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Abstrak 

 Dinamika keluarga Jawa dan komunitas desa tidak bisa dinyatakan sebagai 
suatu hubungan langsung. Ikatan teritorial sedesa baru menguat kala sejalan 
dengan ikatan kekerabatan, etnis, religi, atau pemimpin yang otoritatif. Eksistensi 
bersama-sama antara “subalternisasi” oleh negara terhadap desa dan keluarga 
Jawa, sebaliknya hibridisasi yang dikembangkan keluarga Jawa, menunjukkan 
keadaan koartikulasi diskursus dan praksis. Diskursus dan praksis pihak-pihak 
yang berbeda bisa saling bertentangan (bahkan negara menafikan desa dan 
keluarga sebagai Pihak Lain), namun tetap hidup bersama. Koartikulasi demikian 
dapat diibaratkan munculnya beragam paradigma yang tumbuh bersama. Realitas 
bergerak di antara paradigma-paradigma tersebut, dan menghasilkan makna yang 
berbeda ketika memasuki paradigma yang berbeda.  
 
Kata Kunci:subaternisasi, hibridisasi, koartikulasi 

 

PENDAHULUAN 

 

 Pembongkaran terhadap konsep-konsep di seputar keluarga dan komunitas 

desa di negara-negara bekas jajahan Barat perlu dilakukan. Kritik terarah pada 

pemikiran lama yang didasari evolusionisme –terutama developmentalisme. Lebih 

jauh lagi, dekonstruksi perlu dikuatkan melalui perbandingan kritis antara kondisi 

sejak kolonialisme dengan keadaan keluarga dan komunitas desa sebelum 

penjajahan Barat.  

 Evolusionisme mengarahkan pandangan bahwa komunitas desa bersifat 

lebih sederhana daripada masyarakat modern, terutama di perkotaan. Argumen ini 

sulit ditunjukkan di Indonesia, misalnya dengan adanya data-data kerumitan 

masyarakat Majapahit dalam aspek perdagangan, pelabuhan, dan ekonomi lain 

(Hefner, 2000). Komunitas Majapahit sebagai contoh tersebut memiliki struktur 

masyarakat yang lebih rumit dari masyarakat Eropa pada waktu yang bersamaan.  

 Hal serupa juga berlaku dalam dekonstruksi keluarga. Evolusi menuju 

keluarga batih yang terkonsentrasi dalam pekerjaan domestik, kemudian diikuti 
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gerakan feminisme untuk “mengeluarkan” perempuan dari pekerjaan domestik 

sulit diterapkan pada keluarga Jawa –terutama sebelum kolonialisme Barat. 

Kegiatan ekonomi dan politik ke luar keluarga sudah belaku baik bagi orang tua 

dan anak, laki-laki dan perempuan.  

 Diskursus kolonialisme –atau kini lebih tepat dimaknai sebagai 

imperialisme ekonomi—terhadap keluarga dan komunitas desa memiliki 

konsekuensi material. Pengalihan tugas ekonomis di sawah dari perempuan 

kepada laki-laki sejalan dengan diskriminasi penyuluhan pertanian hingga 

pemberian kredit kepada petani laki-laki (Sajogyo, 2006). Berikutnya rekrutmen 

perempuan dalam industri garmen dengan upah rendah merupakan konsekuensi 

dari diskursus perempuan sebagai pencari nafkah kedua setelah laki-laki. 

Dominasi komunitas (yang kemudian lebih banyak dikelola laki-laki) terhadap 

keluarga (sebetulnya banyak menjadi lokasi kekuasaan perempuan) tercakup 

dalam pembangunan keluarga atau keluarga berencana. Di sini diakui pula 

dominasi negara terhadap komunitas desa.  

 Kesadaran kritis tentang diskursus komunitas desa dan keluarga dengan 

demikian memiliki peluang untuk mengembangkan emansipasi pihak yang 

tertindas. Namun demikian muncul pertanyaan tentang bagaimana sejarah 

hubungan komunitas desa dan keluarga disusun hingga membentuk pola dominasi 

tersebut.  

 Tulisan ini bertujuan mengembangkan diskursus bentuk-bentuk 

emansipasi keluarga dan komunitas. Hendak dikembangkan pula diskursus pola 

hubungan yang berkesadaran antara keluarga dan komunitas.  

Diskursus globalisasi yang digerakkan dari lapisan bawah (globalization 

from below) ini hendak dilakukan melalui teori poskolonialisme. Komunitas dan 

keluarga hendak diuraikan menunrut teori poskolonialisme. Suatu susunan 

konseptual yang baru perlu disusun untuk mengembangkan diskusi tentang 

keluarga dalam poskolonialisme. Diskusi diarahkan pada analisis keluarga dan 

desa Jawa. Sebagai bagian dari teori poskolonialisme, tentu saja muncul 

permasalahan untuk mengidentifikasi etnis Jawa, karena pada dasarnya setiap 

etnis bersifat poliglot atau selalu bersifat menjadi (being) dalam rangka 

memadukan percampuran beragam diskursus (termasuk hibriditas beragam suku 
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bangsa). Untuk kepentingan tulisan ini, Jawa dimaksudkan sebagai orang yang 

berbahasa Jawa dan merasakan emosi di dalamnya. Mereka umumnya bertempat 

tinggat di Propinsi Jawa Tengah, namun dapat pula tersebar ke tempat lain sambil 

tetap memelihara kesatuan imajiner berbasis bahasa Jawa.  

