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Bab 1  

Pengantar 

Tulisan ini merupakan evaluasi atas proses Cipta Media Ekspresi (CME), proyek hibah tunai 
berdurasi dua tahun (2018 – 2019) yang telah mendanai 41 perempuan pelaku seni budaya1 di 
Indonesia.	Penyusun laporan ini adalah Ferdiansyah Thajib dan Brigitta Isabella (mulai saat ini 
disebut ‘kami’). Kami sama-sama berafiliasi di Forum dan Kolektif Belajar KUNCI, Yogyakarta, 
namun dalam pelaksanaan penelitian ini bekerja atas nama pribadi dan tidak sedang mewakili 
KUNCI. Penelitian ini bermaksud (1) meninjau hasil-hasil dari program hibah CME; (2) 
mencatat berbagai pengetahuan yang tumbuh dan berkembang selama proses hibah 
berlangsung; dan (3) merumuskan saran-saran yang dapat digunakan untuk mengembangkan 
proyek CME maupun proyek-proyek serupa di masa mendatang. 

Metodologi Evaluasi Siklikal 

Kami mengadaptasi model evaluasi siklikal untuk menempuh maksud penelitian yang telah 
disebutkan di atas. Model ini menawarkan suplemen bagi model evaluasi logical framework 
(kerangka logis), yang umum diterapkan donor NGO untuk memonitor proyek.2 Model logical 
framework akan menuntun evaluasi yang bersifat linear. Tujuan utamanya memeriksa 
kesesuaian antara proposal dengan praktik di lapangan; antara hasil yang diharapkan dan hasil 
yang diperoleh.3 Sementara itu, model evaluasi siklikal berguna untuk mengeksplorasi proses 
eksperimen pilot project dan bentuk-bentuk kolaborasi baru yang tidak selalu bisa ditelusuri 
dengan logika linear sebab-akibat. 
 
Kami berpendapat model evaluasi siklikal cocok untuk memeriksa pelaksanaan hibah CME. 
Pasalnya, hibah ini peduli bukan hanya pada hasil akhir, melainkan juga transformasi selama 
prosesnya. Hibah ini merangkul pelaku seni budaya dari berbagai trayektori pengetahuan, 
sehingga mereka yang tengah menapaki hal baru seharusnya mendapat kesempatan 
merefleksikan bagaimana kapasitas berpikir dan bekerja mereka telah tumbuh. Selain itu, 
karena hibah ini mendukung kerja-kerja eksperimentatif, penghargaan pada pembelajaran 

                                                
1 https://ciptamedia.org/ciptamediaekspresi/penerimahibah/ 
2 Referensi model evaluasi siklikal yang kami sarikan di sini bersumber dari Gamble, J.A.A. 2018, A 
Developmental Evaluation Primer, Canada: J.W. McConnel Family Foundation dan The Hara Practice 
Collaborative, 2010. Full Spectrum Evaluation, A Living Document, dokumen tidak dipublikasikan bebas. 
3 Model logical framework berbasis logika problem solving. Model logical framework berguna ketika 
pemrakarsa proyek sudah merasa menguasai realitas permasalahan, dan meyakini solusi yang 
dibayangkannya sudah paling optimal untuk menjawab suatu masalah. Proses yang tidak berjalan sesuai 
proposal akan dianggap sebagai kegagalan. Kekurangannya, model ini hanya memberi sedikit ruang 
untuk menghargai improvisasi dan inovasi yang muncul di tengah proses, yang sebetulnya merupakan 
pengetahuan baru dalam merespon situasi ketika apa yang dibayangkan tidak berjalan sesuai yang 
terjadi di lapangan. Sebagai catatan, model ini pertama kali muncul di Amerika Serikat sebagai perangkat 
evaluasi militer. Sejak diperkenalkan oleh USAID pada tahun 1970-an, model ini mulai luas digunakan 
dalam sektor NGO. 
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selama merintis dan mengeksplorasi kami anggap sebagai narasi yang sama pentingnya dengan 
hasil yang dicapai.  
 
Proses, dalam model evaluasi siklikal, dimaknai sebagai suatu siklus berkelanjutan alih-alih 
garis lurus dengan titik awal dan akhir. Model evaluasi siklikal, karenanya, berguna untuk 
memetakan hal-hal positif yang baru muncul dan dapat dikembangkan lebih lanjut. Hal-hal 
yang dianggap negatif (hambatan, kegagalan) dimaknai sebagai bagian penting proses 
pembelajaran. Terhadap hal-hal tidak terduga atau perubahan rencana yang terjadi selama 
proses, subjek evaluasi diajak merefleksikan kemampuannya (atau ketidakmampuannya) 
berimprovisasi. Selain itu, model evaluasi siklikal juga memberi toleransi pada ambiguitas atau 
ketidakjelasan yang belum sepenuhnya dipahami pelaku proses. Harapannya, melalui proses 
evaluasi bersama, ambiguitas dapat dijernihkan atau dijadikan pertanyaan baru untuk memulai 
proses berikutnya.  

Dalam perjalanan penelitian ini, makna dan nilai ‘hasil’ meluas-mendalam seiring bergulirnya 
percakapan kami dengan para penerima hibah dan juri CME. Selain mengupas pengetahuan 
para penerima hibah yang terejawantah dalam bentuk buku, pentas, pameran, dsb, kami juga 
memetik beragam makna yang sering tidak kasat mata jika didekati dengan amatan berbasis 
hasil akhir. Di antaranya: transformasi dan evolusi kesadaran para pelaku hibah atas isu 
perempuan; peran kerja reproduksi sosial; tumbuhnya jaringan pertemanan; serta renungan 
baru atas berbagai persoalan sosial, budaya dan politik, yang tidak punya jawaban segera. 

Praktik evaluasi siklikal mensyaratkan situasi evaluasi yang partisipatif serta mengandaikan 
hubungan setara antara subjek evaluasi dan evaluator. Dengan demikian, peran kami sebagai 
evaluator tidak mengikuti kaidah evaluasi konvensional yang mengukur keberhasilan atau 
kegagalan melalui pengamatan/pendapat ‘ahli’ yang ‘berjarak’ dan ‘objektif’. Pemosisian ini 
kami yakini selaras dengan semangat kesetaraan dalam gerakan feminis secara umum, 
termasuk yang tercermin dalam premis utama hibah CME.  

Pegangan Evaluasi: Interseksionalitas dan Pengetahuan yang Tersituasi 

Interseksionalitas merupakan konsep yang berkelana (travelling concept). Setiap 
pengembaraannya ke dalam konteks berbeda akan mengemukakan makna baru. Ia memberi 
pemahaman bahwa opresi terhadap perempuan tidak dapat digeneralisasi atau diklaim sebagai 
pengalaman universal. Pendekatan feminis interseksional membaca persimpangan identitas 
gender yang turut dipengaruhi faktor kelas; etnisitas; agama; kemampuan fisik; usia; orientasi 
seksual, dll. secara simultan.4 Berbekal pengalaman tubuh yang digenderkan norma-norma 
dominan, klaim feminis menuntut visibilitas di dunia patriarkis adalah langkah awal menggugat 
ketidakadilan sosial. Akan tetapi, mengidentifikasi rezim patriarkis sebagai satu-satunya 
struktur opresif tidak akan cukup menjadi pisau analisis yang tajam membedah ketidaksetaraan 
di antara perempuan sendiri. Menajamkan mata dengan lensa interseksionalitas membantu 
kami mengantisipasi hierarki visibilitas antar keberagaman pengalaman perempuan, yang tidak 

                                                
4 Christensen,A.D. & Jensen S.Q. 2012, “Doing Intersectional Analysis: Methodological Implications for 
Qualitative Research”, NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 20:2, 109-125. 
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hanya dipengaruhi oleh konstruksi gender saja, tapi juga rasialisasi, bias kelas, stereotip etnis 
dan agama, dan eksploitasi ekonomi.  
 
Pembacaan kami atas bermacam pengetahuan yang digulirkan para pelaku hibah CME juga 
bersandar pada konsep “pengetahuan yang tersituasi” (situated knowledges), yang 
diperkenalkan teoretikus feminis Donna Haraway (1991). Konsep ini merujuk konstruksi 
pengetahuan yang berakar pada pengalaman, penubuhan, konteks dan sudut pandang tertentu, 
alih-alih bersifat “netral” atau bebas nilai. Sederhananya, selain ada kebutuhan menyampaikan 
berbagai makna dan pengetahuan para penerima hibah lengkap dengan konteksnya masing-
masing, tantangan kami adalah bagaimana menjahit hubungan antara beragam temuan ini 
tanpa menyatakan bahwa satu gagasan atau pengalaman lebih penting dari yang lainnya. Oleh 
karenanya, kami tidak bekerja dengan satu gagasan tunggal atas feminisme ideal. Kami justru 
hendak meneroka dan menjalin makna plural feminisme yang berkelana, berakar dan 
bertumbuh melalui pengalaman para penerima hibah.  

Lingkup dan Metode Penelitian  

Lingkup penelitian: Selama 3 minggu pada bulan Agustus – September 2019 kami melakukan 
kunjungan, wawancara dan diskusi kelompok terfokus dengan para juri dan 23 penerima hibah 
CME di Jakarta, Yogyakarta, Karang Anyar, Pati, Medan, Jayapura dan Waingapu.5 Kota-kota 
ini—kecuali Pati dan Waingapu—dipilih karena terdapat minimal 3 penerima hibah untuk 
menjadi peserta diskusi kelompok terfokus. Pati dan Waingapu dipilih agar kami dapat bertemu 
dan berbincang langsung dengan komunitas/subjek yang diwakili oleh dua penerima hibah. 
Yakni Endah Fitriani yang mewakili Omah Kendeng, dan Kahi Ata Ratu, yang dibantu Martha 
Hebi (juga penerima hibah CME) serta Nensi Dwi Ratna menuliskan proposal dan laporan 
hibahnya.  
 
Metode penelitian: Sebelum memulai perjalanan, kami membaca dan memetakan proposal 
serta laporan seluruh penerima hibah. Dari situ kami merancang sejumlah pertanyaan sebagai 
pegangan wawancara dan FGD. Pertanyaan-pertanyaan kami mengarah pada (1) 
pengidentifikasian hambatan serta kemampuan subjek beradaptasi dan bernegosiasi; (2) 
penilaian apresiatif atas pencapaian maupun kegagalan; serta (3) pantikan untuk memikirkan 
hal-hal yang dapat terus ditumbuhkan secara berkelanjutan. Meski demikian, pada praktiknya 
kami tidak terpaku pada model tanya-jawab yang kaku. Diskusi-diskusi berlangsung cair dan 
informal. Setiap awal pertemuan, kami sejenak menjelaskan model evaluasi siklikal dan 
memaparkan niat kami mempraktikkan proses evaluasi yang partisipatif. Wawancara dan FGD 
umumnya berdurasi 2 – 3 jam. Menariknya, suasana keakraban terbangun dengan mudah 
karena beberapa peserta sudah saling mengenal. Sebagian menjadi saling mengenal karena 
sama-sama menjadi penerima hibah CME. Dalam dinamika diskusi kelompok, hampir seluruh 
peserta saling bertukar pandangan dan membandingkan pengalamannya. Proses evaluasi ini 
kami maknai sebagai proses refleksi bersama, di mana fungsi kami adalah fasilitator diskusi dan 
perangkai narasi pengetahuan kolektif. 

                                                
5 Jumlah peserta yang diundang terlibat evaluasi ini sebanyak 30 orang, namun hanya 23 yang bisa 
hadir. 
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Foto-foto suasana FGD di Degil House, Medan (kiri atas), sanggar Agnes Serfozo, Karang Anyar (kanan atas), dan 

Ke/Ki/Ni, Jakarta (bawah).  

 
Yang paling ideal tentu mengupayakan pertemuan dengan seluruh penerima hibah yang 
tersebar di 17 provinsi Indonesia. Pasalnya, berdasar pengamatan kami, banyak cerita dan 
pernyataan penting dari penerima hibah yang tidak mereka artikulasikan dalam laporan naratif. 
Apalagi, ada sebagian penerima hibah yang belum menyelesaikan laporan naratifnya sehingga 
refleksi atas proyek mereka belum dapat kami liput di sini. Selain itu, refleksi mengenai proyek-
proyek kolaboratif hanya kami peroleh dari penerima hibah. Kami tidak berkesempatan 
mewawancarai kolaborator, audiens atau konstituen proyek mereka. Narasi orang-orang yang 
terlibat dalam kerja kolaborasi sebetulnya penting untuk melengkapi gambaran dinamika 
proses yang telah dilangsungkan pemrakarsa proyek. Sayangnya, pertemuan dengan ke-41 
penerima hibah berikut kolaboratornya tidak memungkinkan karena terbatasnya logistik dan 
waktu penelitian ini. Akhirnya, keterbatasan lain dalam laporan ini adalah diskusi tentang 
pencapaian artistik penerima hibah, yang belum menjadi pokok bahasan. Kami menyadari 
bahwa analisis atas hasil karya mereka penting diteliti sebagai buah-buah pengetahuan estetika 
perempuan. Keterbatasan ini merupakan implikasi dari fokus utama kami pada proses 
berkarya, alih-alih karya itu sendiri.  
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Susunan Laporan 

Ada dua rute yang bisa ditempuh untuk membaca hasil riset evaluasi ini. Pertama, ia bisa dibaca 
linear dari awal sampai akhir. Setelah bab pengantar, di bagian selanjutnya kami mengulas 
singkat posisi hibah CME dalam sejarah infrastruktur pendanaan perempuan di ranah seni 
budaya di Indonesia. Bab 3 berfokus pada asumsi dasar yang dibuat para penggagas dan 
pengorganisir hibah ini, atau mereka yang dirujuk sebagai tim juri CME. Bab 4 menyajikan 
kejamakan sejarah, pengalaman dan pengetahuan para penerima hibah, serta perenungan kami 
mengenai politik inklusivitas. Dalam Bab 5, kami mengangkat berbagai siasat penelitian dan 
pengorganisasian yang berakar pada pengalaman dan sudut pandang perempuan. Setelah itu 
kami masuk ke diskusi tentang bagaimana akuntabilitas, transparansi dan keberlanjutan 
dipahami dalam konteks hibah yang berperspektif perempuan. Sebagai penutup, kami 
menawarkan beberapa kesimpulan dan rekomendasi yang mengarah pada identifikasi potensi 
dan tantangan merawat infrastruktur seni budaya untuk perempuan di Indonesia. 
  
Tawaran cara baca lain adalah dengan melihat struktur narasi laporan ini sebagai sesuatu yang 
dinamis; sebagai pemandangan saling silang pemikiran, pengalaman dan praktik perempuan 
yang sangat beragam. Upaya kami mengelompokkannya ke dalam tema-tema inti tidak berlaku 
terlalu ketat. Pembaca, oleh karenanya, bebas menelusuri laporan ini dari bagian awal, tengah 
maupun akhir, menarik hubungan dengan berulang-alik antara satu bagian kisahan ke bagian 
lain, atau bahkan membaca bab-bab yang ada secara acak. Kebebasan cara baca ini sengaja 
kami tawarkan karena sejatinya tiap lapis temuan punya lekatan erat yang tak terpisahkan.  
 
Imej sebonggol bawang merah muncul di benak ketika kami meneroka lagi konstelasi narasi-
narasi dalam laporan ini. Keutuhan isinya terdiri dari lapisan-lapisan temuan yang tidak mudah 
dipisahkan dari satu sama lain, dan tidak pantas dipilah mana yang lebih atau kurang penting. 
Pada saat bersamaan, tiap-tiap lapisan memiliki muatan pengalaman, sasaran dan konteks 
pergulatan perempuan yang jamak namun acap kali punya kesamaan pola terutama ketika 
dibenturkan dengan pola patriarki yang dominan. Dengan kata lain, kami mengajak pembaca 
ikut terjun ke dalam keragaman artikulasi perempuan di ranah seni dan budaya dan menyelami 
singularitas serta kompleksitas pengalaman para penerima hibah CME. 
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Bab 2  

Melacak Infrastruktur Pendanaan Seni Budaya 
untuk Perempuan 

Mengapa Hibah Khusus Perempuan Masih Diperlukan? 

Sebenarnya kalau ada program-program khusus perempuan itu apa artinya perempuan belum 
bisa merasa setara? Apakah perempuan sebegitu insecure-nya sehingga harus bikin tema yang 
eksklusif atas nama kemajuan perempuan? Apakah dunia patriarki ini begitu gelap dan 
mencekam sehingga perempuan harus dibuatkan tempat istimewa? 

 
Kutipan di atas adalah ingatan penerima hibah CME, Chonie Prysilia, atas cuitan yang 
dibacanya di lini masa sosial medianya tidak berapa lama setelah pengumuman penerima hibah 
CME dipublikasikan. Dari cerita beberapa penerima hibah CME yang kami temui, pertanyaan 
serupa sering muncul dari banyak pihak (baik laki-laki maupun perempuan). Intinya 
mempertanyakan: mengapa hibah CME eksklusif untuk perempuan?  
 
CME sudah mengantisipasi pertanyaan atau komentar semacam ini. Mereka mencantumkan 
pertanyaan “mengapa hibah ini hanya untuk perempuan pelaku kebudayaan?” di halaman 
pertanyaan umum (frequently asked questions) situs daring mereka. Jawabannya: 

Karena tingkat representasi perempuan di sebagian besar bidang kesenian sangat rendah, baik itu 
angka partisipasi perempuan dalam pameran seni rupa, pembuat kajian sejarah seni atau 
mencipta musik. Perempuan juga mengalami pembatasan daya jelajah (mobilitas) yang 
mengurangi kesempatan mereka untuk melakukan perjalanan dan bekerja secara lintas-budaya. 
Kesempatan perempuan untuk bekerjasama/ berkolaborasi juga terbatas karena beban sosial dan 
batasan yang diterapkan kepada perempuan, silakan hitung berapa jumlah kolektif seni yang 
anggotanya mayoritas lelaki dengan yang mayoritas perempuan.6 

Tingkat keterwakilan perempuan dalam hal jumlahnya, sebagaimana disorot jawaban di atas, 
merupakan respon paling “pasti” untuk pertanyaan semacam yang tengah kita bahas. Lebih dari 
itu, jawaban ini sebetulnya juga langsung menjawab pertanyaan yang niscaya muncul 
berikutnya: mengapa angka representasi dan partisipasi perempuan di sebagian besar bidang 
kesenian bisa rendah jika dibandingkan dengan laki-laki? Pertanyaan “mengapa” menggeser 
lokasi permasalahan tingkat keterwakilan perempuan dari debat mengenai karya perempuan itu 
sendiri, ke debat mengenai lingkungan sosial yang melingkupi perempuan. Ia mengarahkan kita 
pada beragam hambatan struktural yang harus dinegosiasikan perempuan, seperti beban peran 
ganda, stigma sosial, atau peremehan atas pengetahuan yang dimilikinya. Hambatan-hambatan 
ini mungkin tidak dapat segera disadari oleh individu-individu yang terlanjur nyaman dengan 
privilese dari gender atau kelasnya.  

                                                
6 https://www.ciptamedia.or.id/ciptamediaekspresi/faq-ekspresi.html 
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Yayasan Kelola (Jakarta) pernah menyelenggarakan program hibah khusus perempuan pelaku 
seni pertunjukan, yakni Empowering Women Artists (EWA, 2o07-2013) dan bentuk evolusinya 
Hibah Cipta Perempuan (2013-2017). Sejauh pengetahuan kami, hibah ini satu-satunya 
pendahulu bagi program pendanaan seni budaya khusus perempuan di Indonesia.7 EWA 
digagas berdasarkan data internal Kelola bahwa jumlah seniman perempuan peraih hibah 
untuk penciptaan karya seni pertunjukan hanya sekitar 25%.8 Refleksi atas program EWA telah 
direfleksikan dengan cukup komprehensif dalam edisi khusus Jurnal Perempuan Nomor 62 
tahun 2009. Semua penulis yang berkontribusi menyatakan “ya” untuk pertanyaan “apakah 
perempuan dalam seni pertunjukan di Indonesia menghadapi hambatan khusus berkaitan 
dengan peran gender mereka?” Meski demikian, sebagaimana dicatat oleh Jennifer Lindsay, 
hambatan-hambatan yang dialami perempuan berbeda-beda tergantung konteks kuasa sistem 
kontrol sosial yang melingkupinya.9  

Tahun 2014, Rebecca Conroy dan Dhyta Caturani menerbitkan laporan penelitian 
perkembangan sektor seni dan kebudayaan di Indonesia sebagai bahan rujukan pengambilan 
kebijakan donor Ford Foundation. Survey mereka dilakukan di 14 lokasi di enam pulau besar di 
Indonesia, dengan mewawancarai 27 organisasi dan individu. Rebecca dan Dhyta menyebut 
bahwa rasio gender subjek penelitian mereka 10 : 1, dan menggarisbawahi ketimpangan ini 
sebagai permasalahan signifikan.10 Keduanya bukan tidak berusaha keras mencari perempuan 
sebagai narasumber penelitian. Namun kenyataannya memang representasi perempuan dan 
perspektif gender yang kritis sangat sulit ditemukan di lapangan penelitian mereka. 
Ketimpangan gender di sektor seni dan budaya ini berjalan paralel dengan ketimpangan di 
sektor-sektor strategis lain, di mana secara umum posisi pengambil kebijakan/keputusan 
penting masih didominasi oleh laki-laki. Kesimpulan penelitian Rebecca dan Dhyta salah 
satunya merekomendasikan perlunya penelitian lanjutan tentang partisipasi perempuan di 
sektor seni budaya serta mengidentifikasi hambatan institusional maupun domestik yang 
mempersulit perempuan untuk berpartisipasi di dalamnya.11  

Kurang lebih satu dekade semenjak program EWA digagas, permasalahan ketimpangan 
representasi gender dalam sektor seni dan budaya masih menjadi titik berangkat program hibah 
CME. Ini bukan berarti tidak ada perkembangan positif dari program-program terdahulu. EWA, 
misalnya, telah memperluas ketersebaran wacana gender dan mendukung visibilitas perempuan 
khususnya dalam lingkungan seni pertunjukan di Indonesia.12 Juga penting dicatat, paling tidak 
sejak satu dekade terakhir tampak ada semakin banyak perempuan bergerak di ranah seni rupa, 

                                                
7 Ini tentu saja di luar identifikasi kami atas kerja-kerja individu dan kolektif yang konsisten 
mengupayakan dukungan serupa dalam skala yang lebih kecil. Misalnya Olin Monteiro lewat Arts For 
Women, dan juga kolektif Peretas (Perempuan Lintas Batas) yang didirikan oleh Naomi Srikandi, Dhyta 
Caturani, Felencia Hutabarat dan Lisabona Rahman pada tahun 2017.  
8 http://kelola.or.id/hibah-cipta-perempuan/  
9 Lindsay, J. 2009. “Perempuan dalam Seni di Indonesia: Sebuah Pengantar,” Jurnal Perempuan Edisi 
62, hlm. 15-22.  
10 Conroy R. dan Caturani D. 2014. Mapping the Archipelago, Jakarta: Ford Foundation, hlm. 13, 20.  
11 Ibid., hlm. 6. 
12 EWA dan Hibah Cipta Perempuan telah mendukung duabelas perempuan pekerja seni pertunjukan 
terpilih yang telah menghasilkan 27 karya pertunjukan di Payakumbuh, Padangpanjang, Padang, 
Pekanbaru, Jakarta, Yogyakarta, Solo, Surabaya dan Makassar.  
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baik sebagai pencipta maupun kurator atau manajer seni. Artinya, klaim ketimpangan 
representasi gender tidak dapat digeneralisir, ia berhubungan dengan dinamika pembagian 
kerja dalam suatu bidang seni, konteks sosial, dan lokasi geo-kultural. Berangkat dari 
kejamakan situasi ini, tampak diperlukan upaya memfasilitasi pergaulan lintas disiplin yang 
memungkinkan perempuan saling belajar, berbagi taktik, dan meningkatkan kapasitas dalam 
menegosiasikan posisi mereka di lingkungan masing-masing. 

Yang menggembirakan, pendaftar hibah CME mencapai 1.168 pelamar dari 34 provinsi 
Indonesia. Ini artinya kita tidak kekurangan perempuan pelaku kebudayaan yang bersemangat 
mengemukakan gagasan-gagasannya untuk berkontribusi dalam perubahan sosial. Hibah CME 
mengabulkan proposal yang lebih banyak secara serentak dengan tingkat visibilitas yang relatif 
lebih massif, jika dibanding dengan inisiatif hibah sebelumnya.13 Hibah ini bisa dibilang 
merupakan intervensi yang melanjutkan dan menajamkan langkah strategis infrastruktur 
pendanaan untuk perempuan pekerja seni.  

Posisi Hibah dalam Sejarah Gerakan Perempuan di Indonesia  

Keberadaan hibah CME perlu dibaca dalam lintasan sejarah dan agenda gerakan perempuan 
untuk menimbangnya dalam gambaran yang lebih besar di dalam kontinuitas dan 
diskontinuitas gerakan perempuan yang sudah dirintis di Indonesia. Juga, untuk memosisikan 
di sisi mana sebetulnya praktik seni budaya oleh perempuan yang didukung dengan inisiatif 
hibah semacam ini dapat memiliki fungsi berarti dalam pemajuan gerakan perempuan yang 
lebih luas hari ini. 

Rekonstruksi Cora Vreede de-Stuers (1960/2008) atas kebangkitan gerakan perempuan 
Indonesia pada awal abad ke-20 menunjukkan tumbuhnya kesadaran perempuan untuk 
memerdekakan diri dari buta huruf, perkawinan dini dan poligini. Aktivisme mereka 
terejawantah dalam kegiatan pengorganisasian yang cenderung bersifat sosial seperti isu 
kesehatan dan pendidikan, ketimbang politik praktis dalam pergerakan nasional. Cora juga 
mencatat bahwa kala itu evolusi sosio-kultural perempuan menuju emansipasi telah bergerak 
menyasar sekaligus kekerasan struktural kolonialisme di satu sisi, dan tradisi adat yang 
membelenggunya di sisi lain. Berbicara dari perspektif sejarah kritis berarti membedah lagi apa 
yang diperhitungkan sebagai historical significance (narasi historis yang penting) dalam sejarah 
arus utama. Sejarawan-sejarawan feminis telah mengemukakan bahwa kerangka kepahlawanan 
dan kepeloporan telah mengarahkan fokus penulisan sejarah pada sosok maskulin dan 
menyingkirkan eksistensi perempuan yang tidak beroperasi dalam standar tersebut. Pendekatan 
Cora, menurut Ruth Indiah Rahayu (2014), berhasil mengangkat aktivitas gerakan perempuan 
yang kerap dinafikan oleh kerangka pergerakan nasional maskulin, yang cenderung hanya 
menggarisbawahi momen-momen konfrontasi fisik atau perundingan politik.  

