi Sastra Malang dan juga aktif dalam salah satu skena 

musik indie Malang. Dalam kondisi lingkungan seperti itu menjadikan Bunga 

sedikit banyak berpengaruh dan memiliki wawasan dan kerangka berfikir 

yang luas, baik secara ilmu pengetahuan dan juga relasi sosial yang juga 
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beragam. Tentu saja aspek-aspek tersebut sangat mendukung upaya 

pemahaman akan sebuah aktualisasi permasalahan, baik seputar kehidupan 

harian maupun soal keperempuanan. Ia tumbuh dewasa dari kalangan 

keluarga menengah dan berpindah-pindah, tumbuh di kalangan para pegiat 

literasi, kaum intelektual dan juga seniman. Ia sebagai perempuan secara 

sadar lebih memilih mendefinisikan dirinya sebagai seorang anarkis agnostik. 

Hal-hal tersebut memungkinkan Bunga berpikir secara bebas dan terbuka, 

sebagai seorang manusia dan perempuan bebas yang berhak memilih dan 

menjalani beragam ilmu pengetahuan dan determinasi kehidupan diluar 

dirinya.  

“Perempuan ideal adalah perempuan yang mampu melepaskan 
determinasi dari luar dirinya ; dalam hal ini masyarakat”. 
(hasil wawancara dengan Bunga Irmadian, tertanggal 2 September 
2016) 
 
Hal-hal inilah yang mendasari dan sedikit banyak mempengaruhi pola 

pemaknaan negosiasi (negotiated code position) Bunga Irmadian dalam 

memaknai pesan keperempuanan yang dihadirkan oleh Majalah Historia Edisi 

I/2012. 

Adapun kerangka pembacaan secara negosiasi dikemukakan oleh 

Dionisius Dino, selaku subyek penelitian 4 yang menganggap bahwa sosok 

perempuan pada majalah ini memang digambarkan dengan ide dan konsep 

feminisme –yang ia definisikan sebagai salah satu cara perempuan dalam 

usaha mendefinisikan dan memaknai dirinya sendiri—. Ia menyepakati 

kontribusi dan ide feminisme dalam mendefinisikan perempuan seperti halnya 
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implementasi golongan Maria Ulfa dan SK Trimurti. Namun ia juga tak lupa 

bersikap kritis dalam menyoroti ranah praktik yang didasarkan dari kontribusi 

dan pengalamannya dalam dunia pergerakan intelektual, bahwa ia 

menganggap pemahaman akan feminisme pada zaman yang bersifat 

neoliberal hari ini rupanya tidak tepat sasaran, baik dari definisi feminisme itu 

sendiri, orientasi perjuangan hingga persoalan ranah identitas kulturalnya. Hal 

ini mengingat dasar pijakan kerangka referensi yang selalu ia dasarkan pada 

perspektif budaya atau kolektifitas yang ia sebut wawasan nusantara. Ia juga 

lebih menekankan dalam setiap perjuangan pembebasan keperempuanan 

untuk mendahulukan urgensi permasalahan dan praktik-praktik perjuangan 

secara kultural (outer-self) seperti dalam kehidupan sekitar lingkup RT / RW 

daripada mengutamakan perjuangan identitas yang sifatnya hanya untuk 

kepentingan diri sendiri (inner-self). 

“Secara keseluruhan mungkin konsepsi perempuan dalam buku ini 
digambarkan sebagai sosok yang turut serta berjuang. Berjuang 
terutama pada ranah outer-self atau sederhananya kepentingan orang 
banyak diluar kepentingan dirinya. Jadi bentuk-bentuk operasional 
perjuangan ini (tidak hanya dalam ranah nasionalisme seperti Laswi) 
adalah salah satu cara bagi perempuan untuk mendefinisikan dan 
memaknai dirinya. Ya pengertian feminisme itu mas. hehe. Jadi 
turunan / langkah operasionalnya feminisme seperti sosok Maria Ulfah 
misalnya, setelah lulus pendidikan tinggi di Belanda, pulang 
memperjuangkan kepentingan nasional dan keadilan perihal 
kemanusiaan khususnya bagi kaum wanita. Ibaratnya konsep ini jauh 
berbeda dengan realita jaman sekarang mengenai pemahaman 
feminisme yang nir-perjuangan alias nggak tau apa yang 
diperjuangkan, emansipasi buta tanpa arah yang jelas, nah, jauh-jauh 
ngomongin nasionalisme mas, manfaat buat RT / RW kampung 
setempat aja dulu hehe, atau bisa dibilang terutama manfaatnya bagi 