 

POSKOLONIALISME, KOMUNITAS, KELUARGA 

 

Teori Poskolonialisme 

 

Teori poskolonialisme dikembangkan dari teori posmodernisme. 

Menggunakan terutama filsafat eksistensialisme, teori posmodernisme terutama 

berkembang setelah kerusuhan di Perancis tahun 1968 (Macdonell, 2005). Kritik 

posmodernisme tidak hanya diarahkan kepada strukturalisme dan fungsionalisme, 

namun juga kepada Marxisme. Dengan kata lain, pembongkaran dilakukan 

terhadap keseluruhan bangunan modernitas, terutama logosentrisme (Al-Fayyadl, 

2005). Teori baru disusun dalam bentuk analisis teks, pembentukan diskursus, dan 

dekonstruksi tulisan (writing) (Arivia, 2005). 

Sebagaimana layaknya teori diskursus –terutama yang dikembangkan oleh 

teoretisi posmodernisme—teori poskolonialisme memandang bahwa realitas 

merupakan hasil imajinasi atau diskursus para pelakunya (Foucault, 2002; Said, 

2001; Venn, 2006). Meskipun terdapat ilmuwan posmodernisme yang 

menyimpulkan realitas semata-mata diskursus (Hindess, 1978; Macdonnel, 2005), 

artikel ini tetap memandang adanya realitas material. Namun demikian, material 

tersebut tidak dipandang dari sudut realisme naif maupun realisme kritis, 

melainkan menjadi konsekuensi dari imajinasi diskursif yang sudah dibangun 

terlebih dahulu. Diskursus bukan lagi semacam logika atau retorika logis, 

melainkan merupakan pengetahuan yang disistematisasi ke dalam kesadaran diri, 

interaksi sosial sehari-hari, hingga pada institusi, organisasi, bahkan bangunan 

material.  

Bagi saya, hubungan konseptual yang dibangun terutama mencakup aspek 

budaya, kekuasaan dan lokalitas. Pengetahuan di atas memiliki kekuatan, atau bisa 

menjadi bahan utama kekuasaan bagi penyandangnya. Masa pencerahan di Eropa 
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hanya mengemukakan salah satu aspek akal (logos) untuk meraih pengetahuan 

(Al-Fayyadl, 2005; Derrida, 2005; Venn, 2006). Orang yang berpengetahuan 

dipandang humanis sehingga sah untuk memegang kekuasaan guna 

mengemansipasi pihak lain yang lebih terbelakang. Sejalan dengan evolusi, 

kegiatan ini akan mematangkan pihak yang terbelakang tersebut menuju 

humanisme.  

Pembahasan tersebut melupakan dialektika pencerahan, ketika kekuasaan 

digunakan untuk mendominasi pihak lain. Pengetahuan dibangun untuk 

mensistematisasikan adanya Pihak Lain (Other), yang sekaligus dipandang 

terbelakang (Said, 2001; Venn, 2006). Hal ini terutama muncul dalam 

kolonialisme Barat, terutama sejak abad ke 19. Tulisan tentang Pihak Lain, yaitu 

koloni-koloni yang dijajah, merupakan pengetahuan untuk menyusun identitas 

keterbelakangan bagi masyarakat jajahan. Identitas imajiner ini dikuatkan dalam 

tata pemerintahan jajahan, yang didukung oleh ekonomi jajahan dan militer. 

Sistematisasi demikian meninggalkan jejak-jejak diskursus Barat pada bangsa 

jajahan, sekalipun banyak dari mereka telah merdeka sejak akhir Perang Dunia 

Kedua. 

Setelah negara-negara jajahan merdeka, Barat (Eropa dan Amerika Utara) 

mengubah struktur kolonialisme menjadi imperialisme, terutama melalui ekonomi 

dan gobalisasi. Selain melalui perjanjian-perjanjian yang mencerminkan neo-

liberalisme ekonomi, bekas jajahan memperoleh pengaruh Barat melalui 

pembangunan yang didanai negara dan lembaga donor Barat.  

Dalam konteks demikian, teori poskolonialisme berupaya membongkar 

diskursus Barat yang masih tertinggal dalam tulisan-tulisan tentang Timur, yaitu 

bekas koloni-koloni (Said, 2001). Konstruksi tentang Timur dibongkar melalui 

kajian kritis atau konsep-konsep tentang Timur. Pembongkaran dilakukan melalui 

penelusuran sejarah konsep tersebut dalam sejarah Barat sendiri (genealogi) 

(Foucault, 2002). Pembongkaran diskursus juga dilakukan melalui kritik terhadap 

teks tertulis yang membahas kategori dan alur teoretis Barat (dekonstruksi) (Al-

Fayyadl, 2005).  