                                                
13 Jumlah pendaftar CME jauh lebih besar dibanding pendaftar Hibah Cipta Media Seluler 2014 (368 
proposal), dan sedikit lebih besar dari Hibah Cipta Bersama 2011 (820 proposal). Jumlah penerima hibah 
CME sebanyak 41 penerima, lebih banyak dibanding hibah CMB (20 penerima) dan CMS (12 proposal), 
meskipun besaran dana yang disalurkan lebih sedikit (CMB mengelola 1 juta USD, CMS 750 ribu USD, 
dan CME 250 ribu USD).  
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Tumbuhnya kesadaran kebangsaan perempuan yang berangsur-angsur terkonsolidasi dalam 
gerakan organisasi-organisasi politik, berhadapan dengan penghancuran massif pasca tragedi 
politik 1965. Kekerasan Negara ini telah dibedah Saskia Wieringa dari perspektif gender 
(1995/2010). Ia menegaskannya sebagai propaganda militer yang melangsungkan proses 
subordinasi perempuan melalui manipulasi politik seksual. Penghancuran Negara Orde Baru 
atas gerakan perempuan dilakukan dengan penyebaran sistemik fantasi ketakutan kuasa 
maskulin akan rendahnya moral seksualitas perempuan. Menurut amatan Saskia, wacana ini 
begitu mengendap sehingga terjadi pengingkaran akan peran vital perempuan dalam sejarah 
pembebasan nasional dan pembungkaman gerakan perempuan yang berani menuntut keadilan 
sosial.  

Pada masa rezim Orba, sebagaimana analisis Julia Suryakusuma (1988/2011) akan politik 
“Ibuisme Negara,” pergerakan perempuan mengalami depolitisasi melalui kontrol organisasi-
organisasi pemerintah seperti PKK dan Dharma Wanita. Masih diperlukan studi lanjutan untuk 
memeriksa lagi agensi perempuan dan kemampuannya menegosiasikan kekuasaan patriarkis-
otoritarian Negara selama tahun 1970-an.14 Namun paling tidak, secara umum diketahui bahwa 
mulai tahun 1980-an gerakan perempuan kembali menumbuhkan jaringan perlawanan di 
tengah iklim yang represif. Aspirasi politik perempuan tumbuh lewat kelompok studi feminisme 
dan praktik organisasi non-pemerintah (ornop). Bersama elemen-elemen masyarakat lain 
mereka turut menyusun agenda Reformasi dan menuntut turunnya Soeharto dari kursi 
kepresidenan. Gerakan Suara Ibu Peduli (SIP) yang terlibat aktif dalam gelombang demonstrasi 
Reformasi menggeser konsep “Ibu” yang didomestifikasi Orde Baru. SIP menegakkan sosok 
“Ibu” sebagai subjek politik yang bergerak dari soal domestik terkait kelangkaan susu pada 
masa krisis ekonomi menuju perubahan sosial Reformasi yang lebih menyeluruh. Simbol “Ibu” 
(alih-alih “Perempuan”) juga menjadi strategi politik representasi untuk memainkan politik 
Orde Baru yang bersimpati pada kegiatan “ibu-ibu” (Arivia, 2018).  

Beberapa pencapaian dalam gerakan perempuan pasca Reformasi di ranah politik formal bisa 
disebutkan di sini, antara lain penerbitan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam 
Rumah Tangga (2004) dan peraturan perundangan-undangan yang menjamin kuota 30% untuk 
keterwakilan perempuan di partai politik (2002). Di ranah gerakan akar rumput, kita melihat 
semakin banyak perempuan menyuarakan berbagai persoalan sosial di muka publik. Misalnya 
aksi kelompok perempuan suku Mollo yang diorganisir Aleta Baun menenun di atas bukit 
sehingga perusahaan perusak lingkungan tidak dapat menambang marmer di bukit itu. Ada 
juga aksi Kamisan yang diinisiasi ibu-ibu dari korban pelanggaran HAM, yang telah 
berlangsung 600 kali setiap Kamis di depan Istana Negara. Atau aksi para “Kartini Kendeng” 
mengecor kaki dengan semen dan mengusung lesung untuk menunjukkan penolakan atas 
pembangunan pabrik semen di ruang hidup mereka. Dari dunia kampus, gerakan #KitaAgni 
mengungkap kasus kekerasan seksual dan memicu kampanye media #NamaBaikKampus untuk 
mengusut berbagai kasus serupa di perguruan tinggi di Indonesia.  

                                                
14 Bandingkan juga misalnya, dengan mengemukanya perdebatan tentang seksualitas “waria” atau 
“wadam” yang sangat dinamis pada tahun 1960-an, dan cenderung lebih beriklim toleran pada masa 
Orde Baru ketimbang hari ini. Lihat Benjamin Hegarty, http://www.remotivi.or.id/amatan/348/perempuan-
sempurna-muasal-waria-di-masa-orde-baru 



11 
 

Di tengah capaian dan keberlangsungan gerakan perempuan yang terus bergulir, dua puluh 
tahun setelah Reformasi banyak aktivis feminis berefleksi bahwa salah satu tantangan terbesar 
gerakan perempuan hari ini berhadapan dengan gelombang konservatisme agama.15 Tantangan 
ini tercermin dalam perdebatan terkini terkait Rancangan Undang-Undang Penghapusan 
Kekerasan Seksual, di mana terdapat dari kalangan perempuan yang keberatan dengan pasal-
pasal yang dianggap bertentangan dengan kaidah agama Islam. Jika dirunut ke belakang, 
perbedaan pandangan antar perempuan sendiri sudah terjadi sejak tahun 1950-an, ketika 
organisasi perempuan yang sekuler dan Islam terbelah posisinya dalam pembahasan mengenai 
poligami dalam hukum perkawinan di Indonesia (Vreede-de Stuers, bab 8). Kontradiksi-
kontradiksi antara pemikiran perempuan masih terus berlangsung, dan pemajuan menuju 
proses dialektis dengan bingkai feminis progresif masih menjadi pekerjaan rumah bersama bagi 
gerakan perempuan di Indonesia.  

Narasi lintasan sejarah gerakan perempuan di atas tentu terlalu skematik, kalau bukan 
menyederhanakan kompleksitas capaian dan permasalahan perempuan yang kait-mengait 
dengan dinamika ekonomi politik agama, militerisme, perburuhan, dan ekologi. Paparan kami 
atas sejarah perempuan masih terlalu bersandar pada hubungan perempuan dengan Negara, 
dan belum terlalu menyentuh sejarah sosial perempuan. Kami juga menyadari ketimpangan 
dalam narasi sejarah perempuan yang masih Jawasentris. Namun paling tidak kita sudah dapat 
mengajukan pertanyaan: bagaimana dan di mana posisi kegiatan seni budaya dapat mengambil 
peran dalam arah gerakan perempuan hari ini?  

Seperti halnya narasi sejarah pergerakan perempuan tersingkirkan oleh konstruk sejarah 
nasional, narasi sejarah perupa dan penulis perempuan juga tenggelam di tengah dominasi 
bingkai patriarkis dalam penulisan sejarah seni dan sastra (Arbuckle, 2012; Paramadhita, 2016, 
Dirgantoro, 2019). Dalam hal ini, rekonstruksi agensi perempuan sebagai pelaku seni budaya 
merupakan salah satu agenda penelitian yang terus digulirkan untuk memberi pengakuan 
sekaligus mengubah bingkai patriarkis yang mengabaikan ragam pengetahuan perempuan. Di 
bidang seni pertunjukan, tubuh perempuan kerap diobjektifikasi dengan balutan stereotip 
seksualitas feminin yang membuatnya rentan dieksploitasi (Hatley, 2009). Di sisi lain, 
kebebasan ekspresi seksualitas dan performativitas gender perempuan di ruang publik dapat 
dijadikan salah satu ukuran untuk menakar sejauh mana kontestasi moralitas publik mengarah 
pada konservatisme yang berupaya mendisiplinkan tubuh perempuan.  

Kami berpendapat pendekatan seni dan budaya yang memberi apresiasi lebih pada moda-moda 
afektif memungkinkan keterbukaan dan keintiman dalam mengartikulasikan trauma penyintas 
kekerasan seksual; menumbuhkan empati dalam dialog intra dan inter agama; atau 
membangkitkan simpati publik pada kasus-kasus pelanggaran HAM. Selain itu, karakter 
gerakan perempuan yang selalu berangkat dari pengalaman tubuh personal dan bergerak dari 
ranah domestik ke publik menjadikan praktik keseharian sebagai sumber pengetahuan dan 

                                                
15 Lihat misalnya reportase Elma Adisya atas diskusi “Refleksi 20 Tahun Reformasi” yang diadakan oleh 
Komisi Nasional Anti-Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) 
https://magdalene.co/story/20-tahun-reformasi-dan-narasi-gerakan-perempuan 
Lihat juga analisis Ruth Indiah Rahayu: https://indoprogress.com/2018/05/catatan-20-tahun-refomasi-
tercapaikah-reformasi-politik-gerakan-perempuan/ 
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moda berunjuk rasa. Di sini, praktik seni-budaya perempuan terbukti dapat menjadi platform 
reflektif serta medium vernakular untuk transformasi sosial yang lebih luas. Contoh aktivisme 
Aleta Baun yang disinggung di atas, misalnya, menunjukkan bagaimana menenun bukan suatu 
praktik kebudayaan yang statis dibekukan sebagai tradisi atau semata berorientasi pada 
transaksi ekonomi. Melainkan, ia mampu menjadi alat bagi perempuan dalam melawan 
ancaman pemodal yang merusak lingkungan dan menyingkirkan sumber penghidupan 
masyarakat adat. Sementara itu dalam aktivisme berbasis media baru (film, video dan 
fotografi), perspektif kritis perempuan dapat membongkar bias male gaze (Mulvey, 1975) dan 
eksploitasi industri, dengan mengangkat kejamakan citra perempuan yang menolak 
diidentifikasi dengan stereotip-stereotip feminin tertentu.  

Sinergi antara aktivitas seni budaya dengan gerakan sosial sangat mungkin dimajukan dengan 
keterlibatan perspektif perempuan, yang utamanya bersandar pada prinsip kesetaraan dan 
keadilan sosial. Lintasan sejarah dan agenda gerakan perempuan Indonesia telah menunjukkan 
bahwa perspektif perempuan mampu mengolah konsep-konsep seperti struktur kuasa dan 
politik tubuh sebagai alat bedah yang bersinggungan langsung dengan analisis atas kelas, agama 
dan kolonialisme. Artinya, perspektif perempuan dapat menjadi titik berangkat untuk 
membicarakan permasalahan ekonomi-politik yang lebih luas. Ketimpangan akses sosial 
ekonomi atau perbedaan pendapat antar perempuan terkait interpretasi teologis akan posisi 
gendernya masih menjadi persoalan bersama yang membutuhkan penguatan solidaritas antar 
perempuan. Di sini, merujuk pada premis keberadaan hibah CME yang diterangkan secara 
singkat di atas, ia dapat dilihat sebagai strategi pendanaan yang memberi dukungan pengakuan 
pada keragaman pemikiran-pemikiran perempuan di berbagai bidang seni yang berkesesuaian 
dengan agenda-agenda besar gerakan perempuan.  
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Bab 3  

Menakar Medan: Perancangan Hibah CME 

Hibah CME bisa dikatakan bukan hanya hibah untuk perempuan, melainkan juga hibah 
berperspektif perempuan. Bab ini akan menelusuri bagaimana perspektif perempuan dilakoni 
di balik layar penyelenggaraan, khususnya terkait seluk beluk penjurian, penentuan kategori 
hibah, proses seleksi, serta moda-moda pelengkap program hibah. Narasi kami di sini terpusat 
pada pembelajaran yang didapat para juri. Nantinya, sepanjang bab-bab berikutnya, narasi ini 
akan berpantulan dengan refleksi pengalaman para penerima hibah. Rentang aktivitas juri dan 
tim kerja CME menurut kami perlu dibagikan sebagai bahan pembelajaran tentang perspektif 
perempuan dalam infrastruktur pendanaan seni budaya di Indonesia. 

Seluk-beluk Penjurian  

Seperti tertera pada berbagai materi publikasi hibah CME16, program ini dikawal delapan 
perempuan yang bertindak sebagai tim juri dalam penentuan penerima hibah. Tim juri datang 
dari beragam bidang seni dan latar belakang pengalaman kerja. Bertindak sebagai ketua juri 
ialah Lisabona Rahman, seorang arsiparis audiovisual yang juga bekerja sebagai 
wartawan/editor basis data industri film, programmer sekaligus pengelola ruang/kegiatan seni. 
Tujuh juri lainnya termasuk: Aleta Baun, aktivis lingkungan yang basis aktivitasnya di Nusa 
Tenggara Timur; Andy Yentriyani, aktivis yang bergerak di isu hak perempuan dan pluralisme; 
Cecil Mariani, perupa, pengajar dan peneliti studi-studi paradigma kerja dalam praktik seni 
budaya; Heidi Arbuckle Gultom yang merupakan penggagas hibah CME, peneliti sejarah seni 
rupa dan pernah menjabat program officer Creativity and Freedom of Expression Ford 
Foundation; Intan Paramaditha seorang penulis prolifik dan sarjana kajian media; Naomi 
Srikandi, seorang aktor, penulis, pencipta teater sekaligus aktivis HAM; dan terakhir Nyak Ina 
Raseuki (Ubiet), pesuara yang juga kurator seni dan etnomusikolog. 

Pada saat FGD bersama para juri, kami menanyakan, bagaimana hibah ini awalnya digagas dan 
bagaimana formasi juri terbentuk? Lisa menjelaskan, gagasan hibah ini permulaan muncul 
ketika ia duduk bersama Heidi Arbuckle. Keduanya sama-sama menelusuri dan merefleksikan 
kembali pengalaman masing-masing bekerja di dunia seni dan budaya di Indonesia selama 
lebih dari 20 tahun. Proses awal ini, menurut Lisa:  

Nggak berangkat dari satu pemetaan atau pemandangan umum, tapi berangkat dari refleksi diri. 
Bukan hanya antara kami berdua saja tapi melibatkan juga orang-orang yang selama ini bekerja 
bareng. Kita sama sekali nggak punya ekspektasi bahwa akan ada sesuatu yang betul-betul baru, 
tapi kita tahu ada hal-hal yang belum ada.. Kita hanya tahu itu ada hubungannya sama uang, tapi 
belum tahu persis bentuknya seperti apa. 

                                                
16 https://ciptamedia.org/ciptamediaekspresi/juri-ekspresi.html 
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Lisa dan Heidi kemudian menuangkan refleksi diri ini ke dalam coret-coretan yang berbunyi 
(dalam bahasa Inggris): 

Do you ever want to: 
- travel and meet women creators? 
- travel and show your work to other women? 
- collect women’s knowledge and share it to the world? 
- link with other women and produce something together? 
- collect stories of women’s roles across cultures, generations,  

ACROSS THE ARCHIPELAGO! 

Daftar pertanyaan ini menjadi alat bantu Lisa dan Heidi menemukan anggota tim juri yang 
memiliki “kerinduan yang sama”. Penulisan frasa terakhir berhuruf kapital lengkap dengan 
garis bawah, menekankan keinginan agar program hibah harus bisa menyentuh seluruh pelosok 
Nusantara. Lisa membayangkan bahwa siapapun yang menjadi anggota juri harus siap sering 
melakukan perjalanan dan mendambakan kontak serta proses kerja dengan perempuan di 
berbagai daerah. Mereka juga harus menunjukkan kapasitas individu di bidangnya masing-
masing dan rekam jejak kuat dalam kerja lintas bidang. Selain itu, komposisi tim juri juga harus 
mencerminkan keterlibatan lintas generasi dan mewakili kepentingan perempuan dari kawasan 
Indonesia Timur. Terakhir, adalah soal ketersediaan waktu, tenaga dan respon dari mereka 
yang diundang masuk ke dalam tim juri. Menurut Lisa: 

Bukan hanya respon positif, karena semuanya merespon positif. Tapi respon orang-orang yang 
akhirnya duduk di tim juri ini, dia kayak membawa sesuatu yang saya dan Heidi nggak punya. 
Dari awal, kami melihat, wah asyik nih, kayak puzzle. Jadi kita nggak nyambung banget nggak 
apa-apa, tapi setiap orang akan bawa sesuatu yang nggak dipunyai orang lain.  

Idealnya, perbedaan kapasitas dan pengalaman yang saling mengisi ini dibayangkan dapat 
menjadi moda “komprehensif” untuk menyangga dan memilah begitu banyak ragam gagasan 
yang diajukan oleh seribu lebih proposal penerima hibah. Dalam praktiknya, mengelola 
perbedaan di antara tim juri seringkali berarti proses panjang dan sarat perdebatan yang 
melelahkan, bahkan sejak tahap perumusan kategori hibah.  

Penyusunan Kategori Hibah 

Ada lima kategori hibah yang dijabarkan panggilan CME, yaitu kategori Perjalanan, 
Kerjasama/Kolaborasi, Riset/Kajian/Kuratorial, Akses dan Lintas Generasi. Kategori-kategori 
ini berdasar pada metode produksi pengetahuan yang tanggap dengan kebutuhan perempuan 
pelaku kebudayaan untuk berkembang. Pengkategorian hibah sengaja tidak dibedakan atas 
dasar ragam disiplin, seperti seni pertunjukan, rupa atau sastra. Pertimbangannya, menurut 
Lisa, pengelompokkan berdasarkan disiplin seni akan membatasi kesempatan perempuan 
pelaku seni yang banyak bekerja secara lintas bidang untuk melamar. Ia menambahkan, lima 
kategori ini sebetulnya hanya panduan dan pantikan berpikir, sehingga pendaftar tidak perlu 
terlalu khawatir harus mendaftar di kategori yang mana mengingat tumpang-tindih antar 
kategori sangat mungkin terjadi.  
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Kategori Perjalanan menjadi pintu masuk bagi pelamar yang ingin melakukan perjalanan riset 
atau menampilkan karya-karyanya di lokasi yang sulit terjangkau. Kerjasama/Kolaborasi 
menitikberatkan pada kerja-kerja seni yang berorientasi pada pelibatan aktif individu lain dan 
komunitas. Kategori Riset/Kajian/Kuratorial disediakan untuk kerja-kerja berbasis kajian dan 
mengutamakan pengetahuan perempuan. Tiga kategori tersebut kami rasa sudah cukup jelas 
dan umum, sementara kategori Akses dan Lintas Generasi menurut kami patut disorot khusus 
sebagai premis pendanaan berbasis permasalahan dan perspektif perempuan.  

Kategori Akses dijelaskan dalam situs web CME sebagai “pembuka jalan” dan memungkinkan 
proposal yang ingin mengadakan fasilitas pendukung (alat atau ruang berkarya) sebagai upaya 
meringankan hambatan yang dihadapi khusus oleh perempuan karena pembatasan oleh norma-
norma patriarki yang dominan. Menurut Lisa, draf awal yang ia rancang bersama Heidi belum 
menyertakan kategori Akses. Perlu atau tidaknya keberadaan kategori ini sempat menjadi 
perdebatan dalam tim juri. Ada anggota juri yang berpendapat bahwa persoalan akses belum 
tuntas dalam skala yang lebih luas jika menyangkut daerah-daerah di luar pusat seni budaya. 
Lisa mengingat kesimpulan debat mereka, bahwa: “[Masih banyak] barrier perempuan untuk 
masuk ke medan pengakuan, entah dia pencipta, kurator maupun manajer, karena banyak 
alasan. Mulai dari skala yang paling privat, mulai pendidikan sampai dengan yang paling 
sistemik.” 

Dalam FGD bersama tim juri, muncul refleksi bersama bahwa luputnya kategori Akses pada 
awal perancangan hibah disebabkan karena beberapa anggota tim juri pun masih diwarnai bias 
urban dan kelas. Akses ke sumber daya, sesederhana soal waktu dan alat, untuk perempuan 
mulai berkarya belum merata jika kita menilik fakta masih adanya tabu bagi perempuan untuk 
keluar rumah sampai malam atau memegang alat musik (lebih jauh tentang masalah ini, lihat 
Bab 4). Kategori Akses juga menarik karena tidak terpaku pada bentuk pendanaan yang ingin 
mendapat output cepat dari suatu proposal. Linearitas tempo produksi yang berorientasi pada 
hasil kerap menutup mata pada kompleksitas pembagian waktu kerja dan waktu luang dalam 
hidup perempuan. Kategori ini juga memberi pengakuan atas signifikansi kerja reproduksi 
sosial, seperti perawatan (care) dan pemeliharaan (maintenance), yang selama ini biasa 
disepelekan dan diterima begitu saja sebagai kodrat perempuan. Masih banyak perempuan 
dihambat berkembang karena beban ‘peran ganda’, di satu sisi sebagai ibu atau istri berikut 
segala tugas domestiknya, dan di sisi lain sebagai kreator yang butuh mengaktualisasikan 
kehidupan kreatif berkeseniannya. Dari perspektif permasalahan tersebut, kategori Akses 
memberi kesempatan penciptaan ruang dan waktu yang meleluasakan proses berpikir, belajar, 
dan berjejaring bagi perempuan. Harapannya proses ini dapat menumbuhkan sistem dukungan 
sosial yang lebih berkelanjutan dalam mengembangkan kekaryaan perempuan.  

Berikutnya, tentang kategori Lintas Generasi. Kategori ini mendorong kerjasama perempuan 
pekerja seni senior dan muda, mengeksplorasi pengetahuan perempuan yang ditransmisi secara 
turun temurun, atau memeriksa tradisi serta sejarah peran perempuan. Pemaknaan kami atas 
nilai penting kategori ini berpantulan dengan catatan kritis Jennifer Lindsay atas program 
EWA. Ia berpendapat bahwa penting menyoroti di mana saja perempuan pekerja seni 
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sebetulnya sudah berdaya dan bagaimana merawat transmisi pengetahuan atas daya dan 
pengalaman dari peran perempuan yang sudah ada.17  

Sampai saat ini, kita masih sering menjumpai terjadinya persaingan gerakan perempuan baik 
dalam satu maupun antar generasi guna mendapatkan tempat dalam sejarah. Hal ini 
menengarai setidaknya dua problem utama dalam praktik dan pendekatan kesejarahan 
perempuan Indonesia. Pertama, ketiadaan pencatatan sejarah yang secara berkelanjutan dapat 
merespon pengalaman tubuh serta problem sosial perempuan. Akibatnya, capaian artistik dan 
sumbangan intelektual perempuan dalam Sejarah Indonesia tampak terfragmentasi dan tidak 
terhubung satu sama lain. Kedua, berlangsungnya proses kanonisasi yang menyingkirkan ragam 
pengetahuan perempuan karena dianggap tidak mencapai standar karya ‘bagus’ oleh patronase 
maskulin dalam seni dan budaya.  

Untuk menjawab tantangan pertama, jalur yang ditempuh CME adalah mencoba mengangkat 
potensi kerjasama, alih-alih kompetisi, antar generasi dalam menyusun sejarah perempuan di 
ranah seni budaya Indonesia. Langkah lainnya adalah memosisikan panggilan hibah CME 
sebagai upaya membongkar persoalan struktural yang membatasi pengakuan terhadap karya 
perempuan dengan memikirkan ulang apa yang umum dianggap sebagai standar karya seni 
bagus. Cakupan makna kata “seniman” dan “karya” dibuka seluas-luasnya untuk merangkul 
pengetahuan perempuan yang sebetulnya signifikan, namun selama ini tidak dianggap bernilai 
dari perspektif penilaian maskulin-patriarkis. Misalnya, keahlian memasak, meramu, menenun, 
menembang, dan mendongeng yang acap dianggap sebagai kerja ‘yang seharusnya atau kodrati’ 
ketimbang bagian vital dari kerja kebudayaan.18  
 
Secara umum, perancangan hibah CME tampak bergerak menuju beberapa sasaran sekaligus, 
yakni mendukung akses perempuan untuk berpartisipasi dalam lingkungan seni budaya 
sehingga memperkaya keragaman perspektif perempuan, membuka ruang-ruang kolaborasi, 
solidaritas dan dukungan sesama, serta menggugat standar-standar maskulin-patriarkis yang 
masih beroperasi dalam lingkungan tersebut.  
 
Sejauh mana tujuan ini telah tercapai, apa saja hambatan yang dihadapi, pengalaman baru apa 
yang muncul, pelajaran baru apa yang telah diperoleh, dan apa saja yang dapat dikembangkan 
lebih jauh di masa depan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menuntun awal percakapan kami 
dengan para juri dan penerima untuk mengevaluasi bersama pelaksanaan hibah CME. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
17 Lindsay, hlm. 19.  
18 Lihat juga di halaman Pertanyaan Umum: “Saya bukan seniman dan belum pernah membuat sesuatu 
untuk penonton/pemirsa tapi saya sangat mahir membuat benda kerajinan atau memasak dan ingin 
mendapat kesempatan memperdalam atau membagi kemahiran saya. Apa saya boleh mendaftar?” 
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Proses penjurian lamaran hibah CME. Sumber: dokumentasi tim kerja CME, instagram.com/cipta.media.ekspresi 

Proses Seleksi 

Memasuki penentuan penerima hibah, kedelapan juri kembali dihadapkan dengan realitas yang 
sama sekali berbeda dengan asumsi awal. Hal ini terkait terutama karena membludaknya 
jumlah lamaran yang masuk19 menjelang tenggat waktu ditutupnya masa pendaftaran, hingga 
mencapai angka 1068. 
 
Di fase awal, sewaktu jumlah pelamar yang masuk masih dalam kisaran 100, Naomi Srikandi 
menjelaskan bahwa sistem penjurian yang mereka pakai di awal menekankan keterlibatan dan 
konsensus semua anggota juri. Dimulai dengan scoring proposal yang masuk secara bersama-
sama oleh tim juri. Khusus aplikasi yang datang dari kawasan Indonesia Timur mendapatkan 
diskriminasi positif: mereka mendapat nilai tambahan untuk masuk ke daftar pendek (shortlist) 
yang akan diperbincangkan di putaran setelahnya.  
 