115 
 

orang lain. Secara, menurut standar pembacaan saya sih Sudah mas, 
malah sangat meluaskan perspektif. Dan sejarah kisah tiap pejuang 
perempuan disini yang saya baca juga sepertinya butuh riset penelitian 
yang nggak ngawur. Hehe juga karena saya kebanyakan baru tau 
sejarah mereka sampe ke kehidupan pribadinya gara-gara majalah ini. 
Kalo boleh diwakili 3 kata jadi gini ; lengkap, luas, dan mengakar 
(Hasil wawancara dengan Dionisius Dino, tertanggal 20 Agustus 
2016) 

Faktor pembacaan negosiasi Dino menyoal pesan keperempuanan 

diantaranya adalah disamping ia adalah laki-laki, dalam hal ini adalah Dino 

bisa dikatakan memiliki kemapanan baik dalam aspek agama, ekonomi, 

politik maupun sosial yang memungkinkan kemudahannya dalam 

pengaksesan segala macam bentuk informasi. Termasuk di dalamnya adalah 

kajian wawasan nusantara. Wawasan nusantara ini menurut Dino sangat 

kompleks meliputi tatanan berbagai macam aspek politik dan sosial budaya 

yang memiliki peranan penting dalam arus modernisasi dan neoliberalisme 

yang bersifat kapitalistik. Mengacu dari hal tersebut, bisa diketahui bahwa 

Dino memiliki keberpihakan yang jelas soal nilai-nilai tradisi dan budaya para 

leluhur nusantara daripada mengenai pesan keperempuanan. Hal ini juga bisa 

ditilik dari konsepsi keperempuanan ideal menurutnya yaitu, 

“Yang memperjuangkan nilai luhur selama hidupnya, satunya tindakan 
maupun perkataan.” 
(Hasil wawancara dengan Dionisius Dino, tertanggal 20 Agustus 
2016) 

Adapun faktor pembacaan Dino dalam keranngka negosiasi 

(negotiated code position) juga beragam. Meninjau dari latar belakang 

keluarga, ia dibesarkan dalam keluarga religius Kristen katolik yang tidak 
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mengacu pada eksklusifitas kegerejaan Roma. Kompleksitas latar 

belakangnya hampir setara dengan Cony dan Bunga, Dino juga memiliki latar 

belakang organisasi dan aktivisme yang cukup tinggi. Dino merupakan salah 

satu partisan aliansi Save Hutan Kota Malabar Malang dan lingkar aktivisme 

lain yang berbasis ekologi, environmentalisme, narasi kota dan ruang-ruang 

publik. Namun berbeda dengan Cony, landasan berpikir yang dijadikan 

pijakan Dino mengenai wawasan nusantara-lah yang memungkinkan 

pembacaannya sedikit banyak menuju ke arah yang berbeda dalam kerangka 

pembacaan secara negosiasi mengenai pesan keperempuanan dalam Majalah 

Historia edisi I/2012. 