Pada masa berikutnya, teori poskolonialisme juga dikembangkan melalui 

genealogi dan dekonstruksi dari bahan-bahan Timur sendiri. Lebih lanjut lagi, 
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dikembangkan ruang agar lapisan yang semula termarjinalisasi (subaltern) 

mampu menyuarakan pendapat mereka sendiri (Venn, 2006). Dengan metodologi 

ini terlihat bahwa hubungan sosial yang tumbuh pada masyarakat yang pernah 

dijajah –apalagi secara massif—oleh negara-negara Barat (Eropa dan Amerika 

Utara) ditandai oleh hibriditas budaya, sosial, ekonomi, hukum, dan teknologi 

antara Barat dan Timur.  

Disadari bahwa kolonialisme, kapitalisme, militer atau pemerintahan 

kolonial merupakan bentuk-bentuk yang majemuk. Hingga kinipun kapitalisme 

(terlebih dalam bentuk globalisasi) dan rasionalisme Barat bukan merupakan 

bentuk tunggal, melainkan jamak (Hefner, 2000). Kemajemukan juga menjadi 

tanda penting masyarakat bekas kolonialisme. Di dalam masyarakat Timur sendiri 

muncul lapisan elite dan golongan marjinal. Pluralitas semacam ini memberikan 

konsekuensi untuk mengembangkan emansipasi dari lapisan tertindas di wilayah 

Timur (Venn, 2006).  

Melalui pandangan diskursus sebagai pembentuk hubungan sosial, 

komunitas dan keluarga dapat dipandang sebagai bangunan imajinasi para pelaku 

di dalamnya. Pandangan teori poskolonialisme tentang komunitas imajiner telah 

banyak ditulis, baik pada tingkat bangsa dan negara, hingga kawasan yang lebih 

sempit di dalamnya. Penggunaan konsep komunitas imajiner untuk menelaah 

masyarakat di tingkat desa dapat meminjam hasil penelitian di atas, tentu dengan 

upaya lebih jauh untuk mengadaptasinya. Namun demikian, pandangan teori 

poskolonialisme tentang keluarga belum dieksplorasi, dibandingkan terutama 

femimisme. Oleh sebab itu, tulisan ini hendak menunjukkan “wajah” baru 

keluarga dalam “sorotan” teori poskolonialisme. Lebih jauh lagi, hendak dibahas 

hubungan dinamis antara komunitas dan keluarga.  

 

Komunitas menurut Teori Poskolonialisme 

 

 Logosentrisme sebagaimana dikemukakan oleh Descartes (“Aku berpikir 

maka aku ada”) menghasilkan konsekuensi analisis kausalitas. Bersama dengan 

pemikiran teleologi, kausalitas ini dapat disusun secara terus menerus untuk 
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menunjukkan kematangan kemanusiaan (humanisme) atau masyarakat 

(sejarahnya) (Al-Fayyadl, 2005; Venn, 2006).  

 Sistematika pemikiran di atas berkonsekuensi pada diskursus komunitas 

sebagai bagian evolusi menuju masyarakat (society). Konsep komunitas 

disetarakan dengan gemeinschaft menurut Tonnies, atau masyarakat berbasis 

solidaritas mekanis menurut Durkheim (1933). Komunitas memiliki struktur 

sosial  yang lebih sederhana, diferensiasi sosial lemah, pembagian kerja rendah. 

Komunitas desa memiliki sifat demikian dan memiliki ketergantungan dengan 

masyarakat perkotaan, sebagaimana dikemukakan dalam teori rural-urban 

continuum menurut Redfield. Linearitas semacam inilah yang menjadi bahan 

dekonstruksi dalam poskolonialisme. Kedudukan kota dipandang lebih tinggi 

karena di sanalah kosmopolitanisme dikesankan ditumbuhkan, terutama melalui 

pengumpulan para ahli, institusi kapitalisme, penumpukan tentara (Derrida, 2005). 

Desa menduduki posisi subaltern, yang lebih rendah, tidak bisa menyatakan 

dirinya sendiri, sehingga harus diwakili oleh kota.  

 Di samping itu, komunitas mengandung romantisme kerukunan hubungan 

sosial. Pada Marxisme juga –selain tentu saja pemikiran-pemikiran di atas—

komunitas primitif (tepatnya: komunisme primitif) tidak mengandung kontradiksi 

karena tidak memiliki stratifikasi sosial yang berarti. Masyarakat komunis 

menjadi romantisme utopian tentang kerukunan masyarakat tanpa kelas.  

 Sebagaimana dikemukakan di muka, diskursus evolusionisme komunitas 

tidak memiliki landasan yang sahih, karena komunitas di Indonesia sempat lebih 

maju daripada Barat pada masanya (contoh di atas ialah Majapahit). Lebih lanjut, 

diskursus komunitas pasca penjajahan masih mengandung logosentrisme Barat.  

 Konsekuensi evolusionisme dalam komunitas tersebut menempatkan 

komunitas pada posisi yang lebih rendah dan didominasi oleh penjajah. Teks 

tentang eksploitasi komunitas ditemukan dalam Max Havelaar karya Multatuli.  