Beberapa proposal tidak tembus ke daftar pendek karena dianggap tidak sesuai dengan agenda 
hibah. Proposal yang tidak berhubungan dengan isu seni dan budaya segera digugurkan. Begitu 
pula proposal yang isinya dianggap berseberangan dengan ide feminis. Untuk kasus terakhir ini, 
para juri mencontohkan misalnya proposal yang ingin menempatkan perempuan pada 
“kodratnya”, atau mereproduksi imajinasi femininitas yang dikonstruksi oleh tradisi secara 
maskulin. Di luar apa yang tertulis dalam teks di proposal, para juri juga merujuk bentuk-
bentuk visual yang digunakan (dalam contoh karya misalnya) dan juga memeriksa silang ke 
media sosial si pelamar, untuk melacak rekam jejak ideologisnya.  
                                                
19 https://ciptamedia.org/ciptamediaekspresi/pemohon-ekspresi.html 
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Yang menarik dicatat, ada satu kasus di mana proposal ditolak justru karena pelamar dianggap 
terlalu “privileged”. Membaca dari daftar riwayat hidup atau CV-nya, terlihat bahwa si pelamar 
sudah membangun reputasi relatif baik di bidangnya, punya akses luas, dan dianggap mampu 
untuk berkarya secara mandiri. Oleh sebagian besar anggota juri, prioritas pemberian dana 
ditujukan pada mereka yang rekam jejak karirnya belum mapan. Naomi menjelaskan bahwa 
penilaian berbasis privilese ini tidak saklek dalam praktiknya. Beberapa pelamar yang terlihat 
sudah cukup mapan juga buktinya mendapat hibah. Keputusan ini menurut Naomi dilatari 
pertimbangan apakah ide proyek yang diajukan pelamar yang dianggap privileged ini sudah 
diangkat oleh pelamar yang lain atau sama sekali baru, juga soal ketajaman artikulasi di 
proposal.  
 
Pasca ditutupnya proses pendaftaran yang menjaring lebih dari 1000 lamaran ini, proses 
penskoran pun tidak lagi bisa dilakukan bersama-sama, karena keterbatasan waktu dan tenaga. 
Proses penilaian pun jadi dilakukan secara individu. Masing-masing anggota juri mengemban 
tugas menilai sekian ratus proposal, lantas mendiskusikan penilaiannya dalam kelompok kecil 
untuk menyusun daftar pendek. Daftar pendek kemudian didiskusikan seluruh tim juri untuk 
menentukan keputusan final.  
 
Pengalaman ini menunjukkan bagaimana animo pelamar yang jumlahnya di luar dugaan juga 
semakin merumitkan proses perancangan hibah yang ingin menjadi“komprehensif” ini. 
Memandang lagi ke belakang, Lisa sebagai ketua tim juri, mendapati beberapa titik buta (blind 
spot) dari keputusan-keputusan yang sudah diambil terkait dengan penerimaan hibah:  

 
Meski semangat kami adalah untuk berpihak pada proses-proses yang reproduktif, kebanyakan 
dari kita kesusahan ketika memaknai kerja-kerja yang demikian. Orientasinya masih ke 
penciptaan juga. Gap lain yang belum ketutup adalah di craft (kerajinan). Craft itu mungkin 
terwakili paling sedikit di antara penerima hibah, walaupun lamaran yang masuk cukup banyak. 
Kayaknya kita masih belum ketemu titik idealnya, di mana craft juga jadi sesuatu yang 
transformatif. Karena idenya, proyek yang kita biayai itu harus ada dampak transformatifnya, 
paling tidak ke si pelamar itu sendiri. 

 
Tantangan lain dalam proses seleksi direfleksikan oleh Intan Paramadhita, khususnya pada soal 
format lamaran hibah yang terbatas pada bentuk tulisan:  

 
Salah satu yang kami lihat apakah proyek itu punya perspektif feminis yang kritis. Memang 
akhirnya banyak proyek yang tidak terpilih karena proposalnya nggak mengartikulasikan 
[perspektif] itu dengan jelas. Setelah aku pikir-pikir lagi, mungkin juga kita harus menemukan 
mekanisme yang baru karena menulis kan bukan tradisi yang kuat di indonesia. Orang-orang 
yang tidak bisa mengartikulasikan idenya dengan baik melalui tulis itu banyak, walhasil saat kita 
memilih itu banyak yang tersingkir karena masalah artikulasi.  

 
Bolong-bolong yang disadari cukup dini selama proses seleksi penerima hibah CME kemudian 
ditindaklanjuti tim juri dengan mencetuskan beberapa moda aktivitas pelengkap untuk 
merespon kebutuhan yang berkembang di tengah berbagai tantangan dan hambatan 
pelaksanaan secara keseluruhan.  



19 
 

Moda Pelengkap  

Kami mencatat ada empat moda pelengkap yang dirancang menunjang pelaksanaan hibah 
CME: Sekolah Pemikiran Perempuan (SPP), Pendampingan atau mentoring, Festival Etalase 
Pemikiran Perempuan dan Dana Solidaritas. Masing-masing dijelaskan sebagai berikut:  

● Sekolah Pemikiran Perempuan (SPP) 

Sekolah ini merupakan kegiatan tambahan yang diadakan juri hibah CME sebagai respon 
terhadap kondisi khusus, di mana mereka melihat ada beberapa proposal lamaran yang 
berpotensi baik, namun sayangnya belum didukung perspektif feminis yang tajam atau dinilai 
masih kurang artikulatif. Keputusan mengadakan sekolah ini, seperti disitir Lisa, timbul dari 
kesadaran untuk mendukung pengembangan konsep karya, ketimbang sekedar berharap bahwa 
orang yang melamar akan muncul dengan gagasan “jadi”.  

 
SPP diikuti oleh enam orang calon penerima hibah: Indah Fikriyyati (Yogyakarta), Lia Anggia 
Nasution (Medan), Sri Harti (Solo), Rena Amalika Asyari (Bandung), Jelsy Meivira (Pontianak), 
dan Azka Amalina (Yogyakarta). Proses belajar di sekolah ini sebagian besar dilakukan jarak 
jauh melalui komunikasi daring. Selama tiga bulan (Juli-September 2018), semua peserta 
berdiskusi daring bersama tim mentor SPP. Dalam diskusi satu bulan sekali ini, peserta 
mengulas berbagai referensi soal pemikiran perempuan dalam penelitian, maupun kajian karya 
seni dan budaya di Indonesia.20  

 
Kemudian menjelang akhir periode sekolah, penyelenggara juga mengadakan kopi darat pada 
pertengahan Oktober 2018, di Yogyakarta selama dua hari. Acara melibatkan pula narasumber-
narasumber di luar tim juri, seperti kurator Alia Swastika dan penggiat seni, Ika Vantiani. Hari 
pertama difokuskan untuk sesi kelas internal, dan hari kedua sesi kelas dibuka untuk publik 
agar terjadi pertukaran pengetahuan yang lebih luas. Salah satu dari kami (Brigitta Isabella) 
juga hadir dalam pertemuan kelas internal dalam kapasitasnya sebagai pengamat. Berbagai 
topik bahasan diperkenalkan dalam kesempatan tatap muka ini, di antaranya “Metodologi 
Penelitian dan Perspektif Perempuan” dan “Menimbang Publik dan Diskusi Karya”21. Hasil 
akhir dari sekolah yang berlangsung selama kurang lebih empat bulan ini adalah proposal yang 
sudah ditajamkan melalui mekanisme penelaahan sejawat (peer review). Dari sana tim juri 
melakukan penilaian ulang dan menyepakati penghibahan dana senilai 20 juta rupiah ke 
masing-masing peserta inti SPP. 
 
 
 
 

 
 
 

                                                
20 Daftar pustaka SPP bisa dilihat di sini: https://ciptamedia.org/uploads/spp-cme/document/daftar-
pustaka.pdf 
21 Peserta SPP, Rena Amalika Asyari mengunggah catatannya tentang kegiatan yang berlangsung pada 
pertengahan Oktober 2018, dan bisa dibaca di: https://www.ciptamedia.org/essay/2018/12/18/sekolah-
pemikiran-perempuan-ruang-perempuan-untuk-berkarya.html 
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Sesi publik Sekolah Pemikiran Perempuan di Yogyakarta. Sumber: dokumentasi tim kerja CME. 

Merenungkan kembali proses yang terjadi selama SPP, Intan Paramaditha menyatakan: 
 

Yang menjadi refleksiku, mereka banyak yang reluctant di awal: “Ngapain sih kita belajar ini? 
Susah banget ya untuk data 20 juta aja harus kayak begini?” Tapi kelihatan banget karya mereka 
signifikan perubahannya. Kalau buat kami, kelihatan bahwa framework mereka jadi lebih tajam 
dan lebih kritis, waktu mendiskusikan karya-karya.  
 
Waktu itu ada dua karya yang kami diskusikan, karya Melati Suryodarmo dan film Marlina karya 
Moully Surya. Nah di situ mereka nggak menggunakan teori-teori tapi kelihatan banget 
framework-nya bekerja. Di awalnya Mbak Sri (Harti) mengeluh: “Apa sih feminis-feminis? Aku 
nggak kayak gitu!” Justru ketika mereka ditanya contoh kasus tiba-tiba perspektifnya sudah 
feminis aja.  

 
Kami menemukan bahwa dinamika yang berlangsung selama SPP ini tampak punya dampak 
mendalam bagi penerima dan penyelenggara hibah. Jejak-jejaknya akan terus dijumpai dalam 
berbagai narasi yang tersebar di sepanjang laporan ini. 

● Pendampingan/ Mentoring 

Dalam uraian sebelumnya tentang proses seleksi proposal , kami sudah menyentuh bahwa tim 
juri merasa proses berkarya para penerima hibah perlu didampingi. Ada delapan mentor yang 
ditunjuk CME, terdiri dari enam anggota juri, yakni Aleta Baun, Andy Yentriyani, Cecil Mariani, 
Heidi Arbuckle Goeltom, Lisabona Rahman dan Naomi Srikandi; dan satu orang non-juri, yakni 
penulis sastra Linda Christanty. Sementara itu, secara khusus, peserta SPP mendapat 
mentoring temporer juri Intan Paramaditha dan Alia Swastika, Ika Vantiani, penulis sastra 
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Norman Erikson Pasaribu dan sarjana media, Novi Kurnia. Di luar ketujuh orang yang 
didampingi secara kolektif oleh tim SPP, masing-masing mentor mendampingi sekitar satu 
sampai dua peraih hibah. Dari total jumlah 41 penerima hibah, 33 penerima hibah mendapat 
fasilitas mentoring. Menurut tim juri, delapan penerima hibah lainnya tidak mendapat 
pendampingan karena mereka dianggap sudah mampu menuntaskan proyek hibahnya secara 
mandiri. Di bab 6, kami akan membahas secara khusus dampak dari tidak meratanya distribusi 
mentor ke seluruh penerima hibah.  
 
Tampak dari permukaan, proses mentoring dalam pelaksanaan hibah CME mungkin terlihat 
sebagai pemberian bimbingan dari mereka yang dianggap lebih berpengalaman kepada 
penerima hibah yang masih perlu didampingi. Pemahaman ini ada benarnya, namun tidak 
berhenti sampai di sana. Dari obrolan bersama tim juri/mentor di Jakarta, kami menangkap 
bahwa masing-masing pendamping punya refleksi dan pendekatan tersendiri terhadap apa yang 
dinamakan mentoring. Kesepakatan umum di antara para mentor lebih memandang posisi 
mereka sebagai kawan diskusi yang menemani penerima hibah dalam proses berkarya. Anggota 
juri yang juga bertindak sebagai mentor, Naomi Srikandi, memanfaatkan posisi ini untuk 
memberikan masukan-masukan kreatif kepada penerima hibah jika dibutuhkan. Menurutnya, 
meski dalam proses mentoring di hibah CME ia sebisa mungkin memposisikan diri sebagai 
kawan diskusi:  

 
Aku juga nggak pernah persis tahu rasanya bagaimana buat para peraih hibah ya? Karena tidak 
terhindarkan juga misalnya mendapat perlakuan khusus yang diterima seorang mentor atau 
guru, seperti pengalaman ketika dengan Nanik, Sonia, karena di teater ada kulturnya, aku 
disikapi sebagai guru, kayak ada unggah-ungguh. Ini misalnya tampak di cara mereka bertanya, 
semacam ada ketegangan. Berbeda dengan SPP di mana proses mentoringnya lebih bersama-
sama, kalau mentoring one on one begitu kadang ada situasi yang cukup sensitif ketika penerima 
hibah bertanya atau berkonsultasi, karena mereka jadi berada di posisi yang rentan. 

 
Memahami bahwa relasi kuasa dalam mentoring tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, Naomi 
belajar untuk membatasi ekspektasinya dan memberikan masukan tanpa mengintervensi 
keputusan-keputusan artistik penerima hibah yang ia dampingi. Dalam praktik, memang tidak 
ada acuan baku soal bagaimana proses mentoring ini berlangsung. Semua kembali pada 
karakter yang terbangun dalam relasi antara para mentor dan penerima hibah (dari yang 
seperlunya saja sampai yang bekerja dengan sangat dekat) dan juga karakter serta pemosisian 
pribadi dari semua yang terlibat. Lisabona misalnya memosisikan diri bukan hanya sebagai 
pencatat proses, melainkan juga untuk memantau jalannya setiap proyek yang ia dampingi. 
Sementara dalam interaksinya dengan penerima hibah yang ia dampingi, alih-alih memberi 
masukan atau saran, Cecil Mariani lebih bertindak sebagai “troubleshoot”, atau pihak yang akan 
memberikan dukungan praktis jika penerima hibah yang ia dampingi menghadapi masalah. 

● Festival CME: Etalase Pemikiran Perempuan (CME-Fest) 

Festival ini merupakan ajang berkumpul para peraih dan penyelenggara hibah di mana mereka 
menggelar presentasi publik tentang proses kerja dan pemikiran yang sudah berkembang 
selama hibah berlangsung. Istilah etalase dipilih karena tujuan perhelatan ini juga “memajang”, 
atau mengutip siaran pers yang dituliskan koordinator mentor, Lisabona Rahman: 
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Seperti lazimnya etalase, ada sesuatu yang dipajang untuk bisa dibeli dan dipakai. CME-Fest 
terdiri atas pertunjukan, seminar/presentasi, pameran, lokakarya dan bazaar mini. Suasana acara 
diharapkan memberi ruang dan konsentrasi yang cukup untuk mengenali dan menghayati 
pencapaian tiap proyek dan menonjolkan keragaman pikiran dan kemampuan perempuan 
Nusantara. Jika di etalase toko yang dipamerkan adalah barang jadi yang siap masuk kantong 
belanja, dalam CME-Fest pengunjung akan menjumpai tawaran pemikiran dan cerita liku-liku 
proses penciptaannya, serta berdialog langsung dengan perempuan penciptanya. Karenanya, 
peristiwa CME-Fest menjadi forum penting tempat gagasan ditawarkan, dirayakan dan diperkaya 
bersama untuk dijadikan inspirasi kolektif.22 

 
Dilangsungkan pada 26-28 April 2019 di Taman Budaya Yogyakarta, CME-Fest juga menjadi 
momen berkesan, selain SPP, yang paling sering diceritakan para pelaku hibah. Tiap-tiap 
mereka yang terlibat di acara tersebut punya kesan yang berbeda, termasuk juga di kalangan 
tim juri. Ubiet dan Heidi, misalnya, mengaku sangat terkejut ketika menyaksikan bagaimana 
penerima hibah yang pernah mereka jumpai di awal program mengalami begitu banyak 
perubahan cara pikir selama festival.  
 
Hal lain yang dipelajari dari penyelenggaraan festival disampaikan oleh Intan. Ia melihat 
festival ini sebagai cerminan dari prinsip feminisme yang ingin didorong CME di mana 
perempuan bisa saling dukung, saling mengakui dan berkolaborasi. Praktik-praktik ini 
membongkar anggapan bahwa perempuan harus berkompetisi dan harus mendapat validasi 
dari figur laki-laki yang biasanya diseniorkan di dunia seni untuk mendapat pengakuan publik. 
 
Lebih jauh lagi, Intan menemukan bahwa CME-fest secara khusus membantunya berpikir ulang 
mengenai metodologi feminis:  

 
Festival itu sangat menyadarkan kita semua bahwa ada ways of doing yang berbeda-beda. 
Misalnya yang sepele saja: beberapa yang presentasi berlama-lama, karena ini jadi 
kesempatan yang langka buat mereka, biasanya cuma lelaki yang punya kesempatan ini di 
lingkungan mereka. Terus ada yang sampai nangis-nangis. Menurutku ini semua adalah 
ways of doing. Yang aku pelajari adalah bagaimana caranya memaknai rute pengetahuan yang 
beda-beda. Karena buat gue liat orang presentasi lama-lama dan nggak punya tesis tuh, duh eneg 
banget. Cara pandang kayak gitu kan sangat Barat ya? Sementara di salah satu forum festival itu, 
misalnya, ada yang namanya Metode Penelitian dan Penciptaan Feminis. Setelah beberapa 
presentasi ada workshop kecil, mereka semua bekerja dalam kelompok dan merumuskan sendiri, 
metode feminis apa yang cocok buat konteks mereka.  
 
Satu hal yang buatku, aku ingat banget, salah satu peserta, Julianti Huki ketika sharing soal apa 
yang dibicarakan di kelompok kecilnya bilang: “Nah yang kita belain itu feminismenya mereka, 
bukan feminismenya kita”. Maksudnya ketika ia bekerja dengan ibu-ibu di Nusa Tenggara Timur, 
yang harus dilihat itu cara mereka berpikir tentang feminisme, bukan feminisme versi gue. 
Mereka tuh punya bermacam pengetahuan dan track-nya berbeda dengan jalur-jalur yang 
membentuk pengetahuan gue atau pengetahuan Lisa sebagai orang-orang yang berpendidikan 
kota dan Barat, mungkin ya?  

                                                
22 https://ciptamedia.org/ciptamediaekspresi/festival-cme 
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Suasana Festival CME: Etalase Pemikiran Perempuan. Sumber: dokumentasi tim kerja CME, 
instagram.com/cipta.media.ekspresi 

Pembelajaran Intan soal potensi program hibah CME dalam upaya dekolonisasi feminisme akan 
menemukan pantulannya dalam narasi kami soal siasat pengorganisasian di Bab 5. Sementara 
itu, selain urusan konten, baik penerima maupun juri hibah juga mengapresiasi format 
keseluruhan festival yang memfasilitasi kebutuhan spesifik perempuan. Utamanya ini 
diwujudkan lewat inisiatif penyelenggara festival yang menyediakan dana khusus bagi penerima 
hibah yang mau —atau tidak punya pilihan lain selain— memboyong anaknya mengikuti 
festival.  
 
Ide dukungan pendanaan khusus ini datang dari pengalaman beberapa juri yang merasakan 
pembatasan daya jelajah dan partisipasi berkesenian setelah memiliki tanggung jawab baru 
sebagai ibu. Pembatasan umum terjadi karena ketidakadilan pembagian kerja reproduksi sosial 
antara laki-laki dan perempuan di dalam ruang domestik keluarga patriarkis. Di ruang publik 
seni-budaya, acap kegiatan berlangsung sampai larut malam, penuh asap rokok, tanpa ruang 
laktasi memadai sehingga perempuan yang tidak dapat melepas tanggung jawab pengasuhan 
anaknya harus berpikir ulang untuk menghadiri suatu acara. Meskipun tidak ada fasilitas 
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perawatan anak yang disediakan secara khusus semasa festival berlangsung, peserta yang 
membawa anak merasa terdukung ketika ia bisa mempresentasikan proses berkaryanya ke 
publik sementara ketiadaan penitipan anak diakali bersama para peserta lain secara secara 
sukarela bergantian mengasuh anaknya. Masih banyak lagi pengalaman yang terkait dengan 
CME-fest yang bisa kami sampaikan di sini. Tapi sama halnya dengan SPP, cerita tentang 
festival juga tersebar di berbagai topik bahasan lainnya di laporan ini.  

● Dana Solidaritas 

Menjelang akhir pengerjaan proyek hibah, muncul konstelasi baru soal ketersediaan dana. 
Beberapa penerima hibah melaporkan bahwa mereka punya dana sisa karena satu atau dua pos 
anggaran yang diajukan di proposal ternyata batal dipakai. Tadinya, berdasarkan ketentuan 
yang telah disepakati bersama, penerima hibah yang punya sisa dana harus mengembalikannya 
ke pihak penyelenggara. Di sisi lain, beberapa penerima hibah lainnya mengalami defisit 
anggaran karena harus membiayai pengeluaran tak terduga. Munculah usulan pengrealokasian 
dana yang harus dikembalikan untuk membantu proyek-proyek yang berkekurangan. Usulan ini 
kemudian dikembangkan tim mentor menjadi mekanisme “Dana Solidaritas,” di mana 
pengambilan keputusan soal pendistribusian kembali sisa dana ini dilakukan secara partisipatif 
oleh para penerima hibah.  
 
Dalam waktu relatif singkat —sekitar dua minggu setelah diidentifikasi siapa yang berkelebihan 
dan berkurangan dana— para peraih hibah diminta melakukan pemungutan suara untuk 
memutuskan siapa saja yang akan diprioritaskan menerima dana solidaritas. Pemungutan suara 
ini dilakukan secara daring. Di sana, penerima diminta untuk mencantumkan pilihannya dalam 
skala prioritas: pemohon dana tambahan yang dianggap punya prioritas tertinggi akan 
mendapatkan porsi sisa dana yang lebih besar, dan berlaku pula sebaliknya. Berdasarkan 
informasi yang disampaikan anggota tim kerja CME, Ivonne Kristiani, ada tiga penerima hibah 
yang mengembalikan dana sisa, dan jumlahnya mencapai sekitar 18 juta rupiah. Hasil 
pemungutan suara daring yang dilakukan penerima hibah mendistribusikan kembali dana 
tersebut ke dua pemohon dana tambahan. 
 
Mengacu pada pelaksanaan dana solidaritas, Naomi Srikandi menyebut moda pelengkap ini 
sebagai “solusi feminis”. Kami menafsirkan bahwa dalam pernyataan ini Naomi sedang 
menunjuk pada satu kedalaman yang lebih dari sekedar solusi praktis pada persoalan 
kekurangan atau kelebihan dana. Pertama ia merujuk pada kecenderungan untuk tidak hanya 
terpaku pada prosedur yang baku dalam pengorganisasian dana hibah. Kedua, ia 
mengungkapkan komitmen untuk terus merespon realitas yang selalu berubah melalui 
pemihakan pada yang kurang dan dorongan kepada yang lebih untuk berbagi. Ketiga ia 
menekankan soal partisipasi dan kebersamaan dalam upaya mencapai kesepakatan yang adil. 
Menurut hemat kami, dana solidaritas menjadi satu lagi inovasi bersama para pelaku hibah 
CME dalam upaya pengorganisasian hibah yang berperspektif feminis.  
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Bab 4  

Memanen Ragam Pengetahuan Perempuan 

Bab ini mengeksplorasi kejamakan pengalaman dan pengetahuan perempuan penerima hibah 
CME. Kami hendak mendiskusikan bagaimana perempuan mengolah pengalaman personalnya 
yang menubuh menjadi aspirasi dan tindakan politis. Di sini, kami memahami agensi sebagai 
kemampuan memaknai pengalaman subjektif dalam konteks medan sosialnya dan menciptakan 
ekspresi tandingan atas wacana dominan yang merepresinya. Pengalaman dan pengetahuan 
perempuan adalah dua hal yang melekat, jika kita bersandar pada konsep analitik politik tubuh. 
Melalui pendedahan konstruksi sosial yang mewacanakan genderisasi tubuh perempuan, kami 
ingin memeriksa bagaimana perempuan menafsirkan ketimpangan gender dalam relasi kuasa 
patriarkis yang mengobjektifikasi dan menghambat tubuhnya secara sosial. Pada saat yang 
bersamaan, politik tubuh juga kami maknai sebagai aksi perempuan mengkonstruksi ulang dan 
mengklaim kembali (reclaiming) hak atas tubuhnya, di mana tubuh merupakan sumber 
pengetahuan, situs dan daya perjuangan perempuan.  
 
Semboyan feminis “yang personal itu politis” (the personal is political) menjadi titik berangkat 
kami untuk mengetengahkan keterkaitan antara persoalan personal/privat perempuan dengan 
politik perjuangan keadilan sosial. Meluaskan analisis pada politik spasial, hubungan antara 
ranah domestik dan ranah publik dalam konstruksi ruang perempuan juga menjadi perhatian 
kami. Meski demikian, kami menyadari semboyan ini, secara paradoksal, telah mengalami 
depolitisasi. Interpretasi neo-liberal di mana “yang personal” dimaknai sebagai individualisasi 
pengalaman, alih-alih kolektivisasi pengetahuan, berimplikasi pada logika kompetisi antar 
perempuan. Kompetisi ini berlangsung tanpa memperhitungkan konteks ketidaksetaraan 
struktural antar perempuan, sehingga mengeksklusi pengalaman-pengalaman lain yang 
dimarjinalisasi secara ekonomi maupun kultural. Di sinilah letak pertanyaan-pertanyaan 
mendasar kami dalam bab ini: Bagaimana subjektivitas dan identitas kolektif perempuan saling 
berinteraksi satu sama lain? Bagaimana kejamakan pengalaman perempuan dapat dikelola 
dalam relasi kuasa yang setara?  
 
Bab ini tersusun atas tiga bagian. Bagian pertama mendiskusikan kejamakan pengalaman dan 
strategi para penerima hibah dalam menegosiasikan atau melawan struktur sosial yang 
menghambat ruang geraknya. Di bagian kedua kami menelusuri berbagai inisiatif penelitian 
sejarah dan pewarisan ingatan lewat kerja-kerja reproduksi sosial oleh para penerima hibah 
yang berupaya merekonstruksi agensi perempuan. Bagian ketiga menguraikan batas-batas yang 
digariskan proses eksklusi dan inklusi yang beroperasi di dalam solidaritas feminis.  
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Tubuh Perempuan sebagai Situs Negosiasi dan Subversi  

Tantangannya yaitu band pengiring yang full perempuan di Malang tidak ada, serta pada 
pelaksanaan teknis ada kendala kurangnya SDM perempuan seperti sound engineer, lightning 
engineer serta video mapping crew. (Silvia Saartje) 
 
Tantangan lain adalah menemukan wanita yang lebih tua yang bisa bermain Jungga dan yang 
bersedia atau mampu tampil. Banyak mantan pemain wanita telah berhenti tampil setelah 
mereka menikah. Karena banyak lagu Jungga Hau adalah lagu cinta, beberapa wanita yang sudah 
menikah tidak merasa nyaman atau pantas bagi mereka untuk menyanyikan lagu-lagu ini. (Kahi 
Ata Ratu)  
 
Tantangan/masalah yang kami hadapi di antaranya, pertama, berkaitan dengan keluarga, 
bagaimana pada awalnya cukup sulit meyakinkan suami agar mendukung segala kegiatan kami 
dan bersedia bergantian mengasuh anak-anak kami. Kendala selanjutnya dalam keluarga adalah 
kondisi anak. Ketika anak sakit maka kami tidak bisa meninggalkannya sehingga harus bolos 
berlatih. (Dida Imada Maulina) 

  
Kutipan-kutipan dari laporan naratif pasca proyek tiga penerima hibah CME di atas kami sorot 
sebagai pemantik diskusi tentang kejamakan pengalaman perempuan. Terbentang dari 
lingkungan seni tradisi sampai budaya pop, ketiga subjeknya sama-sama bergerak di bidang 
seni musik. Tiga pernyataan tersebut serupa, namun jelas tak sama. Baik dari titik berangkat 
tantangan, lokasi permasalahan, maupun strategi yang ditempuh masing-masing mereka. 
Perbedaan konteksnya akan kami kupas di sini.  
 