Sedangkan kerangka pondasi referensi yang digunakan Widya Kresna 

selaku subyek penelitian 5, tergolong moderat atau netral. Namun dalam 

posisi pembacaannya secara keseluruhan mengenai pesan keperempuan dalam 

Majalah Historia tergolong dalam kerangka dominan. Hal ini bisa ditinjau dari 

observasi peneliti mengenai ketidaksepakatannya soal konsep-konsep 

konservatif perempuan seperti warak, macak, masak dan manak, yang mana 

juga ditentang oleh tokoh-tokoh perempuan di Majalah Historia, dimana 

konsep ini merupakan sebuah upaya pengekangan standar konsepsi 

keperempuanan. Disini ia memandang menjadi perempuan merupakan sebuah 

kompleksitas tersendiri, banyak beban dan juga tuntutan sosial dari berbagai 

macam pihak, seperti yang ia ungkapkan kepada peneliti, 

“jadi perempuan ribet. Hehe.. perempuan bisa menandingi laki-laki 
asalkan mendapatkan kesetaraan dalam bidang pendidikan dan 
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terbebaskan dari kewajiban rumah tangga. emang yang berkewajiban 
ngurus rumah tangga cuma perempuan aja?! *nada kesal* wkwk terus 
agama juga kerap kali kali dimunculkan sebagai momok menakutkan 
dalam kesetaraan hak laki-laki dengan permpuan. Pada Agama Islam 
misalnya, ada ayat Al Quran yang mengatakan "Kaum Laki-laki 
adalah pemimpin bagi kaum wanita." (QS An Nisaa: 34). Bagi kaum 
perempuan, apalagi yang beragama Islam tentu saja keberadaan ayat-
ayat tersebut adalah sesuatu hal yang mustahil dapat didobrak.” 
(Hasil wawancara dengan Widya Kresna, tertanggal 13 April 2016) 

Adapun faktor pembacaan secara dominan (dominant code position) 

dari subyek penelitian 6, yaitu Widya Kresna diantaranya bahwa ia memiliki 

kecenderungan landasan berpikir secara logis dan rasional yang ia dapatkan 

dari banyak literatur-literatur media massa dan buku-buku sastra yang ia akses 

untuk kebutuhan informasinya. Widya bisa dikatakan sebagai individu 

representasi khas akademis yang diketahui peneliti dari disiplin dan pola gaya 

hidupnya sebagai individu urban-intellectual dengan membaca buku, 

mengadakan perjalanan (traveling) dan juga menjunjung tinggi nilai-nilai 

tradisi, kearifan lokal dan budaya-budaya nasional. Disamping itu ia juga 

memiliki jejak rekam aktivisme dalam lembaga media pers ternama di 

universitasnya. Aktualisasi diri dari Widya bisa dirujuk dari latar belakang 

keluarga agamis-konservatif dengan status ekonomi menengah ke atas yang 

mana konsepsi keperempuanan dari lingkungan keluarganya tidak sepenuhnya 

ia patuhi. Hal itu bisa diketahui dari latar belakang eksistensial yang ia 

kemukakan dimana ia memiliki kecenderungan tomboy yang juga 

memungkinkan ketidaksepahaman cara pandang dan persepsinya soal 

beberapa hal mengenai konsepsi keperempuanan yang harus ia perankan sejak 
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dari kecil, sebagai contoh dimulai dari sejak kecil dimana ia lebih menyukai 

permainan laki-laki, alhasil lingkup sosialnya juga didominasi oleh laki-laki, 

namun meski begitu ia tetap memegang teguh prinsip agama mengenai 

keperempuanan mengenai aurat salah satunya dengan memakai jilbab.  

“Emmm gini, kan aku anak bungsu dan perempuan juga, ibuku itu 
selalu memprotect anaknya yg bungsu ini supaya dia itu ya menurut 
ajarane, seusai kodrat perempuan. Soal teman itu dari dulu imbang sih 
laki sama perempuan, tapi ya aku ngerasanya lebih nyaman ae dolen 
sama laki. Kemudian dari situ kenal dunia game. Dan sejak saat itu 
aku mulai ngerasain kebebasan sejak sma ketika mengenal dunia 
game, hahaha. Sempet ingin ikut ekskul-eksul yang identik sama 
cowok dan gak dibolehin,seperti tapak suci, pecinta alam gitu. Nah, 
pas kuliah aku memutuskan untuk kuliah di luar kota dan akhirnya 
merasakan kebebasan sebebas-bebasnya”. 
(Hasil wawancara dengan Widya, tertanggal 13 April 2016) 

Selain ia menyapakati pesan keperempuanan ke dalam kerangka 

progresif, ia juga masih menyepakati konsep kodrati keperempuanan sebagai 

sosok keibuan yang penuh kasih sayang tanpa memandang golongan ataupun 

gender. Hal tersebut menunjukkan bahwa Widya masih menganggap 

penggambaran perempuan dalam majalah ini tidak memiliki kecondongan 

pemaknaan perempuan ke dalam kutub-kutub identitas –mengacu pada suatu 

kelompok golongan— semata. 