 Pada masa kini komunitas juga ditempatkan dalam kerangka rasionalisme 

ekonomi, yakni sebagai salah satu modal sosial (Coleman, 1994). Keterpautan 

tindakan sosial dan ekonomi dalam jaringan komunitas dipandang sebagai 

akumulasi modal sosial, yang berguna untuk menurunkan biaya traksaksi 

ekonomi.  
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 Instrumentalisasi jaringan komunitas tersebut menafikan kemampuan 

refleksi diri dari anggota di dalamnya. Di samping itu, sering dijumpai resistensi 

dari anggota komunitas terhadap dominasi negara nasional maupun kolonial.  

 Teori poskolonial lebih jauh menganalisis peluang refleksi diri yang 

dilakukan anggota komunitas. Ikatan –sekaligus batas-batas—komunitas 

merupakan konstruksi kesadaran di antara anggota yang ditunjukkan dalam 

hubungan sosial sehari-hari serta pembentukan materi yang sesuai. Hubungan 

dengan pihak luar dikelola dalam bentuk hibriditas, yaitu memahami –tepatnya 

merefleksikan—hal-hal baru menurut kesadaran dirinya sendiri, atau menurut 

“bahasanya sendiri” (Anderson, 2002; Venn, 2006). Kesadaran bersama menjadi 

penegas (judgement) bagi kebenaran suatu diskursus di sana.  

 

Keluarga menurut Teori Poskolonialisme 

 

 Teori poskolonialisme menempati perspektif konflik dalam teori-teori 

sosiologi keluarga. Perlu disadari, bahwa penempatan semacam ini terlalu 

longgar, karena kategori ini meluas pada setiap pandangan kritis terhadap 

keluarga –itulah sebabnya sebetulnya lebih cocok mengidentifikasikannya sebagai 

perspektif kritis. Variannya mencakup teori konflik struktural, teori konflik atas 

sumberdaya mikro maupun makro (termasuk feminisme), hingga 

dekonstruksionisme dialektis dalam teori posmodernisme (Klein dan White, 

1996). Terlihat bahwa teori-teori posmodernisme disatukan dengan teori marxis, 

yang sebenarnya justru hendak dikritiknya. Dalam varian yang luas itupun belum 

tercakup teori poskolonialisme, meskipun pengembangannya dapat dimulai dari 

dekonstruksionisme dialektis.  

 Dengan memasukkan teori poskolonialisme ke dalam perspektif ini, akar 

teoretis terlihat dari kritik orientalisme menurut Said, hibriditas menurut Bhabha, 

dan kajian subaltern menurut Spivak (Venn, 2006). Diasumsikan bahwa Barat 

(Eropa dan Amerika Utara) mengkonstruksi diskursus keluarga untuk kepentingan 

kolonialisme. Dalam konstruksi tersebut keluarga-keluarga dalam masyarakat 

terjajah ditempatkan sebagai Pihak Lain, yang harus diwakili oleh Barat untuk 

mengejawantahkan diri karena tidak bisa menyatakan dirinya sendiri. Beorientasi 
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kepada Barat (oksidentalisme), Pihak Lain tersebut didudukkan lebih rendah 

(subaltern).  

 Konsep-konsep yang dapat dikembangkan mencakup diskursus, subaltern, 

dan hibriditas. Keluarga dipandang sebagai salah satu diskursus. Pernikahan, 

misalnya, merupakan sarana untuk menyalurkan kebutuhan seksual. Kebutuhan 

ini muncul terlebih dahulu, sebelum akhirnya dikembangkan aturan tentang 

pernikahan dan pengembangan keluarga (Heryanto, 2000). Tata aturan yang 

dimaterialkan dalam praksis berkeluarga inilah yang menunjukkan ciri diskursus 

dalam keluarga.  

Pembahasan tentang keluarga diarahkan untuk membongkar diskursus 

Barat yang menempatkan keluarga-keluarga di bekas koloni sebagai Pihak Lain 

dan berkedudukan lebih rendah dalam linearitas evolusi komodernan atau 

pembangunan. Hendak dibongkar pula pandangan bahwa Ilmuwan Barat lebih 

mengetahui –sehingga sahih menguasai—program pengembangan atau 

pembangunan keluarga di negara-negara bekas koloni (sifat tutelage). Konsep 

keluarga inti, misalnya, dipandang sebagai susunan Barat setelah revolusi industri. 

Hingga awal abad ke 20 keluarga inti dipandang secara peyoratif, sebagai hasil 

yang tidak diinginkan dari revolusi industri yang memecah kesatuan kerabat yang 

lebih luas (Scott dan Tilly, 1975; Zinn, 2000). Akan tetapi menjelang 

developmentalisme, keluarga inti balik bermakna positif sebagai pendukung 

kemajuan ekonomi (Parsons, 1955; Zimmerman, 1947).  

Dinamika keluarga tidak hanya diarahkan dari luar, melainkan sebagai 

konsekuensi pula dari tindakan anggota keluarga sehari-hari untuk memaknai 

sumber perubahan tersebut. Proses hibriditas dijalankan melalui upaya keluar dari 

cara pandang lama (diaspora) kemudian mengembangkan diskursus dan praksis 

baru yang bisa jadi mengandung pandangan lama dirinya dan luar keluarga, atau 

pandangan yang baru sama sekali. Lebih lanjut lagi, kesadaran diri dalam keluarga 

hendak diarahkan untuk mengemansipasi tipe anggota keluarga, terutama pada 

keluarga-keluarga yang di-Lain-kan.  