Sylvia Saartje memulai kariernya sebagai penyanyi dan penulis lagu rock sejak tahun 1970-an. 
Ia mengajukan proposal untuk mendanai konser emasnya di Malang, tempat tinggalnya saat ini. 
Kahi Ata Ratu adalah pemain jungga, instrumen musik petik dari Sumba, yang sudah 
dimainkannya lebih dari 40 tahun. Proyeknya meriset lagu-lagu dan merekam eksistensi para 
pemain jungga di Sumba. Dida Imada Maulina adalah seniman musik tradisional Sunda, 
personel grup musik Suluk Samudera yang beranggotakan 10 orang perempuan dan berdiri 
sejak 2010. Proposalnya mengajukan pengadaan alat musik dan kostum untuk grup musiknya.  
 
Sylvia Saartje dijuluki “lady rocker pertama” oleh majalah anak muda Aktuil pada tahun 1970-
an. Pada masa Sylvia Saartje memulai kariernya, suasana musik pop urban arus utama 
cenderung submisif pada gagasan budaya nasional ala Orba, di mana perempuan umum 
digambarkan sebagai sosok domestik yang kalem dan patuh. Majalah Aktuil, sebagaimana 
diamati peneliti musik Emma Baulch (2016), sering menampilkan profil-profil penyanyi 
perempuan yang berlawanan dengan konstruksi moral Negara atas citra perempuan ideal. 
Menurutnya, di majalah Aktuil, “perempuan ditampilkan memiliki opini-opini kompleks dan 
aktif secara seksual. Mereka bergerak, kadang lintas negara; mereka pelarian; mereka kritikus 
teater...”23 Penelitian Baulch menawarkan situs pembacaan baru untuk menelusuri agensi 
perempuan yang tumbuh dari ekses kontrol maskulin atas ruang-ruang nasional. Akan tetapi, di 
luar produksi citra alternatif itu, kita masih kekurangan narasi sejarah bagaimana kemudian 

                                                
23 Baulch, E. 2016. “Genre Publics: Aktuil Magazine and Middle-class Youth in 1970s Indonesia”. 
Indonesia. 2016, hlm. 92, 95. 
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perempuan menegosiasikan posisinya di dalam pergaulan lingkungan budaya tandingan yang 
cenderung macho.  
 
Melompat ke praktik anak muda hari ini, kami teringat film dokumenter, Ini Scene Kami Juga!, 
(2016), yang merekam kiprah perempuan di kancah punk/hardcore seputar Jawa.24 Dalam film 
tersebut, problem ketidakadilan gender dalam ranah musik sub-kultur muncul dengan 
gamblang. Praktik sub-kultur identik dengan perlawanan atas norma-norma masyarakat yang 
dominan. Akan tetapi dalam komunitas ini masih saja ditemukan kasus-kasus kekerasan 
seksual dan pewajaran perilaku seksis. Atau dengan kata lain, dunia musik sub-kultur yang 
dianggap progresif tidak otomatis ramah bagi perempuan. Walaupun tidak berhubungan 
langsung dengan persoalan Silvia Saartje, pesan film Ini Scene Kami Juga! mendorong kita 
untuk memeriksa lebih jauh tantangan yang diidentifikasi Silvia Saartje melampaui persoalan 
kuantitas (ada-tidaknya) perempuan dalam lingkungan musik rock.  
 
Sementara itu dari cerita Kahi Ata Ratu, permasalahan senada tentang sulitnya menemukan 
kerabat musisi perempuan menyeruak dari lokus budaya yang berbeda. Ata Ratu berhasil 
bertahan dari tantangan patriarki dalam budaya Sumba, di mana “seorang wanita yang sudah 
menikah harus benar–benar mengabdikan dirinya hanya untuk suami dan keluarga.”25 Ata Ratu 
sudah sering mengikuti lomba dan tampil di acara adat maupun kegiatan pemerintah. Namun, 
ia selalu jadi satu-satunya sosok perempuan yang memainkan jungga. Menurutnya, selama 
proyek CME ini masih sulit sekali meyakinkan teman-teman perempuan sebaya untuk 
membongkar tabu dan kembali memainkan jungga. Ata Ratu kehilangan suaminya di usia 54 
tahun dan kini mencari penghidupan keluarga dengan bermain jungga. Kondisi sulit ini pada 
saat bersamaan justru memungkinkannya terus berekspresi lewat musik, di saat kebanyakan 
perempuan Sumba yang sudah menikah sungkan menampilkan karyanya di muka publik. 
Upaya pendokumentasian musik jungga oleh Kahi Ata Ratu memang menjadi urgen ditempuh 
olehnya, bukan oleh musisi laki-laki. Selain untuk merevitalisasi musik tradisi, juga untuk 
menunjukkan bagaimana tradisi sendiri juga dapat membelenggu peran perempuan. 
 
Stigma atas perempuan yang berekspresi lewat musik juga dirasakan oleh grup musik Suluk 
Samudera. Berdasar pengalaman Dida Imada Maulina saat menjadi mahasiswi program 
karawitan di ISBI Bandung tahun 2000-an, perempuan masih dianggap tabu menjadi pemain 
musik apalagi pembuat karya. Grup Suluk Samudera dibentuk sebagai siasat berkolektif untuk 
berkarya bersama. Meski, sebagaimana ia nyatakan dalam kutipan di atas, mereka masih kerap 
terbentur beban peran ganda yang harus diambil perempuan sebagai seniman sekaligus ibu 
rumah tangga. Mereka sempat vakum berkesenian cukup lama dan merasa “dikebiri” setelah 
menikah dengan tanggung jawab baru mengurus anak.26 Pengadaan alat musik dan kostum 
yang diajukan grup Suluk Samudera disebut Dida penting karena prasarana penunjang pentas 
dapat memberi motivasi lebih bagi keberlangsungan grup musik perempuan ini. 
 

                                                
24 https://iniscenekamijuga.com/film 
25 https://www.ciptamedia.org/ciptamediaekspresi/proposal-lengkap/perempuan-sumba-dan-musik-
tradisional 
26 https://www.ciptamedia.org/ciptamediaekspresi/proposal-lengkap/suluk-samudera 



28 
 

Cerita lain tentang pelemahan peran perempuan dalam kesenian datang dari desa Bakungan di 
perbatasan Barat Banyuwangi. Agnes Serfozo adalah pesinden dan peneliti kajian budaya yang 
lahir di Budapest, Hongaria dan mulai terlibat pentas pewayangan di berbagai daerah di Jawa 
sejak pertengahan tahun 2000-an. Ia meneliti kontestasi nilai-nilai dalam seni seblang di desa 
Bakungan, dan menemukan ada perubahan yang tidak alami dalam menurunnya partisipasi 
panjak (penabuh) perempuan yang sejak lima tahun belakangan diganti dengan panjak laki-
laki. Ada banyak faktor penyebab yang Agnes temukan. Antara lain biaya tata rias dan kostum 
panjak perempuan yang dianggap membebani pelaksanaan seblang. Selain itu, banyak laki-laki 
setempat yang beranggapan bahwa para perempuan biasanya akan sibuk mempersiapkan 
masakan untuk ritual bersih desa dan oleh karenanya terlalu merepotkan jika perempuan harus 
terlibat dalam pertunjukkan seblang.27 Asumsi patriarkis ini berbeda dengan temuan Agnes. Ia 
mendengarkan para perempuan desa Bakungan yang sebetulnya ingin sekali kembali menjadi 
panjak karena seblang merupakan satu-satunya kanal ekspresi seni mereka.  
 
Penghambatan terhadap ruang ekspresi perempuan tidak melulu beroperasi lewat peniadaan 
peran perempuan untuk tampil di lingkungan publik seni. Struktur patriarkis juga beroperasi 
ketika perempuan tampil dalam kendali norma sosial yang diatur perspektif maskulin. Masalah 
ini dielaborasi Nur Handayani, penerima hibah yang merupakan seniman karawitan dan 
pesinden asal Sukoharjo. Menurut Nur, pesinden merupakan daya tarik utama dalam 
pertunjukan wayang kulit, namun sensualitas tubuh pesinden diliputi stigma negatif karena di 
atas panggung biasanya mereka dijadikan objek kelakar seksual dalang maupun penontonnya. 
Pertunjukan “Suara Sinden Ginonjing” yang dirancang Nur merupakan upaya mengklaim 
perspektif perempuan dalam seni karawitan dan meneguhkan posisi pesinden sebagai subjek 
yang bersuara menolak diobjektifikasi tatapan maskulin para dalang dan penonton. 
 
Peneguhan posisi sebagai subjek berdaya juga merupakan aspirasi tujuh perempuan dari 
beragam profesi: guru tari, penulis, dosen, staf pastoral, ibu rumah tangga, aktor pantomim; 
yang semuanya memiliki tubuh mini. Mereka berkolaborasi dalam proyek pentas dan 
penerbitan buku gagasan sutradara teater Nanik Indarti. Performativitas bahasa sentral dalam 
upaya pemulihan subjektivitas mereka yang direndahkan oleh kekerasan kata “cebol”. Nanik 
dan kawan-kawannya mempromosikan istilah “tubuh mini” sebagai pilihan identifikasi diri 
(self-identification). Penekanan pada “unik” alih-alih berbeda, juga dipilih untuk menghindari 
logika pembandingan (besar vs kecil, mini vs maksi). Nanik bercerita sempat juga terjadi diskusi 
intens tentang perlu tidaknya mengidentifikasi diri dengan istilah medis “penyandang 
achondroplasia.” Ada beberapa kolaborator yang keberatan karena merasa seperti pesakitan. 
Akan tetapi, Nanik menjelaskan penyebutan istilah ini penting untuk menetralisir mitos populer 
bahwa kondisi tubuh mini disebabkan karena kutukan. Politik penggunaan istilah ini akhirnya 
dapat diterima bersama.  
 
 
 
 
 

                                                
27 https://www.ciptamedia.org/ciptamediaekspresi/proposal-lengkap/revitalisasi-panjak 
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Foto dokumentasi pertunjukan “Sepatu yang Sama: Kisah Jiwa dan Angka”, 16 November 2018, Pendhapa Art Space, 

Yogyakarta. Sumber: https://www.ciptamedia.org/laporan-aktivitas/2018-11-16-031 

Kisah-kisah tujuh perempuan bertubuh mini menggulirkan pergulatan personal dalam 
menghadapi stigma serta menjelentrehkan pilihan-pilihan yang mereka miliki, atau sebaliknya 
tidak miliki. Eksploitasi ekonomi atas tubuh mini yang melanggengkan diskriminasi tubuh 
disadari, tapi kadang tidak mudah dihindari. Nanik menulis:  
 

Jangan pernah menertawakanku! Aku bukan bahan lelucon untuk ditertawakan. Aku tidak suka 
dianggap lucu dan menjadi tertawaan karena tubuhku. Aku tidak mau seperti “mereka” yang 
bertubuh sama denganku, menjadi terkenal dan mendapatkan uang banyak. Aku tidak mau 
diperlakukan seperti itu karena tubuhku.28  

 
Akan tetapi, Nanik juga menyadari bahwa banyak di antara teman-teman bertubuh mini tidak 
punya pilihan selain mencari mata pencaharian di industri hiburan yang memeras tubuh 
mereka menjadi barang lelucon. Dari sini, kami merenungkan bahwa tumbuhnya agensi dan 
kapasitas subjek untuk melawan tidak bisa direduksi menjadi soal berani atau tidaknya 
seseorang mengkonfrontasi sistem yang opresif, tanpa memperhitungkan faktor-faktor lain 
seperti kondisi eksploitasi ekonomi dan keamanan sosial. Kemampuan bertahan hidup dan 
bernegosiasi menurut kami juga perlu dihargai sebagai strategi perlawanan. 
 
Ini pula yang ditampilkan dalam riset performatif “Pasar Tari 2500” oleh Wawa Sapta Rini, 
seorang koreografer tari yang juga mengajar di sebuah SMA di Bandung. Proyeknya berangkat 
dari kegelisahan Wawa akan medan “tari pesanan” dan bagaimana tekanan ekonomi 
menggerakan penari menegosiasikan tubuh dan keahlian mereka untuk bertahan hidup dan 
terus berkarya menciptakan karya tari. Riyadhus Salihin, salah satu peneliti kolaborator dalam 

                                                
28 Indarti, N. 2018. Aku Perempuan Unik, Yogyakarta, Garudawacha, hlm. 83. 
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proyek ini, mencatat narasi salah satu penari yang mengamati bahwa, “banyak sekali orang-
orang ‘event organizer’ yang menginginkan bentuk tubuh yang tinggi, kurus dan ‘cantik’, meski 
‘cantik’ itu hal yang cenderung diperdebatkan. Bagi mereka yang penting adalah ‘melihat fisik’ 
bukan ‘melihat gerak’.”29 Karya kolaboratif Wawa menyingkap kenyataan ini sekaligus 
menunjukkan siasat-siasat tubuh yang ditempuh para koreografer perempuan dalam 
pewacanaan medan seni tari kontemporer.   
 
Dari kumpulan narasi ini, kami melihat perluasan horizon citra dan agensi perempuan yang 
melawan. Agensi Silvia Saartje, Kahi Ata Ratu dan Sri Harti menerobos batas dengan 
menunjukkan kepercayaan diri terlibat dalam peran yang biasa dikonstruksi sebagai kerja 
maskulin. Keberadaan mereka mengoyak-oyak citra ibu atau perempuan yang “baik” 
sebagaimana dikonstruksi norma sosial patriarkis. Akan tetapi subversi juga bisa bertumpu 
pada feminitas sebagai sumber kekuatan, seperti yang dilakoni Nur Handayani dan Wawa Sapta 
Rini. Feminitas tubuh perempuan yang rentan dierotisasi/eksploitasi oleh laki-laki diklaim 
kembali untuk menatap balik dan menggugat tatapan maskulin. Di sini kita juga melihat 
kesadaran perempuan menegosiasikan stigma atas seksualitasnya dengan realitas ekonomi 
maupun politik sebagai caranya untuk bertahan hidup. Ini jelas bukan perkara mudah, apalagi 
dalam kasus diskriminasi fisik berlipat ganda yang diproblematisir oleh Nanik Indarti. Terakhir, 
agensi perempuan dalam mengekspresikan dirinya juga dapat dibaca sebagai kemampuan 
menegosiasikan beban peran ganda yang ditimpakan pada perempuan, seperti terlihat dari 
contoh kasus panjak perempuan di Bakungan dan grup karawitan Suluk Samudera.  
 
Perempuan merespon stigma atas seksualitas tubuh dan pembebanan peran domestik yang 
menjadi hambatannya dengan berbagai cara sesuai konteks “politik lokasinya.” Orientasi gerak 
tubuh yang termarjinalkan oleh sistem sosial dominan, dalam pemikiran feminis penulis Afro-
amerika bell hooks, berpijak pada “politik lokasi” (politics of location). Lokasi di sini diartikan 
bell hooks bukan dalam pengertian wilayah geografis, melainkan “pendirian, posisi bicara, 
perspektif yang mengakar” dari tubuh yang dihegemoni wacana dominan.30  
 
Kita tentu akan berhadapan dengan narasi “politik lokasi” yang luar biasa jamak, jika mengupas 
satu per satu narasi 1.168 pemohon hibah CME —seperti yang dirangkum dalam siaran pers 
mereka:  
 

beragam mulai dari umur - di mana pemohon hibah tertua berusia 85 tahun dan yang termuda 
adalah 19 tahun. Mereka yang memiliki asal usul dan bergerak di bidang seni yang berbeda 
seperti sindhen, rocker, santri, buruh, ibu rumah tangga hingga tokoh adat mengangkat upaya 
perempuan dalam seni dan budaya sejak abad ke-19 - masa penjajahan saat Indonesia belum ada 
- hingga masa kemerdekaan dan reformasi politik.31  

 

                                                
29 Salihin, R. 2018. “Pergaulan Tubuh Kota dan Gestur Gerak Suku-Suku Primitif,” laporan naratif Wawa 
Sapta Rini, hlm. 40. https://www.ciptamedia.org/uploads/laporan-naratif/wawa-sapta-rini.pdf 
30 hooks, b. 1989. “Choosing the Margin as a Space of Radical Openness,” Framework: The Journal of 
Cinema and Media, No. 36, hlm. 15-19. 
31 https://wikimedia.or.id/pers/pengumuman-penerima-hibah-seni-dan-budaya-35-m-cipta-media-
ekspresi/ 
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Narasi dan posisi bicara para penerima hibah CME mencerminkan keragaman agensi 
perempuan yang berani menafsir citra dan fungsi tubuhnya. Ada yang menggerogoti stereotip 
maskulin dengan menampilkan diri dengan percaya diri di ranah maskulin. Ada yang mengolah 
feminitas sebagai sumber kekuatannya. Ada yang secara mendasar mencairkan kerangka biner 
dalam memahami seks/gender, feminin/maskulin. Gender adalah konstruksi sosial yang tidak 
stabil dan oleh karenanya feminisme tidak punya satu resep utama yang dianggap paling ampuh 
melawan patriarki. Semua cara menjadi sahih. Pandangan perempuan atas otonominya dan 
sejauh mana ia mendorong perubahan dengan menegosiasikan atau menolak sistem yang 
opresif tidak bisa dilepaskan dari faktor kelas, tradisi adat, situasi politik, dan kemampuan 
tubuh. Kejamakan interpretasi wacana dan praktik mereka memperkaya pemajuan proses 
pembebasan tubuh perempuan yang dibelenggu norma sosial patriarki, yang sebetulnya tak 
kalah jamak dalam modus beroperasinya.  

Rekonstruksi Subjektivitas Historis Perempuan dan Pengetahuan Lintas Generasi 

Teman sekalian moeda jang poe’ta 
Toentoetlah segala ilmoe jang njata  
Soepaja laki-laki menghargai kita 
Djangan diboeatnja sebarang kata  

 
Abad ke XX orang katakan 
Bangsa inlander tjinta dimadjoekan 
Laki-laki perempoean djangan dibedakan 
Sebab ilmoe tak tertentukan 

 
“Tjoemboean” oleh Chadija, Tiawah, Aseb, Fatimah dalam koran Perempoean Bergerak, 16 Mei 
1919 via Sartika Sari (2018: 76).  

 
Puisi di atas adalah satu di antara puluhan puisi yang ditemukan penerima hibah CME asal 
Medan, Sartika Sari, dalam risetnya atas berbagai koran yang terbit di Sumatra Utara pada awal 
abad ke-20. Selain seruan mengajak perempuan untuk menuntut kesetaraan akses pendidikan 
seperti tercermin dalam puisi “Tjoemboean”, menurut Tika puisi-puisi penulis perempuan juga 
terdiri dari tema-tema seputar “percintaan, dan keterlibatan perempuan dalam gerakan 
perjuangan, termasuk menghadapi cemooh dari perempuan Belanda.”32  
 
Tika terdorong menelusuri puisi-puisi di koran yang terbit pada masa kolonial karena 
meresahkan posisinya sendiri sebagai penulis yang beraktivitas dalam lingkungan yang 
didominasi laki-laki. Ia menolak puas dengan narasi sejarah sastra Sumatra Utara yang 
dipelajarinya semasa kuliah, di mana konstruksi tonggak-tonggak sejarahnya hanya dipenuhi 
keteladanan sosok laki-laki. Ketidakpuasan itu menuntunnya menelusuri karya-karya penulis 
perempuan di masa lampau. “Ini lho, selain Siti Nurbaya-nya Marah Rusli, ada sosok 
perempuan-perempuan yang menulis. Cuma mereka nulisnya di koran pergerakan, bukan novel 
yang penerbitannya diatur Belanda [Balai Pustaka],” begitu pungkasnya dalam FGD kami di 
Medan.  
                                                
32 Sari, S. 2018. Seroean Kemadjoean: Puisi Pergerakan Perempuan di Sumatra Utara 1919-1941, 
Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, hlm. 3.  
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Dalam kegiatan acara publik Sekolah Pemikiran Perempuan, sesi Heidi Arbuckle bertopik 
Metodologi Penelitian dan Perspektif Feminis juga mengeksplorasi persoalan penulisan sejarah 
perempuan. Serupa dengan pandangan Tika di atas, Heidi yang penelitiannya merekonstruksi 
sosok pelukis Emiria Soenassa, menyatakan perlunya “healthy skepticism” (skeptisisme sehat) 
untuk mempertanyakan struktur narasi sejarah yang didominasi sosok maskulin.33 Skeptisisme 
sehat menurut Heidi dibutuhkan untuk mempertanyakan mengapa dan bagaimana sosok-sosok 
perempuan diluputkan oleh narasi sejarah arus utama? Sebagaimana telah kami ulas singkat di 
Bab 2 laporan ini, konstruksi “arus utama” tidak netral gender. Proses kanonisasi dalam 
penulisan sejarah cenderung meluputkan peran perempuan dan hanya mengangkat sosok laki-
laki. Penyebabnya bukan tidak adanya perempuan yang bergerak dan bersuara di masa lalu. 
Melainkan, struktur kanonisasi dalam sejarah arus utama secara inheren berperspektif 
patriarkis dan menimbulkan bias gender.34  
 
Ketika sejarah perempuan ditemukan kembali (rediscovered), proses penulisannya juga 
berhadapan dengan kesulitan-kesulitan yang mungkin tidak dihadapi penulisan sejarah tentang 
sosok laki-laki. Salah satunya terkait keberadaan data. Tika mengungkapkan pengalamannya 
ketika mencoba menelusuri arsip perempuan:  
 

…dari yang saya alami dulu, sama sekali tidak ada data yang bisa saya pegang, nyari kesana 
kemari susah sekali. Tapi kalau tentang pengarang laki-laki, Balai Bahasa ternyata sudah ada 
datanya semua. 

 
Kuasa institusional yang “dari sononya” problematis dan bias gender dalam menyortir mana 
yang penting diarsipkan atau tidak, kemudian berimbas pada bentuk dan isi penelitian Tika, 
karena: 
 

Data primer [tentang profil penulis perempuan] sulit ditemukan, jadi seolah hitam putih aja. Kita 
hanya bisa menangkap gagasan pergerakannya, tapi identitasnya yang seharusnya menjadi 
kompleksitas tersendiri itu nggak ketangkep.. Apalagi waktu itu banyak perempuan yang memilih 
menulis dengan nama pena. 
 

Di satu sisi kesulitan ini mendorong kreativitas peneliti untuk mencari sumber data dalam 
merekonstruksi narasi perempuan di masa lampau. Ia juga berpotensi mengkritik institusi arsip 
dan menyumbang metodologi historiografi alternatif. Di sisi lain, sering kali kondisi ini 
memunculkan skeptisisme tertentu, yang boleh dibilang tidak sehat, karena mengandung 
asumsi patriarkis dalam keraguannya. Hal ini dengan gamblang terilustrasikan dari 

                                                
33 Dengar rekaman diskusinya di https://ciptamedia.org/ciptamediaekspresi/spp-cme  
Lihat juga disertasi Heidi Arbuckle, Performing Emiria Sunassa: Reframing the Female Subject in 
Post/colonial Indonesia, University of Melbourne, Asia Institute and the Department of History, Gender 
Studies, 2012. 
34 Lihat juga tulisan Intan Paramadhita mengenai ketimpangan gender dalam kanonisasi sastra 
Indonesia, https://www.insideindonesia.org/a-feminist-trajectory-of-literary-influences dan Wulan 
Dirgantoro mengenai topik serupa dalam sejarah seni rupa Indonesia, “Interrogating the Feminine in 
Indonesian Modern and Contemporary Art”, Southeast of Now: Directions in Contemporary and Modern 
Art in Asia, Volume 3, Number 1, March 2019, pp. 103-124. 
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pengalaman Lia Anggia Nasution yang juga meneliti koran Perempoean Bergerak. Ketika 
mengadakan diskusi publik tentang penelitiannya, Lia mengingat:  

 
Ada satu pertanyaan yang menohok aku sampai sekarang. Jadi Butet Satidjah itu kan pemred 
Perempoean Bergerak (PB) di tahun 1920. Dia itu nama aslinya Sariaman Siregar, dan disebut-
sebut sebagai istri Parada Harahap. Parada Harahap ini pemred PB juga sebelumnya. Nah, 
editorku sendiri bilang gini, “Ada nggak kamu telusuri apakah tulisan si Butet Satidjah ini betul 
dia yang nulis atau itu [tulisan] suaminya? Jangan-jangan yang ditulis Butet Satidjah itu 
pemikiran si Parada Harahap.”  

 
Dari cerita Lia, tampak bahwa standar ‘objektivitas’ yang menuntut bukti empiris tidak otomatis 
bebas bias gender. Kami bukan tengah menolak keketatan berpikir dan verifikasi sumber 
sebagai prinsip dasar penelitian.35 Namun pertanyaan yang didapati Lia memang bisa dimaknai 
berstandar ganda karena keraguan ini jarang sekali muncul jika yang tengah dibicarakan adalah 
sosok laki-laki.  
 
Perspektif maskulin menurut Lia, yang juga berkecimpung di dunia jurnalistik, begitu melekat 
dalam praktik penulisan berita hari ini. Lia berpendapat bahwa pergerakan jurnalis perempuan 
di masa lalu jauh lebih maju ketimbang yang diamatinya hari ini: 
 

Kalau melihat visi misi kawan-kawan yang sekarang, mau gak mau kita melihat degradasi lah ya.. 
Kalau melihat tulisan-tulisan Butet Satidjah, Rohana Kudus, yang dulu begitu luar biasanya.. Kita 
lihat kawan2 yang sekarang, semacam menurun lah, jauh menurun, banyak yang menulis tidak 
ramah gender...Narasumber laki-laki nggak pernah tuh ditanya kenapa bisa sukses meniti karier 
sekaligus membina keluarga? Sementara perempuan selalu ditanya, bagaimana bisa menjalankan 
karier dan menjadi ibu rumah tangga? 

 
Kritik Lia bisa bisa dibaca sebagai keterputusan perempuan dengan sejarah pergerakan dan 
pemikiran emansipasi terdahulu. Padahal, kedua penelitian sejarah yang kami singgung 
barusan menunjukkan bahwa sejak lama perempuan telah berkarya memperkaya wacana 
kebudayaan dan mengorganisir diri untuk terlibat dalam perjuangan anti kolonial. Revisi 
sejarah dan rekonstruksi subjek perempuan kemudian dapat diperhitungkan sebagai agenda 
“estafet pengetahuan dan pemikiran perempuan antar generasi.”36 Pernyataan ini tertera dalam 
laporan naratifnya Alia Swastika, kurator seni rupa yang meneliti sejarah perupa perempuan 
yang aktif berkarya sejak periode 1980-an.  
 