“Nah, historia kerasa lebih lengkap lewat media cetaknya ini. Aku 
senenge baca Historia iku, ngerasa deket sama sejarah. aku seperti 
diajak sama penulisnya itu berada disitu, mengamati hal kejadian di 
sekitar tokoh. Dan salah satunya yang ditampilin sama Historia ini 
juga nyantumin hal remeh temeh seperti contohe ngasih kutipan2 soal 
percakapannya soekarno sama sk trimurti, dari situ bisa dilihat ngasih 
gambaran kita soal karakter trimurti, pandangan soekarno terhadap 
trimurti begitu. Teruss Emmm, aku gak begitu setuju sih sama konsep 
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yang didoktrin kepada wanita, wanita itu harus bisa warak, 
masak,macak dan manak. Doktrin yang orang-orang tanamkan pada 
sosok perempuan. Kalo suatu ketika semisal wanita itu gak bisa 
bereproduksi, terus apa wanita itu salah?. Aku gak seberapa setujuu 
soal itu. nah, semisal ada wanita yang gak bisa melakukan salah satu 
dari 4 konsep itu, terus mereka bukan wanita lagi? Padahal menurutku 
yang harus ditonjolkan dari perempuan itu perjuangannya, entah iku 
suatu hal yang ia yakini untuk diperjuangkan, terus wanita itu juga 
punya sisi kasih sayang tanpa memandang golongan. Begitu” 
(Hasil Wawancara dengan Widya Kresna, tertanggal 13 April 2016) 
 
Beragam faktor di atas sedikit banyak mendasari potensi dominan 

(dominant code position) dalam pola pemaknaannya, sehingga ketika ia 

dihadapkan pada pesan keperempuanan tersebut, Widya merasa sepakat dan 

mendukung keseluruhan informasi yang dihadirkan di Majalah Historia Edisi 

I/2012. 

Meninjau dari pondasi pemikiran yang digunakan Farah selaku subyek 

penelitian 6 tergolong moderat dan objektif mengingat fokus kajian mengenai 

gender dan feminisme juga merupakan ide dasar yang ia gunakan dalam 

kesehariannya. Hal tersebut bisa ditinjau dari kesepakatannya mengenai 

pemaknaan pesan keperempuanan ke dalam kerangka progresif, sebagai sosok 

tangguh yang juga memiliki jiwa kepemimpinan (good-leadership) 

sebagaimana halnya laki-laki. Dalam hal ini, ia menegaskan bahwa kendali 

akan kebebasan dari ketertindasan kaum perempuan mutlak menjadi kendali 

penuh oleh individu perempuan itu sendiri. Kendali tersebut tentunya hanya 

bisa diperoleh dengan implementasi penuh baik dalam tataran ide dan praktik 

untuk mewujudkan asas kesetaraan gender itu sendiri. 
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“Yaa sangat sesuai bagi saya. Menurut saya soal bagaimana sosok 
perempuan di historia ini digambarkan sebagai perempuan dengan 
sosok kepemimpinan yang tangguh. Ini semakin memberikan saya 
pemahaman bahwa ketertindasan perempuan tidak akan pernah selesai 
di tangan yang bukan perempuan, bahwa perempuan harus turun 
langsung berada di garis depan untuk mewujudkan kesetaraan 
tersebut. Hanya mengemis kesetaraan tanpa turun tangan langsung 
sama saja dengan memupuk kesepakatan bahwa kaum perempuan 
memang lemah dan hanya kaum pria lah yang sanggup menolongnya”. 
(Hasil wawancara dengan Farahdiba, tertanggal 14 September 2016) 
 
Faktor pemaknaan oleh Farahdiba ini berpijak dari beragam perspektif 

dan identitas yang kompleks. Ia tumbuh dewasa dalam perpaduan dari dua 

latar belakang budaya keluarga yang saling-silang (cross-cultural) dimana 

basis budaya keluarga ibu berlatarbelakang dari kebudayaan Islam Melayu 

dari kawasan Sumatera (Aceh-Padang-Medan), sedangkan basis budaya 

keluarga ayahnya berlatarbelakang dari kebudayaan Islam Timur-Tengah 

(Pakistan-Arab). Dengan kompleksitas latar belakang tersebut, keluarga 

tersebut memilih menetap dan bertempat tinggal di lingkungan budaya Jawa 

yang kental di bagian timur kota kecil di kaki gunung, Mojokerto. Subyek 

penelitian ini juga aktif soal wacana keperempuanan dengan keterlibatannya 

dalam suatu penelitian mengenai gerakan perempuan di lingkup akademisnya. 