Hubungan keluarga dan komunitas dapat pula dimaknai sebagai proses 

hibriditas lainnya. Identitas diri yang dikembangkan secara sadar dalam keluarga 

menemui identitas yang berbeda dalam komunitas. Untuk menghindari dominasi 
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komunitas terhadap keluarga, maka perlu dibongkar diskursus subaltern keluarga 

kala berhadapan dengan komunitas.  

 

KELUARGA DAN KOMUNITAS DESA JAWA 

 

“Subalternisasi” Desa dan Keluarga 

 

 Setidaknya sejak masa Kerajaan Mataram (sekitar abad ke 16) –tepat 

sebelum dijajah oleh Belanda—desa berkembang dari kemampuan seorang 

pemimpin untuk mengelola sekelompok warga (Onghikham, 1986; Soemardjan, 

1991). Pengakuan oleh kerajaan diberikan kepada kepala desa, tanpa disertai 

dukungan keuangan atau sumberdaya kerajaan lainnya. Kepala desa memproduksi 

barang dan jasanya sendiri, terutama dengan mengelola warga setempat. 

Hubungan kepala desa dan kerajaan hanya berlangsung minimal sekali dalam 

setahun kala memberikan upeti ke kerajaan. Di waktu-waktu peperangan antar 

kerajaan kepala desa dapat mengerahkan warganya mempertahankan kerajaan. 

Namun demikian kepala desa leluasa untuk mengalihkan kepatuhannya kepada 

kerajaan lain ketika ia memandang rajanya melalaikan keacuhan kepadanya. 

Dengan kata lain, suatu pembentukan desa selalu menunjukkan kemandirian 

kepala desa untuk mengelola warganya.   

 Ketidakmandirian desa dan penempatannya lebih bawah terjadi ketika 

beberapa desa digabung. Hal ini mulai terjadi dalam masa kolonialisme Hindia 

Belanda pada awal abad ke 20 (Sajogyo, 2006). Ide penggabungan desa tetap 

dipertahankan sebagai mekanisme kontrol. Di samping dalam bentuk material 

berupa penggabungan teritorial desa-desa, penggabungan juga muncul dalam 

diskursus manajerial. Dalam diskursus ini kategorisasi desa-desa yang dipandang 

setara sehingga memunculkan kategori desa gabungan yang berjumlah secara 

statistik (tepatnya: sensus) lebih sedikit, merupakan mekanisme untuk 

mempermudah pengelolaan sekaligus kontrol (Boyne, 2006; Venn, 2006). 

Kategorisasi untuk mengontrolnya berupa kecamatan dan kabupaten (terutama 

sesuai otonomi daerah).  
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 Kontrol terhadap kategori desa –terutama sejak pemerintahan Soeharto—

dimaterialkan dalam pengiriman sumberdaya pembangunan dari tingkat nasional, 

propinsi, kabupaten, kecamatan,  lalu ke desa (Nordholt, 1987). Materialisasi 

pembagian inilah yang menguatkan boundary desa melalui pembagian 

sumberdaya sesuai batas-batas (boundary) desa.  

 Pengkategorian sekaligus mencakup kontrol dan subalternisasi terhadap 

desa, terutama dimaterialkan dalam bentuk pemimpin formal yang berperan 

sebagai penyalur sumberdaya pembangunan. Pengontrol ditubuhkan dalam bentuk 

kepala daerah atau kepala desa. Kepala desa sebagai pemimpin formal semakin 

menguat terhadap pemimpin-pemimpin informal dalam batas-batas desanya 

(Nordholt, 1987). Sejalan dengan itu peningkatan ketergantungan keuangan desa –

sebaliknya penurunan kemandirian keuangan desa lama—muncul sejak 1980-an. 

Diskursus tentang rantai kontrol secara hierarkis ini tentunya akan menuju kontrol 

terhadap keluarga.  

 Di samping jalur kontrol secara hierarkis tersebut, pemerintah pusat atau 

daerah dapat langsung mengelola keluarga-keluarga di desa. Hal ini dilaksanakan 

melalui kader-kader pembangunan (Sajogyo, 2006), contohnya kader keluarga 

berencana, pembangunan infrastruktur, hukum, keuangan kelompok, dan 

sebagainya. Sementara kepala desa mengadakan kontrol teritorial, kader-kader 

pembangunan melakukan kontrol terhadap sektor-sektor pembangunan.  

 Di luar jalur kontrol secara material, subalternisasi terhadap keluarga juga 

muncul dalam diskursus keluarga (Shiraishi, 2001; Mulder 2001a, 2001b).  

Diskursus kebapakan dimaknai ulang sebagai pemimpin yang mengetahui banyak 

–atau seluruh—hal sehingga memiliki legitimasi untuk memerintah, bahkan 

hingga sedikit keluar dari aturan umum. Bapak bukan sekedar salah satu 

komponan keluarga, melainkan diskursus tentang penguasa absolut.  

 Bersamaan dengan itu makna ibu dikonstruksi negara sebagai pengikut 

dan pendamping bapak, yang memposisikannya lebih rendah daripada Bapak. 