Praktik rekonstruksi subjek perempuan secara kolaboratif diinisiasi oleh Dewi Noviami dalam 
proyek “Ruang Perempuan dan Tulisan.” Proyek ini digagas untuk membangun jembatan antara 
perempuan penulis muda dengan perempuan penulis terdahulu. Para perempuan penulis muda 
diberi ruang untuk menulis, membaca dan membicarakan karya-karya pendahulu mereka yang 
telah meninggal dunia. Novi sengaja mengajak perempuan penulis muda, karena meyakini 

                                                
35 Perombakan standar “objektivitas” dalam penelitian saintifik terus menjadi proyek epistemologi feminis 
sejak digulirkan, antara lain oleh filsuf Sandra Harding dan Donna Harraway. Lihat: Harding, S.,1992. 
“Rethinking Standpoint Epistemology: What Is ‘Strong Objectivity?’”, The Centennial Review, vol. 36, no. 
3, pp. 437–470. 
36 https://www.ciptamedia.org/ciptamediaekspresi/laporan-naratif/enam-menguak-takdir 



34 
 

perlunya outcome jangka panjang, di mana “Lima sampai sepuluh tahun ke depan merekalah 
yang akan menjadi penjaga gawang pengetahuan untuk generasi yang lahir setelah mereka.”  
 
Inisiatif penciptaan jembatan antara perempuan penulis muda dengan sejarah juga digagas oleh 
generasi muda sendiri, seperti proyek “Merekam Ingatan Perempuan” yang diajukan sejarawan 
asal Aceh, Raisa Kamila. Proyek ini menerbitkan kumpulan cerpen Tank Merah Muda, yang 
menelusuri suara perempuan pada rentang waktu masa transisi dari Orde Baru sampai periode 
tahun-tahun awal Reformasi. Mereka khususnya menitikberatkan pada narasi di luar kota-kota 
besar yang menjadi pusat konflik seperti Jakarta, Solo, atau Yogyakarta.  
 
Bentuk-bentuk kreatif rekonstruksi sejarah dan subjektivitas perempuan di luar praktik 
penulisan akademis menawarkan kemungkinan kerja kolaboratif dan partisipatif dalam 
pewarisan sejarah gerakan perempuan di ranah seni dan budaya. Kita bisa belajar banyak dari 
ragam seni pertunjukan yang melatihkan pengetahuan menubuh, rasa dan nilai-nilai hidup 
secara turun temurun lewat keseniannya.  
 
Kegiatan sinau (belajar) gamelan anak-anak Sedulur Sikep di Sukolilo, misalnya, dimaknai 
mereka bukan sebagai proses pendidikan untuk menghasilkan pengrawit profesional. Gunarti, 
salah satu aktivis petani penggerak penolakan pabrik semen di wilayah Pegunungan Kendeng, 
mengatakan bahwa bermain gamelan ‘hanyalah’ kegiatan budaya untuk mengisi waktu luang. 
Endah Fitriana, sukarelawan pengajar tradisi Macapatan di Pasionan Omah Kendeng yang juga 
bertindak sebagai pengaju proposal hibah CME, menuturkan bahwa Sedulur Sikep tidak 
memperbolehkan anak-anak yang bisa karawitan menanggapi pentas pesanan. Alasannya, hal 
ini akan mencederai nilai spiritual dan kesenangan dalam aktivitas budaya. Posisi ini 
berhubungan erat dengan idealisme masyarakat Sedulur Sikep akan pertanian sebagai mata 
pencaharian utama. Akan tetapi seiring bergulirnya proses belajar gamelan yang seolah 
dipandang tidak punya tujuan akhir atau ‘hasil nyata’ ternyata ada nilai-nilai yang diturunkan 
dan kesadaran yang bertumbuh. Melalui gamelan, anak-anak jadi memiliki medium untuk 
mengungkapkan perasaan dan pandangan akan hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Mereka 
bahkan dapat mengekspresikan dukungan pada perjuangan orang tuanya dengan menciptakan 
dan memainkan tembang bertemakan prinsip-prinsip hidup Sedulur Sikep dalam melestarikan 
alam.  
 
Perempuan acap kali memainkan peran sentral dalam proses transmisi pengetahuan yang turun 
temurun. Dalam penelitian Agnes Serfozo tentang seni seblang di Desa Bakungan, ia 
menyebutkan bahwa berbeda dengan panjak laki-laki, panjak perempuan biasanya akan 
membawa anak mereka ke sesi latihan seblang. Dengan begini, proses transfer pengetahuan 
seni bisa berlangsung sejak dini. Temuan Agnes ini penting, sebab menunjukkan bahwa dalam 
kerja-kerja domestik seperti mengurus anak, ada proses penurunan ilmu dan nilai-nilai yang 
tidak diajarkan dalam pendidikan formal.  
 
Kerja-kerja domestik yang secara kultural dilimpahkan pada perempuan umumnya dianggap 
sepele dan diterima begitu saja (taken for granted) karena tidak punya dampak yang kentara 
dan segera dalam moda produksi kapitalis. Pandangan dominan ini telah dikritik oleh feminis 
Marxis, Silvia Federici (1974), dengan mendedah kerja domestik sebagai kerja reproduksi sosial 
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(social reproduction). Ia mengkritik bagaimana moda kapitalis mengkonstruksi hierarki gender 
dalam kategori pekerjaan, yang berimbas pada marjinalisasi dan eksploitasi perempuan secara 
sosial-ekonomi. Menurut Federici, kerja reproduksi sosial perempuan sendiri memiliki dua sisi 
yang kontradiktif. Di satu sisi ia menyiapkan manusia sebagai komoditas tenaga kerja untuk 
perputaran moda ekonomi kapitalis. Namun di sisi lain, ia juga menyiapkan manusia sebagai 
makhluk sosial dengan segala nilai-nilai yang dipelajarinya dari ranah domestik. Bagi Federici, 
di sisi yang terakhir inilah repolitisasi kerja domestik dapat memiliki peran sentral dalam proses 
pembelajaran transformatif yang membebaskan manusia dari eksploitasi kapital.  
 
Analisis ekonomi politik terasa kental dalam proyek sekolah tenun gagasan Ciptaningrat 
Larastiti (Ayas). Ia memulai dengan mempermasalahkan krisis regenerasi pengetahuan dan 
reproduksi tenaga kerja terampil dalam sentra komunitas buruh tenun lurik di Klaten. Ayas 
bertanya: mengapa buruh tenun lurik sebagian besar perempuan lanjut usia? Apa yang 
menghalangi anak muda belajar tenun? Lewat analisis antropologi sosial ia membaca 
pembagian kerja berbasis stratifikasi ekonomi (pemilik/buruh), gender (perempuan/laki-laki) 
dan usia (tua/muda) yang berlangsung dalam pengorganisasian ekonomi produksi tenun-lurik.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bagan “Konstruksi Sosial-Ekonomi terhadap Ruang Perempuan” dalam laporan naratif Ciptaningrat Larastiti. 

Sumber: https://ciptamedia.org/uploads/laporan-naratif/ciptaningrat-larastiti.pdf 

Ayas menelaah bahwa perempuan dieksploitasi di ranah produksi dan reproduksi sosial, di 
mana mereka harus mengambil peran mengurus rumah sekaligus menenun. Selain itu, ia juga 
menyorot penghisapan surplus berlebih oleh fashion designer atas kerja-kerja buruh yang 
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diupah hanya Rp 2.500 - Rp 5000 untuk menenun kain per meter. Ia mengambil kesimpulan 
bahwa profesi buruh tenun dikonstruksi sebagai pekerjaan berupah murah yang dikerjakan 
perempuan sehingga keterampilan tenun dianggap tidak berharga untuk diwariskan.37  
 
Proses pewarisan pengetahuan perempuan juga terhambat oleh modernisasi yang dipromosikan 
ideologi kemajuan dalam teori-teori developmentalisme. Ini ditunjukkan proyek Erni Aladjai 
yang mendokumentasikan ramuan-ramuan perawatan pasca persalinan dari kampung 
halamannya, Kepulauan Labobo, Sulawesi Tengah. Ramuan-ramuan hasil pengetahuan lokal 
perempuan kerap dianggap tidak berharga dan kurang ilmiah. Erni mencatat bahwa sejak tahun 
2000-an perempuan lebih memilih menggunakan obat-obat generik atau jamu kemasan yang 
dipromosikan di televisi. Konsumsi obat ini menurut Erni, pada dampak panjangnya 
menciptakan ketergantungan, di tengah kenyataan bahwa mereka memiliki bahan-bahan 
pengobatan dari lingkungan di sekitarnya. 
 
Jika kita tarik kembali narasi-narasi pengetahuan perempuan ini ke belakang —ke puisi-puisi 
awal abad ke-20 yang diteliti Sartika Sari— kita menemukan nilai politis dari kerja-kerja 
domestik yang dilakoni perempuan. Tika membaca bahwa eksplorasi tema-tema seperti 
pengasuhan anak dan makanan sehat untuk keluarga merupakan gagasan “domestik-futuristik” 
pergerakan perempuan. Dari pandangan Tika, domestik-futuristik berarti gerak ulang-alik 
perempuan antara ruang domestik-lokal dan ruang publik-nasional, di mana dalam konteksnya 
pada masa itu, kerja-kerja ibu rumah tangga merupakan aksi politik yang berkontribusi 
langsung bagi masa depan bangsa.  
 
Gerak ulang-alik yang dibayangkan Tika dalam kerangka spasial juga dapat diperluas untuk 
menggambarkan politik temporal gerakan feminis. Penekanan pada praktik ko-produksi 
pengetahuan lintas generasi untuk mengangkat sejarah yang tersingkirkan oleh konstruk 
maskulin dan melihat apa saja yang sudah menjadi pencapaian gerakan perempuan di masa 
lalu, yang telah memberi kebebasan tertentu pada perempuan hari ini. Manfaat lainnya ialah 
untuk mengidentifikasi problem-problem struktural yang masih saja bercokol mendiskriminasi 
perempuan sampai hari ini. Di sinilah kami menakar fungsi pendekatan sejarah dan kerja sama 
lintas generasi dalam gerakan perempuan. Sebagai praktik-praktik yang merujuk dan 
merekontekstualisasi arus-arus suara perempuan dari berbagai era sejarah melalui kerja-kerja 
pengarsipan dan pewarisan ingatan guna memelihara kerja-kerja anti kolonial-patriarki-
kapitalisme (KPK) secara berkelanjutan.  

Menuju Inklusivitas Melalui Pengakuan atas yang Jamak 

Pada dua sub-bab di atas, kami telah menampilkan potret keberagaman pengalaman dan 
pemikiran para penerima hibah CME. Keberagaman merupakan salah satu alat dan penanda 
tercapainya keadilan sosial. Selain memperhitungkan unsur gender, takarannya juga 
mengantisipasi perbedaan ras, etnisitas, sejarah kolonial, kelas, agama, orientasi seksual dan 
unsur-unsur sosial lainnya. Inklusivitas pada tataran praktik institusional telah mendapat kritik 
karena acap dijadikan alat pertunjukan kepatutan politis (political correctness), atau formalitas 

                                                
37 https://ciptamedia.org/uploads/laporan-naratif/ciptaningrat-larastiti.pdf 
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belaka yang justru melanggengkan hegemoni dan status quo. Kritik ini kami amini tanpa 
melepas harapan pada kemungkinan intervensi feminis progresif dalam pengorganisasian 
institusi untuk tujuan perubahan struktural.  
 
Kami berpendapat kebijakan diskriminasi positif, terlepas dari potensi jebakan tokenisme, 
merupakan langkah strategis yang perlu terus ditempuh selama masih ada ketimpangan akses, 
pengakuan, pengetahuan dan sumber daya. Diskriminasi positif CME untuk mengurangi gap 
akses dana seni-budaya antara Indonesia sebelah Barat dan Timur telah sekilas kami uraikan di 
Bab 3. Sedikit banyak program hibah CME ini juga turut mendongkrak posisi perempuan dalam 
menyuarakan aspirasi yang mereka perjuangkan. Kami bicara di sini tentang sosok perempuan 
seperti Rhidian Yasminta Waraka (Dian) yang sejak menerbitkan hasil risetnya tentang praktik 
kesetaraan gender di Suku Korowai, Papua atau Septina Rosa Layan yang mengumpulkan 
nyanyian tradisi Suku Yaghai (juga di Papua). Baik Dian maupun Septi menyatakan bahwa 
melalui karyanya masing-masing mereka jadi punya daya tawar bernegosiasi dengan elit 
kampus maupun perangkat Negara, seperti bupati, gubernur dan militer, khususnya soal hajat 
hidup komunitas yang mereka dampingi dan isu-isu lain yang terkait dengan kepentingan 
masyarakat pada umumnya seperti dalam kasus Dian untuk isu lingkungan, atau di kasus Septi 
soal pewarisan ingatan tradisi. 
 
Di luar pengakuan yang resmi atau diikutkannya perempuan dalam proses pengambilan 
kebijakan publik, di bagian ini kami juga hendak mengolah narasi-narasi reflektif tentang 
proses inklusi yang melampaui kebijakan penerapan kuota dan tingkat keterwakilan. Fokus 
kami mengeksplorasi bagaimana horizon politik inklusivitas dapat terus diperluas sebagai 
langkah mempertanyakan keterbatasan dan bias internal politik identitas perempuan, serta 
meraba gerak perubahan menuju sesuatu yang mungkin belum bisa kita rumuskan. Maka dari 
itu menuju inklusivitas menjadi judul sub-bab ini.  
 
Jika perayaan akan keberagaman perempuan adalah tujuan hibah CME, maka pengakuan atas 
ketidaktahuan dan keterbatasan pengalaman memfasilitasi keberagaman itu adalah 
pembelajaran baru bagi para juri CME. Naomi Srikandi mengungkapkan: 
 

Misalnya kita udah dapet nih, [penerima] yang mewakili inklusivitas: difabel, queer, dari 
pelosok.. Ketika ketemu dengan mereka, aku mendapati diriku ternyata tidak punya pengetahuan 
dan pengalaman yang mereka miliki. 

 
Jika kita setia pada gerak menuju, maka pendefinisian ulang atas apa yang kita rasa kita ketahui 
merupakan syarat yang perlu ditempuh. Ini tercermin dari refleksi Lisabona Rahman akan 
praktik inklusif selama hibah CME:  
 

. . .akses itu penting, tapi produk logistik dan infrastruktur, bahkan tools konsep yang kita punya 
mesti didefinisikan ulang untuk menakar apakah praktik-praktik kita aksesibel. Dan ini juga 
masih ada urusannya dengan disabilitas, queer.. walaupun kita sudah berusaha se-inklusif 
mungkin, tapi kata-kata itu aja ya, ‘berusaha se-inklusif mungkin’ tuh kan kayaknya, lo siapa sih, 
gitu? [tertawa]. Tapi itu benar, kita harus menyadari posisi privilege kita itu untuk nge-hack 
privilege itu.  
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Refleksi Naomi dan Lisa menggambarkan proses inklusi yang dialami sebagai gerak bertimbal-
balik, di mana proses transformasi menyasar ke dua arah. Ia berpengaruh bagi mereka yang 
tidak memiliki dan yang memiliki privilese. Di sini, inklusivitas tidak bisa cukup dimaknai 
sesederhana lewat logika ‘memasukkan’ dan ‘dimasukkan’, yang berimplikasi pada adanya 
subjek aktif dan pasif. Dalam kondisi di mana kelompok terpinggir hanya diakomodir dengan 
akses masuk ke dalam ruang dominan tanpa ada perubahan berarti dalam pengelolaan struktur 
ruang dominan itu, maka yang tengah berlangsung adalah pelanggengan hubungan hierarkis 
patron-klien. Ruang dan hubungan inilah yang perlu di-hack, atau diretas, dalam bahasa Lisa di 
atas. Alih-alih bertahan dengan keterbatasan logika patronistik, kami menawarkan makna 
praktik inklusivitas sebagai penciptaan ruang yang dimiliki bersama, sehingga mensyaratkan 
tumbuhnya rasa kepemilikan (belonging) dari kelompok yang sebelumnya tereksklusi. Oleh 
karenanya, praktik menuju inklusivitas kami pahami sebagai pembentukan ruang lebih aman 
yang maknanya selalu diartikulasikan ulang dan cara kerjanya selalu berubah sesuai konteks. 
 
Praktik penciptaan ruang feminis yang inklusif bisa belajar banyak dari strategi yang 
dikembangkan komunitas difabel dalam menyiasati ruang fisik yang membatasi. Salah satu dari 
kami (Brigitta Isabella) berkesempatan mengikuti Sekolah Pemikiran Perempuan, dan 
mengingat kala Nanik Indarti berbagi contoh sederhana hambatan sehari-hari yang 
dihadapinya sebagai orang dengan fisik tubuh mini saat ingin mengambil uang di ATM.38 Cerita 
Nanik adalah tentang hambatan mereka yang bertubuh mini karena ATM dirancang 
berdasarkan tinggi rata-rata orang dewasa. Jika kita melihatnya dengan cara pandang Nanik, 
maka hambatan tubuh mini disebabkan bukan sesederhana karena keterbatasannya, melainkan 
karena pembatasan dari konstruksi ruang yang dikelola mereka yang bertubuh mampu. 
Pengalaman tubuh yang berbeda ini mendorong kita memeriksa lagi konstruksi ruang yang 
mendisiplinkan tubuh manusia dalam kehidupan sehari-hari; di mana yang bertubuh mampu 
semakin dimampukan sementara kebutuhan tubuh dengan kemampuan yang berbeda 
dikesampingkan.  
 
Pelajaran berharga juga kita dapat dari penerima hibah asal Solo, Indah Darmastuti, sendirinya 
seorang penulis yang ini kali membuat proyek audiobook untuk memfasilitasi difabel netra 
menikmati bacaan sastra Indonesia. Ketika mulai bekerja, Indah yang bertubuh mampu 
menyadari, bahwa ada banyak sekali hal-hal yang tak terpikirkan olehnya saat membayangkan 
proses kerja dan menyusun proposal. Misalnya, saat akan memulai perekaman suara, ia 
ternyata harus melakukan uji coba dan bolak-balik konsultasi untuk memastikan bahwa ritme 
dan artikulasi baca sudah pas dengan kebutuhan pendengar difabel netra. Begitu pula ketika 
Indah mulai menerbitkan audiobooks pelajaran bahasa Inggris. Meskipun di beberapa kamus 
bahasa Inggris daring sudah ada fitur yang menyuarakan kata, ternyata menurut Indah, teman-
teman difabel netra-nya memerlukan suara ejaannya huruf per huruf agar pelajaran benar-
benar dapat dimengerti. Dari cerita ini, kesadaran akan perbedaan cara belajar dan cara 
mendengar teman-teman difabel netra, bukan hanya mendorong kesadaran tanggung jawab 

                                                
38 Untuk menghindari kesalahpahaman yang tidak perlu, kami merasa perlu menegaskan bahwa Nanik 
Indarti tidak sedang didiskusikan di sini sebagai cerminan hasil kebijakan inklusi CME. Maksud kami 
membahas pendapatnya adalah untuk menunjukkan bagaimana perspektif difabel memberi pengertian 
baru bagi praktik inklusivitas feminis.  
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orang dengan tubuh mampu pada praktik-praktik yang lebih inklusif, tapi juga mendestabilisasi 
dan memperluas pemikiran serta pengalaman yang umum diterima sebagai “universal.”  
 

Dari sini, perspektif difabel dan feminisme memiliki persilangan agenda dalam upaya 
pembongkaran hegemoni universalitas. Lebih dari itu, kami berpendapat bahwa perspektif 
difabel memberikan sumbangan penting bagi rekonfigurasi makna “independensi.” Dalam relasi 
patron-klien di mana dibayangkan mereka yang dianggap bertubuh mampu telah memberi 
akses pada yang difabel agar dapat menjadi independen, yang sesungguhnya terjadi justru 
reproduksi dependensi klien difabel pada patronase (atau yang kami sebut: “kompleks 
penyelamat atas dasar belas kasihan”) dari mereka yang non-difabel. Relasi yang berbeda, 
setara, dan membebaskan, akan muncul jika relasi difabel dan tubuh yang dimampukan 
dipahami sebagai proses timbal balik penciptaan interdependensi. Di mana pengintergrasian 
perspektif difabel dalam pola pandang feminis akan memperluas spektrum pemikiran kritis 
akan keberagaman tubuh, konstruksi ruang, eksploitasi ekonomi, dsb.  
 
Kami memahami proses menuju inklusivitas sebagai gerak ulang-alik, alih-alih proses kemajuan 
linier. Para juri menyadari ada banyak hal-hal yang baru terpikir belakangan setelah 
berhadapan dengan keberagaman penerima hibah. Lisa menyadari ada banyak titik buta (blind 
spot) yang baru disadari setelah memetakan komposisi proposal yang masuk, yang 
membuatnya memikirkan ulang asumsi-asumsi mereka ketika menyusun tentang konsep, jenis 
bahasa yang digunakan dalam publikasi dan lokasi sosialisasi hibah. Dengan begini, sebetulnya 
1.168 proposal merupakan data yang dapat diperiksa lagi untuk menilai di titik-titik mana saja 
masih diperlukan dukungan khusus untuk perempuan.  
 
Bagi kami refleksi otokritik mereka adalah proses rekonfigurasi ulang menuju inklusivitas yang 
lebih inklusif. Tanggung jawab otokritik ini tentu saja ada di pundak kita semua. Maka jika kita 
berandai-andai dengan pertanyaan terbuka untuk merekonfigurasi hibah CME sesederhana dari 
awal mulanya saja: seperti apa visualisasi logo CME yang mengundang imajinasi kejamakan 
pengalaman perempuan di Indonesia? Seperti apa format formulir daring yang dapat 
mengakomodasi mereka yang mengalami pembatasan informasi akibat perbedaan fungsi 
indera? Bagaimana menciptakan suasana interaksi yang nyaman bagi ekspresi gender yang 
menjadi minoritas di sebuah ruang? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menutup dan 
membuka diskusi tentang inklusivitas di bab ini.  

 
 
 
 
 
 
Seperti apa visualisasi logo CME yang akan mengundang imajinasi kejamakan 
pengalaman perempuan di Indonesia? 
Gambar oleh Marishka Soekarna - Cipta Media Ekspresi Logo and Banner, CC BY 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=64577028  
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Bab 5  

Menenun Pengorganisasian Perempuan 

Dari proses hibah ini aku jadi ada pertanyaan ‘what is feminist organizing’? (Cecil Mariani) 
 
Pertanyaan di atas kami kutip dari Cecil Mariani di diskusi kelompok terfokus bersama tim juri 
di Jakarta. Kutipan ini membingkai telusur kami tentang bagaimana pengorganisasian feminis 
terwujud selama proses pelaksanaan hibah CME. Juri dan mentor hibah Intan Paramaditha, 
dalam tulisannya tentang siasat feminis dalam kerja seni dan budaya menengarai ada banyak 
jalan untuk mengakali dan menggugat struktur sosial yang tidak berpihak pada perempuan39. 
Meluaskan tatapan tersebut ke proses hibah CME ini, ada tiga pokok temuan berharga yang 
kami anggap mencerminkan perkembangan cara-cara pengorganisasian perempuan. Di bagian 
pertama bab ini, kami membahas soal penumbuhan berbagai siasat kerja yang berbasis 
pengetahuan tersituasi. Dalam praktik, siasat kerja ini punya banyak wujud: (1) bekerja secara 
individu; (2) produksi pengetahuan sesama dan (3) upaya kolektivisasi yang terejawantahkan 
lewat pengorganisasian ruang.  

Siasat Memutus Rantai Patriarki Dalam Senyap 

Satu isu yang beberapa kali muncul sebagai problem yang hendak disasar penerima hibah 
adalah nilai serta praktik tradisi lokal yang mengandung kekerasan terhadap perempuan. 
Perempuan terjebak tak bisa bergerak maju maupun mundur, karena baik tradisi budaya lokal 
yang berkelindan dengan modernitas kapitalis, sama-sama mengalienasi dan merentankan 
posisi sosialnya. Inilah yang disebut teoretikus budaya Chicana, Gloria Anzaldúa, sebagai 
“terorisme intim” dari dua arah yang mencekat kerongkongan perempuan.40 Dalam skenario 
yang sudah lama berkembang, ketika ada upaya perempuan untuk menyuarakan nilai dan 
praktik-praktik yang problematis tersebut secara lantang tak jarang respon yang didapat malah 
semakin menyudutkan si pemrakarsa, baik melalui pengabaian, pembisuan atau bahkan 
pengucilan.  
 
Peneliti Erni Aladjai misalkan bercerita mengenai pengalamannya ketika mengajak masyarakat 
di desanya di Sulawesi Tengah untuk mengkonsumsi ramuan tradisional dan sumber daya alam 
lokal dalam pengasuhan bayi. Di awal ia sering mendapat cemoohan dari tetangga dekatnya 
karena banyak dari mereka yang sudah terpengaruh gempuran produk-produk makanan bayi 
buatan industri (seperti susu formula dan bubur kemasan) di televisi, lantas meninggalkan 
makanan alami.41 
 

                                                
39 https://magdalene.co/story/bongkar-siasat-feminis-dalam-seni-dan-budaya-di-indonesia 
40 Anzaldúa, Gloria E. 1987. Borderlands/La Frontera: The New Mestiza. San Francisco: Aunt Lute 
Books, hlm 20, 60. 
41 Aladjai, E., 2019. Ramuan Nenek: Pengalaman Perawatan Tradisional Pasca Persalinan Suku 
Banggai. Bois Pustaka. 
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Di sisi lain, ada pula cerita dari Ciptaningrat Larastiti (Ayas), yang menuturkan pengalamannya 
yang pernah bekerja di salah satu LSM lingkungan di Indonesia:  

 
Dari pengalaman saya mengelola proyek yang menyambungkan studi agraria dan studi 
perempuan di LSM tersebut, terasa bagaimana dari segi pengelolaannya masih sangat maskulin, 
mungkin karena konteksnya agraria. Yang namanya perempuan di situ harus tampil dengan 
agensi yang sangat kuat dan dominan: perempuan harus teriak-teriak dalam konteks perjuangan 
agraria dan lingkungan untuk bisa didengarkan. 

 
Berangkat dari dua kasus ini, pertanyaan kami kemudian adalah: bentuk-bentuk 
memperkarakan seperti apa yang dimungkinkan dalam kerja seni dan budaya, di luar kerja-
kerja yang menggugat atau konfrontatif? Sejauh mana upaya-upaya ini tidak terjebak menjadi 
bentuk akomodasi atau bahkan ikut serta (complicit) melanggengkan struktur dominan 
patriarki? 