Disamping itu ia juga memiliki jejak rekam organisasi seni teater intra 

kampus dengan status aktif hingga sekarang. 

Dalam kondisi lingkungan seperti itu membentuk Farahdiba sebagai 

individu khalayak yang memiliki wawasan dan kerangka berfikir yang luas. 

Tentu saja aspek-aspek tersebut sangat mendukung cara pandang dan 
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pemahamannya akan sebuah permasalahan seputar kehidupan harian, begitu 

juga soal keperempuanan. Farah tumbuh dewasa dari kalangan keluarga 

menengah ke atas dan sinergi budaya, hidup di tengah kalangan para pegiat 

seni literasi, kaum intelektual dan juga seniman. Hal-hal tersebut 

memungkinkan Farah berpikir secara bebas dan terbuka, sebagai seorang 

manusia dan perempuan bebas yang berhak memilih dan menjalani 

kehidupannya. 

Sama halnya dengan Cony dan Bunga, Farahdiba sebagai perempuan 

juga cenderung tidak menyepakati soal konsep idealisasi keperempuanan 

dimana konsepsi keperempuanan cenderung merupakan hasil konstruksi 

sosial dan budaya tertentu yang tidak melibatkan perspektif kaum perempuan 

itu sendiri. Farahdiba menganggap idealisasi mengenai perempuan hanya 

sebentuk mitos yang masih bisa dikritisi, dipertimbangkan dan diperdebatkan 

kembali. Disini juga bisa diketahui dasar pijakan referensi yang digunakan 

Farahdiba dalam pergulatan intelektualnya adalah asas kebebasan 

(humanisme-universal) dimana ia lebih menerapkan sebuah konsep idealisasi 

secara menyeluruh pada manusia itu sendiri, termasuk di dalamnya adalah 

laki-laki dan perempuan sebagaimana ia kemukakan, 

“Sejauh ini ide atau konsep perempuan ideal lahir dan dibentuk oleh 
konsep agama2 tertentu, budaya tertentu dan juga kelompok2 tertentu 
(laki-laki), yang kemudian konsep perempuan itu didasarkan pada 
kacamata laki-laki. Bagi saya konsep ideal perempuan adalah sebuah 
mitos. Barangkali yang lebih tepat bagi saya adalah konsep mengenai 
manusia ideal, di dalamnya ya ada laki-laki juga perempuan. 
Bagaimana manusia (laki-laki dan perempuan) sebaik mungkin, 
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sehebat mungkin bermanfaat untuk sesame dan sekitarnya. Disitulah 
tujuan dari kesetaraan akan terlihat arahnya”.  
(Hasil wawancara dengan Farahdiba, tertanggal 14 September 2016) 

Bahwa keperempuanan, bagaimanapun menurutnya adalah sebuah 

kekuatan tersembunyi yang menjadi penopang keberlangsungan kehidupan 

masyarakat yang sudah seharusnya disadari sejak dahulu tanpa harus 

mencitrakan diri pada media massa, sebagaimana Farah menyebut hal tersebut 

dengan istilah mengemis kesetaraan yang justru menyepakati subordinasi dan 

pelemahan peran perempuan. Perempuan harus membantu mengangkat peran 

dan derajat dirinya sendiri, salah satunya adalah dengan kemapanan, 

kemandirian secara finansial dan kendali penuh atas pemberdayaan kaum 

perempuan (women empowerment) itu sendiri. Adapun hal-hal tersebut 

memungkinkan Farahdiba tergolong dalam pola pembacaan dominan 

(dominated code position) dalam memaknai pesan keperempuanan yang 

dihadirkan oleh Majalah Historia Edisi I/2012. 