Kontrol terhadap diskursus ini dinyatakan dalam pembentukan organisasi Dharma 

Wanita (yang bisa dimaknai sebagai pendampingan Ibu kepada Bapak), dan PKK 

(sebagai pendampingan Ibu kepada seluruh anggota keluarganya) (Sajogyo, 
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2006). Lingkup pemaknaan di seputar keluarga ini membedakannya dengan 

dikotomi laki-laki dan perempuan dalam gerakan feminisme.  

 Diskursus lainnya ditujukan kepada anak. Linearitas dimunculkan dalam 

diskursus anak sebagai bagian dari keluarga yang belum dewasa (Mulder, 2001a, 

2001b). Anak-anak di Timur memiliki keleluasaan untuk bermain-main. Hasil dari 

pekerjaannya ialah mainan, atau bahan bermain di wilayah permukaan, yang tidak 

memiliki makna bagi kehidupan yang sesungguhnya dan mendalam. Secara 

khusus anak dipandang belum Jawa atau belum dianggap sebagai manusia penuh. 

Pandangan semacam inilah menafikan kemampuan anak untuk menyatakan 

dirinya sendiri, melainkan masih perlu diwakili oleh Bapak dan Ibu.  

 Diskursus Bapak sang pemimpin, Ibu sang pendamping, dan Anak yang 

senang bermain inilah yang bergerak dalam diskursus kolonisasi komunitas 

terhadap keluarga. Dinamika komunitas yang membutuhkan keseriusan –yang 

berarti wilayah kedewasaan—tidak mungkin dikembangkan oleh Anak, melainkan 

diwakilkan oleh Bapak. Legitimasi keluarga hanya mungkin diwakilkan oleh 

Bapak. Ketika Anak mewakili keluarganya –karena Bapak tidak bisa hadir—maka 

legitimasi keluarga tersebut segara turun dibandingkan keluarga lain yang diwakili 

Bapak. Dinamika komunitas desa, dengan demikian, merupakan dinamika di 

antara pemimpin-pemimpin keluarga. Dengan seleksi kehadiran hanya untuk 

pemimpin inilah dinamika komunitas desa dikontrol secara korporatis hingga ke 

tingkat negara.  

 

Emansipasi Keluarga 

 

 Berhadapan dengan komunitas desa sepanjang sejarahnya, ternyata 

keluarga Jawa bersifat mandiri (Hefner, 2005; Onghokham, 1986; Soemardjan, 

1991). Ketika kepala desa tidak mengacuhkan kesejahteraan keluarga-keluarga 

yang menjadi warganya, maka keluarga itupun dapat mengalihkan kepatuhannya 

kepada kepala desa lain. Mereka dapat berpindah ke desa lain di mana kepala 

desanya lebih mengakui keberadaan mereka. Ikatan tempat tinggal kurang kuat 

bagi keluarga Jawa. Suatu pemisahan keluarga dari komunitas awal bahkan 
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berpotensi sebagai titik pijak untuk pembentukan komunitas baru berbasis ikatan-

ikatan pecahan keluarga ini.  

 Ikatan komunitas yang lebih kuat sebetulnya terjalin melalui hubungan 

darah, etnis, atau religi (Hefner, 2005). Pihak-pihak yang berkonflik dalam suatu 

desa dapat dipilah menurut ikatan darah yang berbeda –ikatan kerabat lebih kuat 

daripada tempat tinggal. Konflik antar etnis muncul dilandasi ikatan sesuku 

bangsa. Pemberontakan petani dikelola oleh tokoh agama –yaitu yang mampu 

mengelola ikatan religi. Di samping itu, konflik yang melibatkan warga juga 

terkait dengan kemampuan pemimpinnya mengelola sekaligus mengacuhkan 

keluarga-keluarga yang menjadi warganya –yang sudah muncul setidaknya sejak 

Kerajaan Mataram. Dengan kata lain, komunitas imajiner yang terdiri atas 

keluarga-keluarga disusun menurut imajinasi hubungan darah, suku bangsa, religi, 

atau tokoh otoritatif.  

 Di hadapan beragam komunitas di atas, anggota-anggota keluarga juga 

memiliki kemandiriannya. Pandangan ini berbeda dari argumentasi lain yang 

menekankan hierarki dalam keluarga (Mulder, 1984), yang sebetulnya telah 

mengalami perubahan ke arah kesetaraan pada masa kini. Diskursus tentang 

Bapak yang memerintah dapat segera hancur manakala Bapak menyalahi aturan 

dan kepantasan umum. Bapak memang memiliki kekuasaan, namun sekaligus 

ditawan oleh diskursus publik ini.  Gerakan sosial hingga revolusi-revolusi yang 

terjadi di Indonesia merupakan perlawanan Anak kepada Bapak. Identitas Bapak 

seringkali digoyang oleh identitas Anak.  