 
Penerima hibah yang kami jumpai di Waingapu, Sumba Timur, Martha Hebi menuturkan siasat 
yang ia tempuh ketika harus memperkarakan tradisi lokal yang menekan perempuan, seperti 
praktik bawa lari perempuan42 dan perbudakan (belis hamba)43: 

 
daripada kita omongkan [secara konfrontatif] saya merasa itu membutuhkan energi yang banyak, 
karena harus berhadapan dengan kemarahan banyak orang. Saya biasanya mengambil, 
champion, atau seseorang yang ada kaitannya dengan isu yang menggelisahkan itu, itu kita pakai 
untuk mengangkat isu-isu tertentu. Misalnya tentang perbudakan, itu lama sekali dan sulit sekali 
di sini. Dulu kita pikir kita mau lawan ini, tapi ini hasil sebuah evolusi. Evolusi dilawan hanya 
dengan satu-dua tahun, repot sekali, ini sudah berurat akar.  
 

Siasat Martha kemudian adalah menerapkan apa yang disebutnya pendekatan pembuktian 
positif (positive evidence). Metode yang ia pelajari ketika bekerja di salah satu LSM yang 
bergerak di pemberdayaan komunitas ini digunakan untuk mengidentifikasi hal-hal yang positif 
dari seseorang dan dengan cara itu ia mencoba “mengiritasi sistem”. Baginya pendekatan ini 
menghindarkan dari keletihan atau burnout karena harus melawan banyak pihak. Alih-alih 
berkoar sendirian, Martha justru memanfaatkan energi dari orang lain yang terinspirasi cerita-
cerita “sukses” yang disampaikannya. Banyak di antara teman-temannya, yang setelah 
mendengar kisah bukti-bukti positif dari Martha, menjadi terinspirasi dan menimpali dengan 
bukti-bukti positif yang lain. Menurutnya, “advokasi itu bukan hanya dengan melakukan 
sesuatu dengan frontal, tapi justru harus menyentuh hati.“ Di sisi lain, ada pula masa ketika 
Martha dihadapkan dengan situasi di mana pertanyaan-pertanyaan yang ia ajukan dianggap 
menyinggung adat. Respon yang ia berikan dalam situasi demikian biasanya melibatkan upaya 
merujuk jejak-jejak tradisi nenek moyang, seperti peribahasa atau cerita rakyat yang 

                                                
42 
https://ciptamedia.org/cme/kajian/perempuan%20(tidak)%20biasa%20di%20sumba%20era%201965%20
-%201998/2019/02/10/melawan-tradisi-bawa-lari-culik-perempuan-di-sumba.html 
43 
https://ciptamedia.org/cme/kajian/perempuan%20(tidak)%20biasa%20di%20sumba%20era%201965%20
-%201998/2019/02/09/bangsawan-yang-merdekakan-hambanya.html 
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mengandung unsur kesetaraan gender sebagai dasar argumen ketimbang meminjam teori-teori 
gender yang bahasanya tidak akrab dengan budaya setempat. 
 
Hal serupa disitir salah satu penerima hibah CME di Papua, Rhidian Yasminta Wasaraka 
(Dian), ketika menceritakan hasil penelitiannya di Korowai.44 Wacana modern-kolonial atas 
Suku Korowai merujuk mereka sebagai masyarakat primitif yang terkucil dan tertinggal dari 
dunia modern. Temuan penelitian antropologi Dian mengoyak-oyak wacana ini melalui 
penajaman perspektif gender. Ia menjelentrehkan bagaimana berbagai aspek budaya dalam 
suku Korowai; mulai dari pembagian kerja di rumah tangga, hak reproduksi, aktivitas 
perekonomian dan perdagangan sampai hak waris dan kepemilikan, didasarkan atas prinsip 
setara antara lelaki dan perempuan.45 Dari ini ia berkesimpulan: “bahwa praktik kesetaraan 
gender bukan berasal dari teori Barat yang sedang diadopsi ke sini, tapi ternyata di Papua itu 
nilai itu sudah berlangsung lama itu, ia jadi bagian dari tradisi di suku yang saya teliti.”  
 
Terlepas dari kontestasi wacana tradisi dan praktik budaya lokal di tiap-tiap daerah, capaian 
individu perempuan dalam mendorong perubahan sosial memang seringkali diluputkan dari 
memori populer tentang aktivisme gerakan. Proyek penulisan Martha Hebi bertajuk Perempuan 
(tidak) Biasa yang menjadi bagian dari program hibah CME, mewartakan kisah-kisah 
perempuan yang prestasinya disenyapkan dari catatan sejarah karena peran-perannya yang 
tidak dianggap bernilai jika dilihat dari sudut pandang maskulin, seperti kegiatan menenun atau 
aktif sebagai penggerak desa. Hal ini menggemakan kembali di satu sisi, apa yang dijelaskan di 
Bab 4 soal penyepelean kerja reproduksi sosial. Dan di sisi lain, apa yang diutarakan Ayas di 
atas soal tuntutan terhadap perempuan untuk masuk ke bentuk-bentuk kerja maskulin, seperti 
dengan berorasi di atas panggung politik, agar bisa diakui setara.  

 
Pada saat yang bersamaan, penelusuran Martha juga membawanya ke narasi-narasi perempuan 
yang sehari-hari bergelut dengan dunia kerja maskulin, dan berupaya menegosiasikan isu 
keperempuanan di tengah dominasi patriarki. Martha menyebutkan di antaranya kisah Ibu 
Karti yang mengintervensi sistem patriarki di salah satu gereja Sumba Timur, yang melarang 
staf perempuan berstatus nikah bekerja di gereja. Untuk mengubah kebijakan ini, Ibu Karti 
bersiasat bukan dengan menuntut atau menggugat langsung patronase gereja. Ia terus 
melanjutkan pelayanan sebaik-baiknya pada jemaat dan di balik layar berupaya menguatkan 
jaringan bersama pekerja perempuan gereja lainnya melalui surat menyurat. Pada gilirannya, 
ketika tuntutan untuk mengubah kebijakan tersebut muncul, maka ia datang dari jemaat, dan 
bukan dari sosok Ibu Karti pribadi.  
 
Martha juga menceritakan kepada kami tentang kisah Mama Ima, seorang politikus yang 
memikat konstituennya bukan dengan melakukan orasi, namun dengan membaca puisi dan 
bernyanyi di panggung politik. Dari kedua kasus ini, Martha menyimpulkan bahwa ada pola 
untuk melawan sistem di mana maskulinitas dan patriarki berurat akar. Alih-alih frontal, ia 
                                                
44 
https://ciptamedia.org/cme/kajian/perempuan%20perkasa%20kesetaraan%20gender%20pada%20buday
a%20suku%20korowai/2019/02/18/kenyataan-di-korowai-sebuah-hasil-penelitian.html 
45 Wasaraka, R.Y., (2019). Perempuan Perkasa: Belajar Praktik Kesetaraan dalam Budaya Suku 
Korowai. Papua Cendekia.  
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menyebutnya sebagai perlawanan yang senyap. Model perlawanan ini mengingatkannya pada 
uraian aktivis Ita Fatia Nadia tentang pendekatan feminis lokal yang sudah berkembang di 
generasi terdahulu, di mana upaya menuju perubahan disokong oleh pembuktian positif melalui 
kerja-kerja penciptaan kesadaran yang sifatnya lebih soliter, dan jangka panjang. Keefektifan 
siasat yang dinamakan Martha sebagai “advokasi lunak” (soft advocacy) ini ada pada dorongan 
untuk melakukan perubahan tanpa menciptakan polarisasi dan tidak ingin menempatkan sosok 
perempuan sebagai pelaku perubahan pada posisi yang rentan. 
 
Siasat ini pula yang ditempuh peneliti dan penulis sastra Sartika Sari (Tika). Selama aktif di 
berbagai komunitas sastra perempuan di Indonesia, khususnya di Sumatra Utara, ia mendapati 
betapa bekerja lewat komunitas sering berujung pada perpecahan, baik secara internal, maupun 
ketika berhadapan dengan komunitas sastra pada umumnya yang didominasi lelaki. Maka 
siasat Tika adalah:  
 

memilih jalan politis dengan tidak berkoloni secara berkomunitas perempuan, yang dianggap 
garis keras dan ini akan menciptakan friksi antar sastrawan perempuan dan laki-laki. Sekarang 
ini saya sering berkunjung di taman budaya, berbaur, meskipun tetap menjaga idealisme, dan 
kadang sharing dengan teman-teman yang sepemikiran. Tapi tidak dengan memblokade diri 
dengan menyebut ini kami gerakan perempuan, karena harus dengan cara lain supaya bisa 
menundukkan mereka [laki-laki]. 
 

Bagi kami menarik untuk mengaitkan narasi Tika tersebut dengan pengamatannya tentang 
bagaimana bagi perempuan penulis sastra, penciptaan lebih sering merupakan eksplorasi yang 
sendiri. Kami bisa menduga-duga bagaimana disiplin sastra yang seringkali dianggap sebagai 
jalan soliter berpengaruh pada siasat advokasi feminis. Lebih jauh lagi, menjukstaposisikannya 
dengan perempuan-perempuan yang kisah hidupnya didokumentasikan Martha Hebi, kami 
melihat siasat jalan senyap bisa lahir dari kondisi marjinal yang tidak memungkinkan orang 
untuk bekerja secara bersama-sama dengan orang lain, atau sebaliknya, kondisi privilese yang 
memungkinkan orang memilih untuk bekerja sendiri untuk mengubah keadaan. Kami yakin 
bahwa di antara dua kutub kemungkinan ini, ada banyak cara yang ditempuh perempuan, 
sebanyak hambatan spesifik yang mereka alami, dalam upayanya mendorong perubahan 
berkeadilan gender.  
 
Kelak dalam bab ini, kami akan memaparkan tentang siasat-siasat perempuan dalam 
mendorong perubahan dengan bekerja melalui kolektif/kelompok. Sebelum masuk ke 
pembahasan tersebut, di sub-bagian berikut kami akan mengangkat siasat yang ditempuh oleh 
para penerima hibah CME dalam produksi pengetahuan sesama.  

Siasat Produksi Pengetahuan Sesama 

Dalam kerja-kerja riset yang ditempuh para penerima hibah CME, kami menemukan 
serangkaian metode penelitian feminis yang berharga untuk dibagikan di laporan ini. Lain dari 
itu, kami menemukan pula perubahan cara yang diambil beberapa penerima hibah dalam 
mengangkat subjek-subjek penelitiannya ke dalam bentuk akhir risetnya, entah sebagai karya 
tulis, novel grafis, maupun film animasi. 
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Terkait dengan proses penggalian data, penerima hibah dari Bandung, Rena Amalika Asyari 
menuturkan refleksinya setelah melakukan riset yang mendokumentasikan biografi intelektual 
perempuan Sunda, Lasminingrat:  
 

Ketika observasi dan turun ke lapangan peneliti harus sangat hati-hati, tidak gegabah. Tidak 
semua orang mampu mengapresiasi setiap tindakan kita. Peneliti harus menunjukkan sikap yang 
baik, tidak arogan, dan rendah hati. Sikap-sikap tersebut dibutuhkan agar narasumber bisa 
bercerita lebih banyak. Selain sikap yang baik tentu saja peneliti harus sudah kaya akan data 
terlebih dahulu, agar ketika turun di lapangan dan wawancara tidak terlalu bingung dengan apa 
yang akan dicari. Sikap bingung peneliti akan mudah ditebak oleh narasumber yang 
menyebabkan narasumber tidak yakin dengan pergerakan peneliti.46  

 
Yang diutarakan Rena ini beresonansi dengan apa yang disebut dalam pendekatan etnografi 
sebagai penciptaan hubungan baik (rapport). Hubungan baik yang dimaksud di sini bukan 
hanya terciptanya atmosfer yang ramah dan akrab antara peneliti dan yang diteliti, namun soal 
pemenuhan etika produksi pengetahuan yang setara, terbuka dan saling bertimbal balik. 
Penting untuk dipahami bahwa relasi kuasa yang biasanya membingkai penelitian konvensional 
secara signifikan bergeser. Tadinya kuasa atas klaim pengetahuan disandangkan pada posisi 
peneliti sebagai agen yang punya otoritas utama, hal ini merupakan praktik lama yang 
disahihkan oleh tradisi keilmuan positivistik. Status subjek yang diteliti hanya diposisikan 
sebagai objek atau “orang dalam” (insider) yang hanya punya otoritas terbatas sebagai penutur. 
Hierarki kuasa inilah yang sedang dipersoalkan oleh Rena dan beberapa penerima hibah 
lainnya. Perspektif produksi pengetahuan sesama menekankan pengupayaan posisi klaim 
otoritas pengetahuan yang seimbang antara si peneliti dan yang diteliti. Perspektif ini 
beresonansi dengan gugatan perempuan atas objektifikasi tatapan maskulin, yang mengabaikan 
otoritas perempuan dalam menafsirkan pengalaman tubuhnya.  
 
Dipandang melalui lensa praktik penerima hibah CME, pengamalan riset sebagai penciptaan 
pengetahuan sesama ini sarat dengan kosa kata dan gerak feminis. Komposer dan pemusik yang 
lahir dan besar di Merauke, Septina Rosalina Layan, misalkan menuturkan pengalamannya 
ketika mengumpulkan nyanyian tradisi Suku Yaghai di Papua wilayah Selatan. Septi yang 
berangkat melakukan penelitian ke lapangan bersama bayinya yang baru lahir dan suaminya, 
bercerita bahwa salah satu kendala mengumpulkan nyanyian tradisi adalah kebanyakan warga 
lokal kesulitan menotasikan bunyi meskipun mereka fasih dalam bernyanyi. Oleh karena itu 
ketika Septi menanskripkan lirik lagu-lagu yang direkamnya, ia selalu bolak-balik memverifikasi 
dengan para tetua suku apakah transkrip yang ia tuliskan sudah benar dari segi bahasa. Bagi 
Septi proses ini jauh dari formal sifatnya dan terasa lebih “kekeluargaan.”  
 
Bolak-balik mengunjungi subjek penelitian dan melangsungkan percakapan informal ketimbang 
wawancara terstruktur adalah langkah-langkah yang juga ditempuh Martha Hebi dalam riset 
Perempuan (tidak) Biasa. Aktivitas ini juga didukung dengan upaya ekstra mendekati orang-
orang di lingkungan terdekat sebelum bertemu dengan narasumber utamanya. Hal ini 
dilakukan Martha untuk mengantisipasi agar proses tukar pengetahuan dengan si narasumber 
bisa mengatasi jarak formal-profesional yang kadang membuat subjek peneliti merasa tidak 
                                                
46 https://www.ciptamedia.or.id/ciptamediaekspresi/laporan-naratif/perempuan-intelektual-lasminingrat 



45 
 

nyaman dan akhirnya sekedar mengulang jawaban-jawaban normatif dalam merespon si 
peneliti. Begitu Martha mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang intim dan hanya diketahui 
segelintir orang mengenai si narasumber yang dijumpainya, interaksi antara keduanya pun 
menjadi cair dan akrab. Proses ini bagi Martha tidak hanya berdampak pada kenyamanan si 
narasumber dan memuluskan interaksi, namun juga menunjukkan bahwa ada usaha lebih yang 
dilakukan peneliti untuk menunjukkan penghargaannya kepada si narasumber. 
 
Dalam proses risetnya soal ekonomi politik produksi tenun di Klaten, Jawa Tengah, 
Ciptaningrat Larastiti (Ayas) menerapkan pendekatan yang serupa. Bagi Ayas, bercakap-cakap 
dan belajar tenun kepada buruh-buruh tenun perempuan yang lanjut usia di Klaten bukan 
hanya soal memenuhi keingintahuan peneliti, melainkan untuk menciptakan pengetahuan yang 
dilandasi empati: 
 

Perlu mengingat lagi bahwa kita sedang mencari metode yang punya pendekatan feminis. 
Sehingga proses wawancaranya bukanlah mengeluarkan kuesioner habis itu cabut, tapi proses 
pelan-pelan, benar-benar mendengarkan, dan cerita-cerita ini akan keluar pada waktunya. 
Metodenya lebih intersubjektif jadinya. Tidak memaksakan asumsi atau rancangan agenda yang 
sudah kita siapkan ke sesuatu yang ingin kita pahami. 

 
Siasat penciptaan pengetahuan sesama menurut kami tidak hadir begitu saja, namun lahir dari 
cara tatap reflektif dan kritis atas hirarki kuasa yang terbangun di seputar klaim pengetahuan. 
Hirarki tersebut adalah bentukan bias-bias peneliti yang biasanya datang dari kelompok 
profesional, kelas menengah atas dengan pendidikan tinggi dan punya daya gerak dan akses 
yang cukup memadai ke sumber-sumber pengetahuan.  
 
Dari proses penyelenggaraan hibah ini kami mengamati terjadinya perubahan cara tatap 
dengan banyak cara. Salah satunya adalah melalui pengalaman ikut serta dalam Sekolah 
Pemikiran Perempuan yang dilaksanakan pada Oktober 2018. Rena adalah salah satu penerima 
hibah yang mengaku mengalami perubahan cara tatap dalam menggali subjek penelitiannya 
sejak “dibekali materi dan dikayakan pandangannya di SPP.” Penerima hibah di Yogyakarta, 
yang juga seorang fotografer, Azka Amalina, turut menengarai perubahan cara tatap yang cukup 
signifikan pasca mengikuti SPP. Inisiatif Azka di awal proyek adalah membuat buku foto yang 
merepresentasikan perempuan lansia, termasuk neneknya. Ia mengakui bahwa ketertarikannya 
di masa lalu lebih dilandasi rasa kasihan, ketimbang empati: 
 

Ikut SPP mengubah banyak banget, tadinya ingin mengupas hubungan lintas generasi tapi aku 
belajar dari bahan bacaan selama SPP, ternyata sudah ada banyak orang yang menuliskan 
tentang kegelisahanku. Di sana aku belajar feminisme dan gerontology, kemudian ada istilah 
ageism, di mana aku ternyata selama ini melihat orang tua itu sebagai yang kurang berdaya.  
 
Aku seperti menyederhanakan pengalaman mereka dan ini akhirnya berpengaruh ke pemilihan 
subjek foto. Awalnya selalu cari nenek-nenek sedih, yang menjanda atau tinggal sendiri, yang 
dramatis. Sejak SPP, akhirnya aku memutuskan untuk mulai dengan ngobrol dulu, lewat bantuan 
teman-temanku, dan dari sana prosesnya lebih mengalir. Dan gambar yang aku ambil pun jadi 
apa adanya, tanpa dramatisasi dari segi pose ataupun riasan. 
 



46 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Monah, perempuan lanjut usia yang menjadi salah satu subyek proyek fotografi Azka Amalina. Sumber: 

https://azkaluna.com/monah 

Perubahan cara tatap dari mengobjektifikasi menjadi proses intersubjektif juga dialami 
penerima hibah lain yang tidak berkesempatan untuk ikut SPP. Sanchia Tryphosa Hamidjaja 
yang mendapat hibah CME untuk proyek novel grafisnya berjudul Seragam Merah Jambu 
menandai satu perubahan besar dalam cara tatapnya atas isu yang ingin ia angkat di karyanya. 
Awalnya ia berfokus pada kehidupan berumah tangga temannya yang menikah dengan seorang 
anggota Brimob, kemudian harus pindah mengikuti penugasan suaminya di Aceh. Akan tetapi 
setelah melakukan penelitian lapangan ke Aceh dan bertemu langsung dengan narasumbernya, 
Sanchia menemukan kegelisahan baru. Refleksinya ini berkisar pada cara tatapnya sebagai 
perempuan Jakarta dengan latar belakang pendidikan dan kelas yang cukup berjarak dengan 
realitas berbeda yang ia jumpai. “Apakah aku sedang meromantisir pengalaman anak kota 
begitu ia pergi ke daerah?” ujarnya di diskusi kelompok bersama penerima hibah di Jakarta. 
 
Ia mulai mempertanyakan kembali bias proyeksi pribadinya dalam cara menangkap dan 
mencatat realitas situasi yang ia jumpai. Lebih jauh lagi, Sanchia juga merenungkan ulang 
dampak sosial apa yang akan muncul dari novel grafik yang tengah ia garap. Secara praktis, 
kegelisahan ini membawanya pada proses kerja yang berbeda dari yang ia bayangkan di 
proposal awal. Bagi Sanchia, tidak lagi cukup membuat novel grafik hanya dengan bermodalkan 
hasil riset visual. Ia butuh bicara dengan banyak narasumber untuk memahami realitas yang 
dijumpainya, dan ini berdampak pada durasi riset yang lebih panjang dari yang direncanakan. 
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Dalam kesempatan diskusi kelompok di Yogyakarta, pembuat film animasi Chonie Prysilia 
mengungkapkan bahwa sebelumnya premis film yang ia buat berangkat dari pengalamannya 
pribadi. Melalui filmnya, ia ingin mendiskusikan stigma masyarakat yang mengintervensi hak 
reproduksi perempuan yang tidak mau atau tidak bisa memiliki keturunan. Pengalamannya 
berjumpa dengan beberapa perempuan yang menjadi tokoh protagonis di film animasi-nya 
mencetuskan beberapa perubahan penting: 
 

Melalui proses membuat film ini, aku jadi belajar bahwa meski awalnya berangkat dari sesuatu 
yang pribadi, bagaimana kemudian untuk sampai pada pemahaman bahwa bahwa feminisme 
orang lain belum tentu feminisme kita. Bagaimana caranya agar aku yang sudah punya opini 
sendiri soal pernikahan tanpa keturunan ini, ketika bicara dengan subjek dan mendengar 
pemikiran mereka, aku harus embrace juga perspektif mereka.  
 
Di perjalanannya, aku merasa tertantang untuk memberi ruang untuk banyak perspektif, dengan 
segala pertimbangannya. Bagaimana caranya untuk tidak menarik kesimpulan tunggal dari film 
ini, sehingga tidak ada satupun pengalaman subjektif yang dikecilkan. Yang mau aku tekankan 
[di film ini] adalah kalau memang itu sudah jadi pilihan perempuan dan bagian dari proses 
hidupnya sendiri, orang lain nggak boleh berisik. 

 
Refleksi serupa datang dari Febi Indirani, penulis kumpulan cerpen Bukan Perawan Maria, 
yang juga menggagas gerakan relaksasi beragama. Di tengah ketegangan kehidupan beragama 
di Indonesia hari ini, kontestasi hak atas tubuh perempuan antara kelompok feminis Islam 
liberal dan konservatif kadang berlangsung dalam ruang gema (echo chamber). Alih-alih 
bersama mengurai kontradiksi, perdebatan tidak berjalan kemana-mana karena semua sibuk 
bicara untuk kelompoknya sendiri. Proyek Febi mengajak perempuan seniman di Bandung dan 
Lombok untuk menginterpretasi cerita-cerita Bukan Perawan Maria dan mengekspresikan 
pandangan-pandangan mereka seputar isu keyakinan dan keberagaman. Respon yang ia dapat 
dari seniman kolaboratornya beragam, yang bahkan tidak ia bayangkan sebelumnya. Ia 
mengaku masih terus belajar tentang “seni mengelola keterlibatan” ketika berhadapan dengan 
pandangan-pandangan yang berseberangan dengan pendapatnya. Dalam laporan naratifnya 
Febi merefleksikan:  
 

Menariknya adalah seniman-seniman yang terlibat dalam proyek di Lombok hampir seluruhnya 
berhijab dan cenderung konservatif. Itu terlihat dari narasi-narasi yang mereka lahirkan saat 
menjelaskan karya mereka. Salah satu contoh menarik adalah narasi untuk “Tari Perempuan 
yang Kehilangan Wajahnya” menyebut tentang ‘Perempuan modern urban yang arogan…. yang 
akhirnya harus berserah pada kekuasaan Tuhan’, suatu interpretasi yang boleh dibilang cukup 
jauh dari semangat buku Bukan Perawan Maria. Namun sebagai proses kolaborasi karya, 
bagaimana pun telah terjadi dialog dan pertukaran gagasan. Ada pemantik pikiran dan sudut 
pandang berbeda yang telah diselundupkan ke dalam pandangan keseharian teman-teman 
seniman di Lombok. 

 
Metafora “penyelundupan” menjadi satu bentuk siasat feminis melalui karya yang dianggap 
kontroversial. Siasat Febi adalah tidak bersikeras dengan gagasan kritis soal intoleransi yang 
terkandung dalam karyanya, dan membuka dirinya pada proses yang sarat dengan 
kemungkinan tafsir yang berbeda atau bahkan bertolak-belakang. Gagasan kritis tersebut bisa 
diterima seutuhnya oleh pemirsanya, atau diambil bagian-bagian tertentu saja, atau bahkan 
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ditolak sama sekali. Naluri Febi adalah terus mendukung proses dialog meskipun sarat dengan 
perbedaan pandangan. Karena ia meyakini bahwa benih pengetahuan yang ditawarkan melalui 
bukunya dapat dimanfaatkan oleh siapapun, serta kapanpun dan di manapun ia perlu 
diartikulasikan.  
 
Baik refleksi Febi maupun yang disampaikan Chonie sebelumnya membingkai beragam 
pengetahuan yang tumbuh ke dalam epistemologi feminis yang menekankan peran sentral 
pengalaman dan praktik personal perempuan (termasuk antara lain latar psikobiografi, emosi 
dan subjektivitas) dalam penciptaan pengetahuan. Pada saat yang bersamaan, kesetiaan pada 
yang personal ini bukan diartikan sebagai pementingan pada perspektif personal dan capaian 
pribadi si individu peneliti saja. Sebaliknya, peneliti atau penggagas justru merangkul 
subjektivitas dan pengalaman personal perempuan lainnya yang berbeda-beda dan 
memaknainya sebagai suatu skema pengetahuan yang setara, tanpa pretensi untuk 
menyeragamkan atau mengerucutkannya menjadi satu klaim tunggal.  

Siasat Gerak Kolektif Melalui Penciptaan dan Pengelolaan Ruang 

Jika pada sub-bagian sebelum ini, kami menerakan berbagai pendekatan yang mendorong 
kesetaraan antara peneliti dan subjek penelitian dalam proyek-proyek hibah CME, fokus kami 
berikut ini adalah kerja-kerja perempuan untuk merintis dan mengelola berbagai macam 
infrastruktur yang memampukan pertukaran pengetahuan, kerja sama dan jejaring. Di 
artikelnya Intan Paramaditha (Ibid.) menyaksikan tumbuhnya ruang-ruang alternatif yang 
diinisiasi perempuan pelaku kebudayaan pasca 2000-an seperti media berspektif feminis, 
Magdalene, Ika Vantiani dengan inisiatifnya Mari Jeung Rebut Kembali dan banyak lagi 
prakarsa lain dari berbagai pelaku, fokus dan bidang; termasuk pula inisiatif kolektif Peretas 
(Perempuan Lintas Batas) yang pertemuan rintisannya diselenggarakan Maret 2019 di Poso, 
Sulawesi Tengah. Semangat ini juga yang diteruskan oleh beberapa penerima hibah CME 
dengan pelbagai cakupan dan pemahaman atas ruang yang beragam. Perbedaan atas apa yang 
dipahami sebagai ruang ini dimulai dari yang fisik: mengadakan tempat untuk berkumpul, 
sampai dengan yang sifatnya lebih konseptual atau non-fisik: sebagai infrastruktur yang 
mewadahi pertukaran wacana.  
 
Di Medan, penggerak komunitas Citra Hasan menggunakan dana hibah CME untuk 
memproduksi zine feminis, Sirkam, selain juga untuk membiayai pengelolaan ruang 
komunitasnya yang bernama Degil House. Ada dua hal yang menjadi titik tolak Citra dalam 
aksinya: kuatnya budaya patriarki di Sumatera Utara dan minimnya infrastruktur seni meski 
sudah ada kampus seni di Medan. Menurut Citra, hal yang terakhir ini terkait juga dengan 
dukungan pengelolaan ruang seni yang masih terkonsentrasi khususnya di Jakarta dan Jawa 
pada umumnya. Dengan memanfaatkan Sirkam sebagai payung aktivitas yang mengangkat isu-
isu perempuan di ruang komunitas yang ia giati, Citra menyaksikan bagaimana perlahan-lahan 
perempuan memanfaatkan Degil House sebagai ruang bertemu: 
 

Jadi teman-teman perempuan yang datang ke sini bisa merespon apa yang lagi happening. 
Misalnya kemarin dulu ada kasus revenge porn, ada teman yang foto-foto pribadinya disebar 
mantan pacarnya. Hal itu kami diskusikan bersama agar tahu duduk perkaranya bagaimana (...) 
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Berdirinya Sirkam juga membuka kesempatan kolaborasi, membuka mata ternyata bahwa ada 
banyak lembaga dan komunitas yang memperjuangkan hal yang sama. Sampai ada juga beberapa 
teman yang mengira ini sebagai tempat untuk konseling atau mengadukan masalah. Ini jadi 
kebutuhan baru di antara kami di sini. Kami mengontak LBH APIK untuk meminta diajarkan kita 
cara melakukan konseling dan kerja paralegal.  

 
Perspektif feminis tidak hanya berhenti pada konten atau fokus acara-acara yang 
diselenggarakan di Degil House. Bagi Citra penting pula untuk menerapkan prinsip-prinsip 
kesetaraan dalam pengelolaan tempat tersebut:  
 

Untuk perawatan atau maintenance semua fasilitas yang ada di rumah ini, secara internal kita 
punya kesepakatan soal berbagi peran. Tidak semua anggota komunitas ini adalah perempuan. 
Namun demikian peran yang kami bagikan tidak didasarkan atas gender, namun soal kerelaan 
dan kesanggupan. Di luar jenis kelaminnya, siapapun bisa bertanggungjawab untuk mengganti 
lampu atau memasak, tergantung kemampuannya.  
 

Citra juga membagikan pada kami tentang strateginya agar ruang komunitas yang ia mulai 
bersama teman-temannya bisa berlanjut terus ke masa depan, namun isu tersebut akan kami 
eksplorasi secara khusus di bagian soal imajinasi keberlanjutan di bagian akhir bab ini. Fokus 
kami di bagian ini adalah siasat penciptaan ruang yang ditempuh Citra yang mengarah pada 
penciptaan ruang (lebih) aman (Thajib 2018),47 di mana partisipan bisa bertukar pikiran dan 
pendapat tanpa mengkhawatirkan soal keselamatan dan keamanan, sekaligus membuka 
kemungkinan bagi kolaborasi guna mengubah kondisi yang menekan.  
 
Dalam bentuknya yang berbeda, siasat membangun ruang lebih aman juga ditempuh beberapa 
penerima hibah lainnya. Di Yogyakarta, ada Indah Fikriyyati, yang aktif di lingkungan 
pesantren, dan Nanik Indarti, seorang penggiat seni bertubuh mini. Menghabiskan waktunya 
tinggal di salah satu Pondok Pesantren di Krapyak, Yogyakarta, Indah yang juga seorang perupa 
ini merasakan perlunya ruang-ruang yang mengakomodasi ekspresi seni teman-teman santri 
perempuan di sekitarnya. Sementara itu Nanik yang berlatar belakang teater menggagas 
penulisan buku dan pertunjukan teater untuk mengumpulkan teman-teman bertubuh mini dari 
berbagai daerah di Indonesia.  
 
Selain untuk membagikan pengalaman mereka ketika berhadapan dengan perlakuan 
diskriminatif dan eksploitatif dan mengaktualisasikan diri bersama-sama, nilai proses ini bagi 
Nanik ialah menciptakan jaringan dan perkenalan lebih mendalam. Persiapan pertunjukan 
teaternya sendiri hanya memakan waktu 3 hari, tapi perkenalan dan diskusi mendalam lewat 
grup Whatsapp pada jauh hari sebelum pertunjukkan justru merupakan bagian yang dianggap 
lebih penting. Dari kedua inisiatif ini kami menemukan bahwa selain bahwa keduanya sama-
sama bermuara pada peristiwa publik, yakni pameran, publikasi dan pementasan teater, proses 
yang mereka tempuh juga mengandaikan pentingnya suasana aman dan saling mengasihi 
sebelum masuk ke tahap penggarapan konten.  

                                                
47 Thajib, F. (2018). The Making and Breaking of Indonesian Muslim Queer Safe Spaces. Borderlands e-
journal 17 (01). http://www.borderlands.net.au/vol17no1_2018/thajib_indonesian.pdf 
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Beberapa tampilan visual di materi publikasi pertunjukan karya Kadek Sonia Piscayanti 

Di Bali, ada Kadek Sonia Piscayanti yang menggarap seri karya pertunjukan yang membuka 
ruang bagi 11 perempuan non-aktor dari beragam usia dan latar belakang profesi. Tujuan Kadek 
dengan karya ini adalah membuat ruang di mana kesebelas perempuan itu bisa didengarkan 
(oleh publik) dan saling mendengarkan. Ruang yang diciptakan Kadek juga mengedepankan 
upaya saling menguatkan dan penyembuhan kolektif di tengah berbagai tekanan yang 
menghadapi perempuan di kehidupan sehari-hari. 
  
Pada akhirnya, berbagai upaya yang dilakukan Citra, Indah, Nanik dan Kadek menunjukkan 
satu spektrum kebutuhan untuk menciptakan ruang yang lebih aman untuk perempuan. Dari 
yang terkesan cukup sederhana, seperti kebutuhan untuk menciptakan tempat yang nyaman 
dan aman untuk bertemu dan berbagi cerita soal bagaimana menghadapi tantangan 
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penghidupan sehari-hari sampai ke ruang yang mengkonsolidasi dukungan dan penyembuhan 
kolektif melalui saling dengar atau bahkan advokasi kasus kekerasan. 
 
Kami juga mendapati rute penciptaan ruang yang lain, yang bertumpu pada gagasan ruang 
dalam pengertiannya yang non-fisik, sebagai platform untuk mengartikulasi kesadaran dan 
mediasi wacana. Pertama, hal ini ditandai dari komponen-komponen tambahan selama 
program CME sendiri, seperti penyelenggaraan SPP dan Festival (lihat Bab 3), yang dipahami 
sebagai upaya membangun ruang yang mewadahi pengetahuan perempuan dalam segala 
bentuknya.  
 
Juri dan mentor Andy Yentriyani misalnya, memaknai program CME sebagai: “ruang yang 
membuka pertanyaan baru dan menciptakan pengetahuan baru dalam berhubungan dengan 
realitas.” Narasi Andy ini terkait erat dengan paparan sebelum ini soal pergeseran cara tatap di 
beberapa penerima hibah, namun secara praktis juga menunjuk kegiatan-kegiatan turunan 
CME seperti SPP dan Festival sebagai ajang yang mempertemukan para penerima hibah untuk 
saling berbagi pengalaman, bertukar pandangan, membangun jaringan melalui pertemanan dan 
pada gilirannya, saling menginspirasi dan menguatkan. Penerima hibah Agnes Serforzo, dalam 
percakapan bersama penerima hibah di Solo menguatkan amatan Andy ini. Menurut Agnes:  
 

Penerima hibah itu memang datang dari latar belakang yang sangat berbeda-beda. Dan memang 
dari problem yang diangkat juga asal-usulnya berbeda. Tapi ketika kemarin di Yogya kumpul, kok 
rasanya sebenarnya yang dialami hampir sama? Menyuarakan sesuatu yang sebelumnya selalu 
menjadi kegundahan hati, tapi dia tidak tahu caranya mengartikulasi atau kadang-kadang karena 
kesadarannya ke situ kurang.  
 
Kemarin pas di festival ada pemberdayaan soal metode feminis yang kritis. Dan saya merasa itu 
sangat cocok dengan semua penerima hibah, sehingga dia bisa mengunakannya lagi untuk 
melangkah ke depan di ranahnya masing-masing. Itu kayak membangun satu ruang kesadaran di 
mana kita sebagai perempuan, menyuarakan sesuatu yang tadinya kita susah menyuarakan, 
entah karena kita sekedar merasa risih, tapi belum menyadari, atau kalaupun sudah menyadari 
tapi kita tidak punya tempat menyuarakan. 

 
Agnes mencontohkan sesi yang difasilitasi Intan Paramaditha di hari ke-3 festival, di mana 
partisipan diminta berdiskusi dalam kelompok-kelompok kecil untuk mengidentifikasi kata-
kata kunci yang bisa memperkaya khasanah taktik perempuan dalam mendorong perubahan di 
lingkungannya masing-masing. 

 
Terkait pula dengan festival, manfaat yang sama juga dirasakan oleh penerima hibah, Septina 
Rosalina Layan di Yogyakarta dan Martha Hebi, di Sumba Timur. Secara spesifik Martha 
bahkan berencana untuk menyelenggarakan festival bersama anak muda di sekitar kota 
Waingapu dengan format yang mirip dengan yang ia temukan di Yogyakarta, tentunya dalam 
skala yang lebih kecil. 
 
Ruang diskursif lain yang terwujud melalui program hibah CME adalah kantung-kantung untuk 
mendiskusikan secara kritis isu-isu yang dipergulatkan perempuan. Sifat dan bentuk ruang-
ruang ini sangat beragam. Dalam proses penciptaannya, Azka Amalina misalnya menggunakan 
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media sosial daring, seperti Instagram untuk memamerkan karya fotonya tentang perempuan 
lansia sekaligus memicu diskusi kritis bersama pengguna. Penerima hibah Erni Aladjai 
menempuh cara lain yakni dengan mengadakan lokakarya rumahan praktik peracikan ramuan. 
Langkah ini diambil Erni ketika ia mendapati dalam riset di desanya di Kepulauan Banggai 
bahwa banyak remaja perempuan yang sudah tidak tahu lagi soal khasiat obat tanaman lokal. 
Meskipun aktivitas ini tidak tercantum di proposal yang ia ajukan di awal hibah CME, ia merasa 
perlu untuk menciptakan ruang di mana terjadi transfer pengetahuan dari generasi tua ke muda 
agar riset yang dikajinya tidak hanya berhenti sebagai hasil tulisan, namun membekas pada 
kesadaran warga yang ia jumpai selama penelitian berlangsung  
 
Penciptaan ruang kritis tersebut juga mengalami diversifikasi bentuk bukan hanya dari segi 
media yang digunakan selama proses berkarya, namun juga hasil akhirnya. Pembuat film dan 
jurnalis asal Jakarta, Luviana Ariyanti misalnya menjadikan karya film dokumenternya yang 
didanai oleh CME, More Than Work, bukan hanya sebagai upaya untuk merekam bentuk-
bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang bekerja di media dan industri kreatif, namun 
juga sebagai sarana untuk mengadvokasi penghapusan kekerasan berbasis gender bersama 
publik yang lebih luas. Khususnya Luvi mengutamakan distribusi film-nya ke komunitas-
komunitas anak muda agar karya filmnya tidak hanya berhenti sebagai “karya” namun punya 
dampak perubahan sosial yang diinginkan.  
 
Hal serupa dialami Rhidian Yasminta Waraka atau Dian, dengan bukunya Perempuan Perkasa, 
di mana proses kerjanya tidak cukup berhenti pada ketika buku sudah selesai dicetak namun 
juga terus berusaha ia gaungkan dengan mengadakan diskusi-diskusi kelompok lanjutan. 
Perjumpaannya dengan mahasiswa di bedah buku Perempuan Perkasa misalnya, Dian 
mendapati banyak pihak yang semakin tertarik untuk meriset praktik kesetaraan gender di 
suku-suku lain di Papua, dan baginya menjadi penting pada saat sekarang untuk menggiatkan 
semangat-semangat yang sudah bermekaran ini ketimbang mengembangkan proyek riset yang 
baru.  
 
Cara-cara penciptaan dan pemeliharaan ruang, baik yang fisik maupun diskursif, punya kaitan 
erat dengan tema keberlanjutan yang pembahasannya kami terakan di bab selanjutnya. Isu 
keberlanjutan ini akan kami pasangkan dengan satu tema lain yang kami anggap juga krusial 
dalam dinamika swa-pengorganisasian perempuan: soal transparansi dan akuntabilitas publik. 
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Bab 6  

Mereka Cipta Paradigma Hibah Perempuan dan 
Keberlanjutan 

Jika sebelumnya kami membahas secara retrospektif pengetahuan dan siasat yang tumbuh dari 
realisasi proyek-proyek yang didanai CME, pada bagian ini fokus kami berorientasi ke depan. 
Kami hendak melihat bentuk-bentuk infrastruktur dan manajemen pendanaan CME—
khususnya isu akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan—yang dapat dimatangkan atau 
diteruskan dalam pelaksanaan hibah pada umumnya. Telaah isu transparansi dan akuntabilitas 
publik yang kami terangkan di bab ini menunjukkan bagaimana CME menggeser paradigma 
normatif soal tanggung jawab publik. Setelahnya, kami mengulas bagaimana keberlanjutan 
dibayangkan dan dirintis oleh para penerima hibah, baik dalam penindaklanjutan proyek 
individunya, maupun dalam pemeliharaan jaringan kolektif yang terbentuk selama dan sesudah 
hibah berjalan. 

Akuntabilitas dan Transparansi berbasis Commons 

Seperti sempat disentuh di bab Pengantar, dana hibah yang diserap CME tidak sedikit: total 250 
ribu USD (setara dengan 3,5 milyar rupiah), yang didistribusikan ke 41 penerima di pelosok 
Indonesia. Alokasi dana per proposal terbesar berjumlah Rp 384 juta, dan terkecil Rp 20 juta. 
Namun sejak program ini digulirkan —mulai dari dari tahap panggilan proposal, pendaftaran, 
seleksi penjurian, pengumuman penerima, penggelontoran dana, pendampingan (mentoring) 
sampai pelaporan akhir— mekanisme pemantauan dan kontrol yang konvensional tidak 
berlaku. Bagi beberapa penerima hibah yang sudah pernah berhubungan dengan lembaga donor 
lain, praktik ini dianggap tidak biasa. Akan tetapi, perlu dicatat ini tidak berarti CME 
melepaskan sama sekali nilai penting akuntabilitas.  
 
Dalam relasi konvensional antar aktor-aktor terkait di suatu pelaksanaan hibah, akuntabilitas 
biasanya dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban penerima donor ke pemberi donor. 
Relasi yang diterapkan adalah hubungan patron-klien, sehingga akuntabilitas dipraktikkan 
sebagai ketaatan penerima donor (klien) pada satu ukuran standar yang ditetapkan pendonor 
(patron). Kinerja penerima donor akan diukur keberhasilan atau kegagalannya sesuai 
kesepakatan proposal di awal. Akhirnya, kinerja tersebut akan diperiksa auditor atau evaluator 
‘independen’. Di sektor NGO, bukan cerita asing jika penerima donor sering kali memanipulasi 
‘keberhasilan’ proyeknya agar reputasinya tetap baik di mata pendonor.  
 
Kami mencatat ada model akuntabilitas baru yang tengah diupayakan CME untuk menggeser 
model konvensional di atas. Distingsi akuntabilitas hibah dana CME ini dipengaruhi oleh dua 
faktor. Pertama, peran Wikimedia Indonesia dan kedua, peran tim juri. 
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Juga telah disampaikan sebelumnya bahwa dana hibah CME merupakan iterasi ketiga dari seri 
hibah Cipta Media, setelah peluncuran dana hibah Cipta Media Bersama (2011) dan Cipta Media 
Seluler (2014). Pada ketiga momen ini, Wikimedia Indonesia bertindak selaku distributor dana 
yang ditunjuk Ford Foundation. Wikimedia Indonesia adalah organisasi nirlaba yang berinduk 
pada pengelola situs global Wikipedia, Wikimedia Foundation. Kerja-kerja mereka berasaskan 
pertumbuhan, pengembangan dan penyebaran pengetahuan melalui sumber terbuka yang 
bebas dan gratis selama memiliki sambungan Internet. Di sini, menurut kami, kata kuncinya 
adalah commons, yang sederhananya bisa dipahami sebagai upaya berbagi sumberdaya 
pengetahuan melalui komunitas yang bergerak swa-kelola.  
 
Prinsip keterbukaan ini pula yang mengerangkai kerja-kerja administratif dan pengelolaan 
aktivitas yang dipayungi CME. Seluruh proposal yang masuk (1168 proposal) via formulir daring 
dipublikasikan transparan, kecuali kasus-kasus permohonan hibah dengan isu sensitif. Publik 
bisa mengakses dan menanggapi bermacam informasi terkait dengan pelaksanaan hibah dari 
situs web ciptamedia.org. Mulai dari profil juri dan penerima hibah, proposal yang diajukan, 
jumlah dana yang disalurkan, info kegiatan terkait seperti SPP dan festival, sampai dengan 
rekam jejak aktivitas masing-masing proyek berikut laporan naratif dan keuangannya. Situs web 
ini kemudian tidak hanya dikelola tim kerja hibah. Ia berkembang menjadi etalase proyek-
proyek CME berdasarkan entri yang dibagikan para penerima hibah. Situs web ini juga 
dilengkapi dengan fasilitas blog yang memuat kontribusi berupa esai dan tulisan reflektif para 
pelaku hibah. Selain menjadi media yang mendokumentasikan dan membagikan aktivitas dan 
proses pembelajaran penerima hibah, blog ini juga perangkat penting dalam menerapkan 
pertanggungjawaban dan transparansi publik. 
 
Seturut dengan itu, lisensi hak cipta yang digunakan untuk seluruh hibah baik dari pendaftaran 
hingga pelaksanaan oleh penerima hibah adalah Creative Commons CC-BY 4.0. Dengan lisensi 
ini, si pemegang hak cipta menjadikan karyanya sebagai sumber terbuka dengan 
memperbolehkan pengguna ciptaannya untuk membagikan dan mengadaptasi karya tersebut 
sesuai dengan ketentuan. Sebagaimana disampaikan sebelumnya, beberapa penerima hibah 
menjadi lebih leluasa dalam mendistribusikan karyanya ke banyak pihak, termasuk ke 
komunitas-komunitas lokal dan mahasiswa di kampus. Namun karena pemikiran soal berbagi 
pengetahuan belum menjadi bagian dari paradigma kerja di beberapa kalangan (khususnya 
kampus), beberapa penerima hibah menghadapi pertanyaan, kalau bukan gugatan, dari 
akademisi yang belum memahami prinsip ini.  
 
Di Medan misalnya, Sartika Dewi dan Lia Anggia Nasution yang sama-sama menggunakan 
berkas koran Perempoean Bergerak sebagai bahan penelitian harus menghadapi protes dari 
sejarawan senior yang beranggapan bahwa arsip itu adalah ‘miliknya.’ Meski pada awal 
penelitian mereka Tika dan Lia sama-sama tertolong dengan informasi dari sejarawan tersebut, 
berkas koran itu sebetulnya juga ada dalam koleksi lembaga arsip pemerintah. Kerja-kerja 
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digitalisasi arsip museum lokal yang sudah ditempuh Wikimedia Indonesia untuk membuka 
akses publik,48 seharusnya dapat diadvokasi lebih lanjut dalam proyek-proyek riset CME.  
Dari benturan-benturan seputar kepemilikan hak atas data dalam riset sejarah, kami 
memandang bahwa tegangan antara klaim atas pengetahuan dan kesadaran berbagi masih 
menjadi P.R. yang belum tuntas dalam upaya mempromosikan pembebasan pengetahuan. 
 
Unsur kedua yang tidak kalah penting dalam pengupayaan model akuntabilitas baru adalah 
peran tim juri. Tugas delapan juri tidak hanya berhenti sampai seleksi proposal. Mereka punya 
andil besar menjaga irama dan memfasilitasi agar dinamika proses tidak mereproduksi pola-
pola pendanaan konvensional, yang sering didasarkan hubungan kuasa yang tak berimbang 
antara pemberi/penyelenggara dan penerima hibah. Proses fasilitasi secara paling eksplisit 
bentuknya dinyatakan lewat pelaksanaan SPP dan festival, sementara secara tidak kasatmata 
muncul melalui sistem mentoring yang diterima sebagian besar penerima hibah. 
  
Dalam praktiknya, peran fasilitasi Wikimedia dan tim juri mengambil wujud sebagai 
keleluasaan atau kelenturan yang tidak dijumpai dalam pelaksanaan hibah konvensional, 
terutama dari segi administratif. Ciptaningrat Larastiti (Ayas) misalnya, berangkat dari 
pengalamannya berhubungan dengan lembaga donor ketika masih bekerja di salah satu LSM 
lokal, menyatakan: 
  

Di level programatik, urusan sama donor selalu terpaku pada logframe, urutannya harus kayak 
gimana, siklus programnya harus sejelas apa. Tidak ada pendisiplinan seperti itu ketika di CME. 
Grant-grant yang sifatnya lebih programatik, biasanya mengatur termin-termin pembayaran 
yang disesuaikan berdasarkan dengan output yang mau dicapai. Kita harus melapor setiap tiga 
bulan, baru dana turun. Akhirnya kita malah terjebak di proses administratif donor yang lumayan 
rumit, ketimbang fokus ke kegiatan yang mau kita lakukan. 

  
Kepercayaan penuh pada penerima hibah yang dicerminkan oleh kebijakan CME untuk 
mentransfer dana sepenuhnya di awal membuat penerima hibah dihargai akuntabilitasnya. Ini 
menunjukkan kehendak baik yang mengasumsikan bahwa penerima tidak akan 
menyalahgunakan dana yang didonorkan. Sebagai imbal balik, banyak penerima hibah yang jadi 
termotivasi untuk terus menjaga kepercayaan yang sudah diberikan. Menurut kami dengan 
membalikkan relasi dari kepercayaan yang dibangun dari akuntabilitas, menjadi akuntabilitas 
yang dibangun dari kepercayaan, penyelenggara CME membawa terobosan baru dalam model 
pendanaan infrastruktur seni dan budaya.  
 
Ayas juga menyatakan tidak adanya syarat kepemilikan lembaga berbadan hukum untuk bisa 
mendaftar hibah juga membuka kesempatan yang lebih luas bagi pekerja seni perempuan yang 
bekerja secara individu atau bagian dari komunitas informal. Hal ini diamini Chonie Prysilia, 
yang bekerja sebagai produser film lepasan dan bukan bagian dari organisasi manapun. 
Sementara Septina Rosalina Layan menyorot pula kelebihan CME sebagai program hibah yang 
memberikan keleluasaan pada penerimanya untuk mengatur ritme dan distribusi beban kerja 

                                                
48 Lihat misalnya, proyek digitalisasi koleksi Museum Taman Siswa di Yogyakarta 
https://id.wikimedia.org/wiki/Digitalisasi_Karya_Jawa_Cetak_dari_Koleksi_Museum_Tamansiswa_Dewan
tara_Kirti_Griya,_Yogyakarta/Laporan 
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berdasarkan kapasitas masing-masing individu. Bagi Septina keleluasaan yang demikian 
menjadi penting ketika dihadapkan dengan kenyataan bahwa pekerja seni perempuan tidak 
hanya berkutat dengan urusan berkarya, namun juga harus menangani banyak tugas sekaligus, 
termasuk pekerjaan domestik. Melalui keleluasaan ini, Septina merasa lebih punya banyak 
ruang untuk mengakali keterbatasan waktunya dalam berkarya. 
 
Hal sesederhana memberikan kelonggaran dari beban administratif pada gilirannya juga 
membantu penerima hibah menguatkan kapasitas mereka dalam mengorganisir diri dan 
menemukan ekspresi kreatifnya. Martha Hebi menganggap pola yang diterapkan CME ini 
menarik karena: 
 

Ketika dia [CME] bicara tentang perempuan, tidak hanya produk kesenian tentang perempuan, 
tetapi juga membebaskan perempuan untuk memilih dan mendesain strateginya. Ini jadi bukan 
sekedar proyeknya perempuan, menulis tentang perempuan, berkarya tentang perempuan. Tapi, 
dalam operasinya, ia juga yang membebaskan kita berkreasi macam-macam, dan ini 
mencerdaskan. 

  
Di sisi lain, keleluasaan ini juga dihantui oleh ambivalensi. Ironi “kebebasan yang terlalu bebas” 
dirasakan Martha Hebi, yang merasa kesulitan menyelesaikan karya tulisnya karena tidak ada 
pembatasan yang mengeremnya dari keinginan mendapatkan lebih banyak cerita di lapangan. 
Akibatnya, ia mengaku sedikit tertinggal menyelesaikan pelaporan. Situasi ini membuatnya 
berpikir bahwa perlu sistem pendukung yang sifatnya bisa mengingatkan, meski ia pun juga 
menyadari bahwa mungkin kegagapan yang ia alami lebih dibentuk oleh kebiasaan ketika 
berurusan dengan aturan lembaga donor kebanyakan.  
 
Chonie juga merasakan kebingungan yang sama. Sebagai produser film, ia mengaku terbiasa 
bekerja dengan linimasa ketat. Adanya tenggat waktu bisa memacunya untuk menyelesaikan 
karya. Keketatan ini tidak ia jumpai selama proses berkarya dalam kerangka hibah CME. Ketika 
ia mencoba menanyakan soal tenggat waktu kepada mentornya, Lisabona Rahman, Chonie 
malah dianjurkan agar tidak terpaku pada tenggat waktu dan lebih menikmati prosesnya dalam 
berkarya. 
  
Monika Swastiyastu dari kolektif studi pangan Bakudapan adalah salah satu dari mereka yang 
juga mengalami kebingungan. Kebingungannya disebabkan karena Bakudapan adalah satu dari 
beberapa penerima hibah yang tidak mendapat dukungan mentor selama proses hibah. Seperti 
yang kami sampaikan di Bab 3, ada 33 peserta yang mendapat mentor dari total 41 penerima. 
Sepemahaman kami, beberapa penerima hibah memang tidak mendapat mentor karena para 
juri menganggap mereka sudah cukup mampu mengembangkan proyeknya secara mandiri. 
Namun ternyata bagi Monika, ketiadaan mentor justru membuat eksplorasi proyeknya jadi 
sedikit tersendat karena kesulitan menemukan arahan. Ia mempertanyakan mengapa kebijakan 
fasilitas mentoring tidak diterapkan secara merata ke semua penerima. Keluhan Monika soal 
ketidakmerataan penyediaan mentor ini juga sempat disampaikan Tika di Medan.  
 