 Salah satu bahan penggoyang penting ialah pengalaman untuk menempati 

posisi. Orang yang berpengalaman dipandang mampu menguasai sejarah pada 

masanya dan berpengetahuan, sehingga ia memiliki legitimasi untuk duduk sejajar 

dengan posisi yang lebih tinggi. Pada satu sisi pengalaman menjadi bahan tutelage 

(pakar) untuk mendominasi diskursus pihak lain. Akan tetapi, di pihak lain, 

pengalaman dapat menjadi bahan legitimasi yang paling mungkin diperoleh 

lapisan bawah. Hal ini terutama berlangsung dalam keluarga, di mana perkawinan 

dipandang sebagai pengalaman yang hampir pasti dialami setiap orang. Seorang 

istri yang berpengalaman menikah (seorang janda) memiliki kedudukan yang 

setara –atau minimal mendekati kesetaraan—dengan suaminya.  
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 Ibu sendiri sebagai posisi sosial menjadi pengalaman, bahan pengetahuan 

dan memiliki potensi legitimasi. Sebagai bahan emansipasi, diskursus Ibu dapat 

digunakan untuk membantu anggota masyarakat lain, sekaligus untuk 

menenteramkan masyarakat secara keseluruhan. Gerakan sosial bernama Suara 

Ibu Peduli –bukannya feminisme—menggunakan pengalaman menjadi Ibu 

memiliki legitimasi diskursif untuk mengingatkan pihak lain yang berkonflik pada 

awal Reformasi setelah tahun 1999, serta membantu dan memelihara kelompok-

kelompok yang tertinggal selama reformasi. Ibu memiliki selendang 

(dimaterialisasikan dalam Suara Ibu Peduli) yang dapat memberikan kehangatan 

(Mulder, 1984; Shiraishi, 2001), yaitu sejenis rasa nyaman yang dapat dinikmati 

seseorang segera dalam selendang ibunya. Bersama dengan rasa kehilangan 

(dimaterialisasi dalam krisis moneter), konsep ini menjadi landasan penyusunan 

keluarga.  

 

DISKUSI 

 

 Hingga saat ini, kemandirian komunitas desa yang terkait dengan 

pembentukan desa baru, sebaliknya ketergantungan desa terkait penggabungan 

desa tetap muncul. Dengan kata lain, kolonialisme dan imperialisme berlangsung 

menurut pengkategorian baru terhadap dengan, yang secara material berujud 

penyusunan ulang batas-batas desa. Pengkategorian ini disusul dengan 

manajerialisasi atau pemerintahan terhadap komunitas desa.  

 Developmentalisme memberikan ide tentang keluarga ideal dalam 

masyarakat modern, yang dipandang sejajar dengan peningkatan kesejahteraan 

keluarga. Idealisasi tersebut tentang keluarga batih (Parsons, 1955; Zimmerman, 

1947), yang bermaksud dinamika anggota keluarga tertentu: bapak, ibu, anak. 

Mitos statistika kesejahteraan digunakan dalam bentuk keluarga inti (yang 

beranggotakan sedikit orang) yang mudah berpindah dan fleksibel terhadap 

perkembangan kapitalisme lokal. Keluarga inti memudahkan produksi untuk 

meningkatkan pemasukan pendapatan. Jumlah anak dibatasi sekedar dua orang, 

karena anak merupakan pengeluaran yang perlu dikurangi. Tidak disukai keluarga 

beranak tunggal, karena si anak menjadi manja dan merongrong orang tua. 
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Sebaliknya dibangun diskursus tentang anak sulung (posisi ini muncul bersamaan 

dengan adanya posisi adik) yang segera menjadi dewasa melalui gemblengan 

kasih sayang dan kemudian kehilangan kasih orang tuanya (Shiraishi, 2001). 

Kakak membantu orang tua (Bapak dan Ibu) dan menjaga adik. Keluarga batih 

juga bukan merupakan bagian dari keluarga poligami yang bermakna sebagai 

korespondensi satu-satu di antara anggota keluarga tersebut. Korespondensi yang 

memungkinkan pendugaan tindakan sampai taraf tertentu ini menjadi salah satu 

mekanisme pengontrolan. 

 Untuk mencapai idealisasi tersebut subalternisasi terhadap keluarga 

muncul dalam pembangunan. Suatu kontrol terhadap keluarga mengandung 

makna kontrol terhadap anggota-anggota keluarga. Dengan kata lain, kontrol tidak 

sekedar terhadap perempuan –sebagaimana seringkali dikemukakan feminisme—

melainkan lebih kepada bapak, ibu dan anak.  

 Diskursus politik dan pembangunan melalaikan anggota kerabat lain, 

misalnya kakek, nenek, paman, bibi, cucu. Para anggota kerabat lain ini 

ditiadakan dan tidak bisa berbicara atas nama keluarga atau orientasi 

kekeluargaan. Subalternisasi ini berpotensi menjadi permasalahan 

developmentalisme, karena –telah disampaikan di atas—salah satu ikatan 

komunitas imajiner yang penting justru muncul dari ikatan kekerabatan.  

Namun demikian, keluarga Jawa memiliki kemandirian saat berhubungan 

dengan komunitas desa. Tekanan pandangan yang berlebihan terhadap 

kemandirian keluarga Jawa saat berhadapan dengan komunitas –dibandingkan 

dengan hubungan erat keluarga batih di Cina dengan komunitas Guanxi terutama 

untuk mengelola korporasi—sebagai dikemukakan oleh Hefner (2000) sulit untuk 

diterima. Lebih tepat menyatakan bahwa hubungan antar keluarga-keluarga Jawa 

untuk membentuk komunitas tidak terutama berkaitan dengan tingkat dekat atau 

teritorial seperti suatu desa, melainkan kepada orientasi kekerabatan (hubungan 

darah), etnis, religi, dan pemimpin otoritatif.  

Dengan memperhatikan hal ini, disertai kesadaran akan konflik dan 

resistensi yang dilakukan oleh keluarga-keluarga Jawa –yang terutama terdiri atas 

keluarga batih—tampaknya sulit untuk menerima pandangan bahwa pemaknaan 

tentang keluarga (terutama keluarga Jawa, sebegaimana terlihat pada kasus-kasus 



 14

yang dikemukakan) masih kosong, sehingga dengan mudah diskursus didominasi 

oleh rejim Soeharto (Shiraishi, 2001). Konflik dan resistensi di atas, serta jaringan 

kerjasama pada keluarga Jawa justru menunjukkan konstruksi identitas yang 

dikembangkan secara mandiri.  

Melalui kemandirian ini keluarga Jawa selalu melakukan hibriditas sehari-

hari, dalam rangka memaknai kembali dan terus menerus keadaan dalam dan luar 

keluarga. Pengalaman yang serupa dengan hibriditas pernah muncul dalam 

sinkretisme Jawa (Mulder, 2001a, 2001b). Sinkretisme kebudayaan ini mencakup 

aspek pengetahuan hingga praksis. Konsep hibriditas dalam dinamika keluarga 

memungkinkan solidaritas lintas pelapisan sosial. Gerakan emansipasi yang 

didasari pengalaman menduduki posisi-posisi dalam keluarga (contohnya sebagai 

Ibu dalam Suara Ibu Peduli) mungkin memang bersifat sementara atau insidental. 

Saya kira hal itu tertuju pada contoh gerakan spontan terhadap krisis yang datang 

mendadak. Oleh sebab itu hibriditas masih membutuhkan materialisasi diskursus 

dalam praksis sehari-hari. Bagi saya, suatu pandangan yang lebih dekat dengan 

habitus ini lebih memungkinkan untuk mengembangkan hibriditas, daripada saran 

pengorganisasi secara lebih formal (Budianta, 2004). Tanpa pengemabangan 

habitus, formalisasi berpotensi menjadi pemerintahanisme (gevernmentality) yang 

justru menghasilkan kontrol pengurus kepada anggota.  

Lebih jauh lagi, analisis Shiraishi (2001) benar dalam menunjukkan 

konstruksi subaltern keluarga oleh negara. Namun demikian, pada saat yang 

bersamaan dapat pula diterima pandangan bahwa keluarga Jawa itu sendiri 

melakukan hibriditas untuk mengolah makna diskursus oleh negara tersebut. 

Diskursus dan praksis emansipasi oleh keluarga Jawa menunjukkan tantangan 

terhadap tutelage atau dominasi pemikiran oleh negara. Dapat dikatakan bahwa 

beragam makna tentang keluarga ini eksis bersama-sama –meskipun tidak selalu 

saling dukung—sehingga membentuk suatu koartikulasi diskursus dan praksis.  

 

KESIMPULAN 

 

 Dinamika hubungan keluarga Jawa dan komunitas desa tidak bisa 

dinyatakan sebagai suatu hubungan langsung. Ikatan teritorial sedesa baru 
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menguat manakala sejalan dengan ikatan kekerabatan, etnis, religi, atau pemimpin 

yang otoritatif.  

 Adalah memungkinkan untuk membangun komunitas berbasis hubungan 

antar keluarga-keluarga. Gagasan atau diskursus tentang keluarga mendasari 

pengembangan ikatan antar warga (Shiraishi, 2001), yang membedakan orang 

yang dikenal akrab (sebagai materialisasi diskursus keluarga) dengan yang tidak 

dikenal (sebagai Pihak Lain). Komunitas dapat dibangun melalui hibriditas 

keluarga-keluarga di dalamnya (Anderson, 2002).  

 Eksistensi bersama-sama antara “subalternisasi” oleh negara terhadap desa 

dan keluarga Jawa, sebaliknya hibridisasi yang dikembangkan keluarga Jawa, 

menunjukkan keadaan koartikulasi diskursus dan praksis komunitas desa dan 

keluarga Jawa. Agak berbeda dengan pandangan umum poskolonialisme, di mana 

koartikulasi berimpit dengan hibriditas yang merupakan percampuran diskursus, 

dalam tulisan ini ditunjukkan bahwa koartikulasi lebih mendekati aspek toleransi. 

Diskursus dan praksis pihak-pihak yang berbeda tersebut bisa saling bertentangan 

(bahkan negara menafikan desa dan keluarga sebagai Pihak Lain), namun tetap 

hidup bersama.  

 Koartikulasi demikian dapat diibaratkan munculnya beragam paradigma 

yang tumbuh bersama. Realitas bergerak di antara paradigma-paradigma tersebut, 

dan menghasilkan makna yang berbeda ketika memasuki paradigma yang 

berbeda. Masih diperlukan penelitian yang lebih mendalam pada titik kritis 

perpindahan makna suatu diskursus dan praksis ketika memasuki paradigma yang 

berbeda.  
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