Jika di Bab 3 kami menelusuri seluk beluk proses mentoring sebagai perangkat dukungan 
pelaksanaan hibah, di bagian ini kami hendak memeriksa tarik menarik antara keleluasaan dan 
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akuntabilitas yang dilihat melalui dinamika proses pendampingan. Dari perspektif penerima 
hibah, Ayas yang proses berkaryanya didampingi Cecil menceritakan pengalamannya:  

 
Untuk mengatasi kegelisahan yang dibawa oleh kebebasan, kayak soal keputusan beli alat tenun 
yang nggak ter-cover di perencanaan dana di awal, atau ketika kesulitan menemukan kolaborator 
di Klaten aku bisa ngobrol dalam satu frekuensi dengan Cecil. Karena pengalaman kita relatif 
mirip, sama-sama bekerja di komunitas, koperasi atau kolektif. Akhirnya, yang meredakan 
kegelisahan antara kebebasan dan akuntabilitas pribadi adalah konfirmasi pada si mentor.  
 
Proses komunikasi yang seterbuka mungkin, soal hambatannya bagaimana dan lainnya. Relatif 
sangat terbantu dan dia juga sejak awal Cecil sudah mengajakku untuk mendekonstruksi hirarki 
dalam relasi. Akuntabilitasnya ada di proses komunikasi itu sendiri, ditambah sistem CME yang 
dibangun CME itu luar biasa transparan. 

 
Ujaran Ayas terakhir ini juga sebagian dibenarkan oleh Chonie dalam refleksinya soal 
bagaimana akuntabilitas dibangun melalui pertanggungjawaban ke banyak pihak. Pertama, ia 
harus terus mengabarkan ke kolaboratornya yakni animator dan 5 tokoh yang dilibatkan 
sebagai protagonis di film animasinya. Selain itu ia juga punya beban pertanggungjawaban ke 
pihak penyelenggara dan ke publik:  

 
Secara nggak langsung kita ini terus diingetin, karena kan CME ini publik banget. Publikasinya 
begitu jor-joran. Jadi orang lain pasti akan tanya. Ada 41 penerima sementara ada 1000 lebih 
yang mendaftar. Kita jadi kayak ditonton oleh pendaftar lain yang tidak mendapat dana. Kayak 
ada tanggung jawab moral. 

 
Pihak lain yang menjadi bagian dari jaringan akuntabilitas CME ialah sesama penerima itu 
sendiri. Dari momen festival, Monika Swastiyastu mengingat ada diskusi-diskusi internal di 
mana para penerima saling bercerita, bertukar pandangan, dan berbagi siasat. Kami 
memandang proses ini sebagai penciptaan akuntabilitas sesama. Diskusi internal menjadi ruang 
aman untuk menunjukkan berbagi soal hambatan atau kesulitan merealisasikan proyek serta 
menceritakan evaluasi diri dengan jujur, tanpa merasa tertekan harus mempertahankan 
reputasi.  
 
Dari berbagai narasi di atas, kami melihat tema akuntabilitas dan transparansi tidak berlaku 
sebagai agenda pendisiplinan mutlak dalam pengorganisasian hibah CME. Alih-alih pelaporan 
vertikal dan terpusat pada pendonor, ada kantung-kantung dinamis yang terbentuk dari 
perspektif tanggung jawab pribadi atas tujuan bersama, serta negosiasi dan dialog reflektif 
dalam menjalankan atau membayangkan apa yang dimaksud dengan pertanggungjawaban dan 
keterbukaan kepada orang lain atau publik. Momen-momen bersama seperti SPP dan Festival 
juga terbukti bermanfaat bagi penerima hibah karena di sana mereka bisa mengevaluasi 
pembelajaran yang mereka dapatkan selama proses berkarya, baik dilakukan masing-masing 
individu maupun bersama-sama dengan peraih hibah lainnya.  
 
Atas dasar itu, maka akuntabilitas dalam kasus CME tidak lagi diukur dari kepatuhan penerima 
hibah mengikuti ketentuan (yang juga dalam praktiknya memang tidak didefinisikan tegas) 
yang mengatur realisasi proposal atau mengenakan penalti pada mereka yang dianggap gagal 
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memenuhi ekspektasi pendonor. Bagi juri sekaligus mentor Andy Yentriyani, isu pertanyaan 
soal penalti adalah warisan dari paradigma hibah yang konvensional: 
 

Yang menarik dari CME ini dia justru memberi kesempatan untuk bereksperimen, yang berarti 
membuka kemungkinan untuk kegagalan. Kebanyakan funder itu biasanya hanya mau memberi 
dana pada organisasi yang sudah established, yang sudah pasti tidak akan gagal...Sedangkan 
kalau kita mau investasi pada gerakan sosial, transformasi melalui media seni dan budaya, kalau 
saja CME memilih orang-orang yang pasti bakal berhasil, itu justru jadi ketidakberhasilannya 
CME. 

 
Menurut kami tuturan Andy ini membantu merincikan pendapat Lisabona Rahman yang pada 
kesempatan lain melihat bahwa salah satu nilai feminis yang didorong CME ini adalah 
tekanannya sebagai “eksperimentasi sambil jalan.” Seperti yang disampaikan Andy, sistem 
akuntabilitas yang cocok bagi dana hibah yang eksperimentatif perlu menghindari pola 
pendisiplinan berbentuk penalti kepada yang dianggap gagal. Pertimbangan tersebut lahir dari 
pemahaman bahwa karena sejatinya pendanaan CME ditujukan pada transformasi sosial, ia 
punya hubungan segera dengan dengan kondisi manusia-manusia yang terlibat didalamnya, 
yang juga diliputi ketidakpastian. Yang dinamakan kegagalan untuk saat ini adalah potensi 
untuk berhasil di saat yang lain.  
 
Dengan demikian pemahaman atas akuntabilitas bukan lagi soal daya respon terhadap kontrol 
eksternal yang terikat pada ukuran baku. Ia lebih berupa kapasitas menyikapi secara adil 
beragam dinamika proses yang ada dengan segala macam kompleksitasnya. Amatan ini pula 
yang secara tajam ditangkap oleh penerima hibah Ayas sebagai capaian CME dalam mendorong 
pengorganisasian feminis:  
 

Aku memahami CME ini benar-benar sebagai proses pencarianku sebagai subjek perempuan 
yang punya passion sama soal urusan manajerial proyek. Mengurus proyek atau riset yang 
feminis itu seperti apa? Aku menemukan, pertama: kita nggak bisa saklek, harus embrace. Nggak 
bisa terpaku sama capaian akhir, embracing artinya fleksibel, merangkul semua tanpa harus 
memaksakan. Itu kan susah ya?  
 
Kenapa akhirnya yang ikut sekolah tenunku itu cuma tiga orang, itu bagian dari caraku untuk 
tidak memaksakan sesuatu yang sifatnya programatik, karena kalau begitu malah mengulang 
pola pendekatan maskulin. Kelonggaran ini di satu sisi jadi satu prasyarat yang dibutuhkan ketika 
program ini bilang mau mengakomodir pendekatan yang feminis. Harus longgar, nggak bisa 
memaksakan sesuatu yang prosedural ke dalam kerja-kerja perempuan yang nggak bisa dilihat 
sebagai prosedural...Yang kedua, bagaimana dengan tidak bekerja secara prosedural 
memungkinkan orang untuk bereksplorasi lebih mendalam antara satu sama lain dan melahirkan 
empati. 

 
Dari beragam uraian ini, menurut kami ukuran soal keberhasilan dan kegagalan suatu program 
hibah yang menaruh kepentingan pada potensi perubahan bergantung pula pada soal apakah 
masih ada cukup waktu dan ruang untuk memanen hasilnya secara jangka panjang. Pada isu itu 
kami sekarang beralih.  
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Visi Keberlanjutan 

Di Bab 6 kami banyak membahas pembentukan ruang-ruang otonom yang berfokus pada 
persoalan keperempuanan selama pelaksanaan hibah CME. Satu hal yang mengemuka dari 
serangkaian aktivitas tersebut adalah kebutuhan penerima hibah memelihara keberlanjutan 
dari ruang-ruang ini. Hal lain yang tidak kalah penting diuraikan di sini adalah bayangan para 
pelaku hibah, baik juri/mentor dan penerima, tentang bagaimana caranya agar program dana 
hibah CME terus ada, mengingat tingkat kebutuhan yang masih begitu tinggi.  
 
Beberapa penerima hibah menyampaikan pada kami soal cita-cita meneruskan ruang-ruang 
bersama yang sudah mereka rintis dan beragam tantangan yang mereka hadapi dalam 
merealisasikannya. Penerima hibah yang kami jumpai di diskusi kelompok di Jakarta, Dewi 
Noviami (Novi) menandaskan bahwa “Ruang Perempuan dan Tulisan (RPdT) yang diinisiasinya 
tidak boleh berhenti meskipun program dana hibah CME berakhir. Seperti yang kami jelaskan 
di Bab 4, Novi sendiri sejak awal prosesnya sudah punya kesadaran bahwa inisiatif ini harus ada 
yang melanjutkan, sehingga ia pun sengaja mengajak perempuan penulis muda karena 
merekalah yang akan meneruskan proses pewarisan ingatan dan sejarah pengetahuan 
perempuan di dunia sastra Indonesia ke generasi mendatang. Langkah yang diambil Novi dan 
kolaboratornya untuk memastikan RPdT berlanjut ialah dengan membentuk badan hukum 
formal (yayasan), sebagai cara untuk memelihara energi dan inisiatif yang telah terkumpul 
selama awal RPdT dirintis. 
 
Berakhirnya dukungan finansial program CME adalah suatu hal yang niscaya. Sebagian peraih 
hibah memahami keniscayaan ini dengan mengantisipasi bahwa ruang yang mereka gagas 
harus bisa bertahan meskipun sudah tidak mendapat sokongan donor. Sejak awal tahap 
proposal misalnya, Citra sudah mencantumkan strategi berdagang kudapan dan teh untuk 
membangun penghasilan dari Degil House, ruang komunitas yang dikelolanya di Medan. Hal ini 
ia lakukan untuk memastikan bahwa ruang yang sudah ia inisiasi bersama kawan-kawannya 
akan tetap beroperasi meski pendanaan CME sudah selesai.  
 
Sementara itu rencana Ciptaningrat Larastiti (Ayas) yang selama program dana hibah berhasil 
membentuk kolektif kerja bersama dua kawannya di daerah Klaten-Yogyakarta adalah 
mendirikan koperasi unit produksi. Koperasi ini dibentuk untuk mewadahi segala pengetahuan 
yang mereka kumpulkan melalui riset dan keahlian tenun yang mereka asah melalui kegiatan 
lokakarya bersama warga. Kelak pengetahuan ini bisa dikerahkan kembali untuk kesejahteraan 
ekonomi baik anggota kolektifnya maupun komunitas buruh tenun di lingkungan Klaten dan 
sekitarnya. 
  
Namun tidak semua penerima hibah punya pengalaman serupa. Indah Darmastuti, inisiator 
penyediaan audiobook sastra Indonesia untuk komunitas difabel netra melalui platform daring 
difalitera, misalnya, menyangsikan apakah kegiatannya ini bisa berjalan terus tanpa bantuan 
dana yang mumpuni. Menurut Indah, produksi satu audiobook yang biasanya juga melibatkan 
aktor-aktor difabel sebagai pengisi suara ini adalah aktivitas yang memakan waktu dan 
menyerap biaya tinggi, terutama untuk urusan teknis, sehingga tidak bisa hanya bersandar pada 
kesukarelaan dari pihak-pihak yang dilibatkan. 
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Di sisi lain, isu keberlanjutan juga tidak melulu dipahami oleh sebagian peraih hibah sebagai 
ada atau tidak adanya dukungan finansial. Sedikit banyak narasi tentang keberlanjutan yang 
bersifat non-moneter sudah kami ulas di bab-bab sebelumnya. Beberapa penerima hibah 
memikirkan tentang menciptakan kehidupan lanjutan (afterlife) dari karya-karya yang mereka 
buat atau pengetahuan yang mereka pelajari. Rhidian Yasminta Waraka (Dian) dan Luviana 
Ariyanti terus membuka mata pada kesempatan berbagi karya akhirnya di berbagai komunitas. 
Ada pula Martha Hebi yang terinspirasi festival CME di Yogyakarta dan berniat mengadakan 
festival berformat serupa dalam skala yang lebih kecil di kotanya. Oleh beberapa penerima 
hibah lainnya, keberlanjutan dimaknai sebagai perluasan atau pendalaman tema kajian. Hal ini 
kami tangkap dari tuturan Dewi Noviami soal rencananya memperluas RPdT ke ranah film, 
atau Lia Anggia Nasution yang ingin membuat pusat kajian penelitian perempuan dan media di 
Sumatra Utara, karena melihat masih begitu maraknya praktik bias gender di lingkungan 
jurnalisme. 
 
Terlepas dari cita-cita pribadi masing-masing penerima hibah, kami juga menemukan harapan 
kolektif soal keberlanjutan proses penyelenggaraan hibah sebagai satu kesatuan program. 
Hampir semua penerima hibah yang kami jumpai mengkhawatirkan kemungkinan bahwa 
selesainya program hibah juga berarti punahnya kesempatan untuk bisa menguatkan jaringan 
sesama penerima hibah yang sudah terbentuk lewat berbagai aktivitas bersama, termasuk di 
antaranya yang paling berkesan: festival. Skenario alternatif yang mereka ajukan adalah 
melakukan kerja sama yang sifatnya lebih informal dan organik sesuai irisan-irisan ketertarikan 
masing-masing penerima hibah. Pada saat yang bersamaan mereka juga mengakui bahwa 
dibutuhkan lebih banyak momen bertemu, berdialog dan saling mendekatkan diri sebelum pola 
kerja sama yang sifatnya swa-organisasi bisa diaktivasi.  
 
Dorongan untuk melanjutkan program hibah CME juga lahir dari amatan atas animo publik 
yang begitu tinggi sebagaimana ditandai jumlah pelamar yang mencapai lebih dari 1000 orang. 
Jumlah 41 penerima hibah begitu kecil jika dibandingkan dengan angka tersebut, dan ini 
menunjukkan bahwa hibah untuk perempuan di bidang seni dan budaya masih sangat 
dibutuhkan. Dalam diskusi kelompok bersama penerima hibah di Medan, kami sempat 
mengajukan satu pertanyaan ‘nakal’: Sampai kapan sebenarnya hibah semacam CME 
diperlukan? Jawaban yang dilontarkan Citra, Tika dan Lia ketika itu beragam, namun bisa kami 
ringkaskan bahwa hibah khusus perempuan di bidang seni dan budaya masih diperlukan 
sampai perempuan secara kolektif punya jaringan internal yang kuat dan bisa percaya diri 
berkompetisi di ranah umum. Pada saat yang sama pandangan ini juga mengandaikan suatu 
ranah publik di mana diskriminasi gender sudah habis terkikis, sehingga gagasan perempuan 
dengan segala bentuknya bisa diperhitungkan setara sebagaimana gagasan laki-laki.  
 
Berbagai visi ini tidak hanya berkutat mengharap secara pasif dengan berandai-andai apa yang 
idealnya terjadi, namun juga mengungkap cara-cara agar keberlanjutan bisa diaktualisasikan. 
Juri dan mentor, Naomi Srikandi sempat menyampaikan kekhawatirannya mengenai apakah 
keberlanjutan juga berarti mengulang pola yang sudah ada? Ia sendiri tidak ingin hibah ini 
menjadi lahan untuk status quo kekuasaan di mana CME ke depan akan melibatkan tim juri 
yang sama, yang terus menerus bertugas menyalurkan uang. Namun kekhawatiran ini secara 
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tidak langsung terbantahkan oleh narasi-narasi yang dilontarkan baik oleh sesama juri maupun 
penerima hibah. Kami melihat ide-ide keberlanjutan yang berkembang justru menekankan 
pentingnya perubahan dalam cara kerja CME ke depan. 
 
Menilik ide-ide yang berkembang di kalangan juri saja misalnya, Lisabona Rahman 
membayangkan penyelenggaraan CME di tahap selanjutnya berpusat pada kegiatan berkumpul 
bersama seperti yang berlangsung ketika Sekolah Pemikiran Perempuan atau festival. Gagasan 
ini muncul di benak Lisa setelah mengamati kekuatan beragam proyek penerima hibah yang 
muncul serentak. 

 
Ini tadinya masih kayak titik-titik yang tersebar. Tapi di SPP dan Festival semua kumpul. Kayak 
ada sinkronisasi, ada kayak satu reaksi ledakan di mana kita semua, penyelenggara, pelaku 
proyek bahkan tim manajemennya terpengaruh sama energi itu…SPP dan festival dua-duanya 
kan sebenarnya satu bentuk gathering yg terstruktur, dia ada kurikulumnya, ada kuratorialnya, 
ada struktur tertentu. Ketika pengetahuan-pengetahuan yang tersebar ini distrukturkan, dia 
menghasilkan satu reaksi yang energinya lebih besar.  

 
Lisa lantas mengelaborasikan bahwa CME tahap selanjutnya bisa dimulai dengan sekolah 
terlebih dahulu. Di sekolah tersebut akan ada proses pertukaran pengetahuan, tawar menawar 
antara penggagas dan ada upaya saling melibatkan. Namun di sisi lain Lisa juga melihat satu 
keterbatasan dari imajinasinya tentang CME sebagai sekolah ini, karena memulai sesuatu 
dengan yang sangat terstruktur juga berpotensi untuk mengeksklusi, terutama bagi mereka 
yang tidak punya ‘bahasa’ yang sama dalam artikulasi pengetahuan. Tantangannya bagi Lisa 
adalah “bagaimana supaya ini jalan seimbang, proses hibahnya kayak membuka jalan lebar dari 
segi umur, etnisitas, kelas, geografi?” 
 
Pandangan Lisa ini beresonansi dengan pendapat Andy Yentriyani dalam pembelajarannya 
tentang manfaat festival. Bagi Andy, festival bisa menjadi pintu masuk dalam menciptakan 
ruang di mana proses setiap orang diakui, apapun hasilnya. Namun ke depan, ruang-ruang 
untuk memampukan dinamika kelompok yang demikian, menurut Andy perlu diciptakan lebih 
awal dan lebih sering. Hal kedua yang disorot Andy, yang sehari hari bekerja sebagai aktivis 
advokasi hak perempuan ini , adalah begitu banyaknya hal baru yang ia pelajari dari 
interaksinya dengan perempuan pelaku seni budaya. Pengalaman ini membuatnya berpikir 
tentang bagaimana agar perjumpaan seperti CME ini diperlebar konstituennya:  
 

Melibatkan juga lebih banyak orang kayak aku ini, aktivis perempuan. Bagaimana caranya supaya 
kita bisa bersama-sama memikirkan gerakan untuk saling menguatkan, meski berangkat dari 
kapasitas yang berbeda. Kalau ditanya harapanku adalah: Ada perluasan ke depan bukan hanya 
soal siapa yang menerima hibah, tapi juga jenis-jenis pengetahuan yang diakomodir.  
 
Tapi, aku sadar bahwa dari segi pendanaan ini memang nggak gampang. Bagaimana caranya ini 
semua dilakukan dengan keleluasaan yang sama dengan sebelumnya, dan bagaimana semangat 
CME ini tetap terjaga dan tumbuh 

 
Menilik kembali strategi keberlanjutan yang berlalu-lalang di kalangan penerima hibah, kami 
juga mendapati imajinasi mengenai keberlanjutan hibah tidak terpaku pada pengulangan model 
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pendanaan yang sudah ada. Banyak juga yang berpikir ulang mengenai bagaimana hibah ini 
bisa dilakukan bukan hanya dengan cara yang berbeda namun juga aktor yang berbeda. 
Pelibatan aktor yang berbeda ini bukan hanya dilihat dari faktor inklusivitas, namun juga demi 
meniadakan resiko ketergantungan pada donor.  
 
Dalam FGD di Yogyakarta, Ayas menuturkan secara khusus bahwa untuk mencegah 
ketergantungan maka ada dua hal yang perlu diperhatikan: 
 

Kalau CME dimaknai sebagai grant untuk mengakomodir sebanyak mungkin orang dengan 
keluwesan yang sama, ya kenapa tidak dilanjutkan? Dengan catatan penerimanya tidak sama, 
ataupun kalau sama, perlu dibayangkan exit strategy-nya seperti apa… Kalau penerima tidak 
didorong untuk membangun ruang produksinya, secara kolektif atau individu; sebagai sesuatu 
yang bisa ditambatkan dan mengurangi kerentanan di masa depan, maka ketika donor selesai, 
inisiatifnya sangat mungkin akan collapse.  

 
Status quo dalam narasi Ayas jadi punya dua makna yang saling terkait. Pertama soal 
ketergantungan perempuan pelaku seni dan budaya pada lembaga donor, yang melanggengkan 
ketidakseimbangan relasi kuasa. Kedua soal pengawetan kekuasaan pada satu pihak otoritatif, 
atau seperti yang dikhawatirkan oleh Naomi, pemosisian juri hibah CME sebagai gatekeeper 
(penjaga pintu) di ranah seni dan budaya, jika masih melibatkan personil yang sama. Untuk 
mengantisipasi pemusatan kekuasaan pada institusi atau aktor-aktor tertentu saja, beberapa 
peraih hibah mengajukan skenario-skenario alternatif. Skenario pertama adalah 
penyelenggaraan hibah CME yang terdistribusikan per kawasan, alih-alih dalam skala nasional, 
sehingga aktivitas tidak lagi terpusat di Jakarta, atau kota-kota besar lainnya di Jawa. Skenario 
lain digagas oleh Chonie Priscilia:  
 

Untuk menghindari ketergantungan, CME mungkin bisa menjadi lembaga independen. Belajar 
juga dari pengalaman Yayasan Kelola yang bisa bekerja sama dengan banyak lembaga donor, jadi 
tidak terikat dengan satu pendonor saja. Sebagai awalan mungkin tim bisa memimpin upaya 
menuju independensi ini. Tapi buatku yang penting soal keberlanjutan ini adalah meneruskan 
jaringan yang sudah terbentuk antara penerima. Jaringan ini masih perlu diuji apakah kita benar 
kuat?  

 
Cara menguji kekuatan jaringan yang dibayangkan Chonie untuk pelaksanaan hibah CME di 
masa depan adalah dengan meningkatkan keterlibatan mereka yang sudah menerima hibah 
dalam proses penjurian dan mentoring. Dengan begitu, proses hibah CME bisa mengambil 
manfaat dari jaringan sumber daya manusia yang telah terbentuk. Pengetahuan serta 
pengalaman yang sudah terkumpul bisa ditularkan dari angkatan penerima hibah terdahulu ke 
yang berikutnya. Pelibatan penerima hibah se-angkatannya sebagai mentor bagi Chonie adalah 
suatu kewajiban moral setelah menerima dukungan dana dan pengetahuan pasca realisasi 
proyek.  
 
Satu hal lagi yang menurut penerima hibah perlu dilanjutkan adalah mereplikasi keluwesan ala 
CME ini ke lembaga donor lainnya. Berbagai terobosan yang dicapai para pelaku hibah melalui 
keleluasaan kerja yang relatif bebas dari muatan agenda dan intervensi lembaga donor 
membuktikan bahwa logika pendonoran lama yang bertopang pada mekanisme disiplin-kontrol 
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terpusat sudah terbukti usang dan hanya mereproduksi mental kolonial. Melalui pengalaman 
selama CME ini, para penerima hibah menantang lembaga donor lain untuk memikirkan ulang 
cara-cara otoritatif dalam pemberian hibah dan mendorong mereka untuk mengadopsi pola-
pola kerja yang lebih partisipatif, kolaboratif dan peka pada lokalitas sasaran kerjanya.  
 
Kami melihat bahwa penting untuk menutup penelusuran tentang imajinasi keberlanjutan ini 
melalui kutipan panjang dari Martha Hebi. Secara khusus Martha mengelaborasi soal bahwa 
terobosan yang dicapai oleh CME ini masih baru dalam tahap pembenihan, dan masih terlalu 
‘mengkal’ untuk bisa direplikasi atau diadopsi oleh lembaga donor lainnya: 
 

Ini kan baru mulai ya? Dan prestasi yang dicapai di luar dugaan. Saya tidak menyangka begitu 
banyak hal yang saya bisa pelajari, baik dalam proses saya sendiri maupun proses orang lain 
ketika di festival. Bukan hanya untuk kepentingan saya saja, sebab cerita-cerita itu saya bawa ke 
komunitas saya, ke jaringan anak muda yang saya temui. Semua itu saya jadikan inspirasi. Nah 
saya melihat, kenapa ini menarik dan patut untuk tidak di-stop dulu. Kita baru mulai satu kali, 
kita belum tahu polanya, belum melihat ini menguntungkan siapa saja. Saya pikir ini harus ada 
dua atau tiga kali untuk kita bisa melihat, sehingga nanti muncul rumusan baru. Kita bisa 
menyimpulkan, sebenarnya pola yang bagus untuk perempuan dan isu-isu seperti ini caranya 
bagaimana? Menyetopnya sekarang jadi terlalu dini.  
 
Saya mengusulkan, mungkin perlu ada CME dua atau tiga kali lagi, sehingga kita bisa lihat model 
apa yang bisa dikembangkan? Donor memang biasanya punya caranya sendiri-sendiri Sedangkan 
CME ini sudah membebaskan kita, nah ini menarik karena visinya atau big picture- nya itu jadi 
sangat luas. Bisa jadi inspirasi untuk proyek-proyek donor lain`yang selama ini sangat tidak 
memberi keleluasaan pada perempuan. Bisa jadi bahan perbandingan: dengan pola begini, 
hasilnya bagaimana? Kalau cuma satu kali dilakukan, kita belum bisa tahu dong apa yang bisa 
dibagi?  
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Bab 7  

Tawaran Kesimpulan dan Rekomendasi 

Seturut narasi pengetahuan dan pengalaman penerima hibah CME yang telah kami panen dan 
tenun dalam laporan ini, mencuatlah rangkaian pola-pola pikir dan kerja feminis yang masing-
masing memiliki nilai tersendiri dan setara pentingnya. Pencapaian terbaik CME ialah 
keberhasilannya memfasilitasi perempuan untuk berekspresi, dan yang lebih penting, 
menciptakan jaringan dan pertemuan untuk saling mengapresiasi. Validasi bersama dan 
semangat untuk saling belajar serta mempromosikan karya sesama perempuan telah 
mengadvokasi kolaborasi, alih-alih kompetisi antar perempuan. Proyek-proyek hibah CME 
tidak terpaku pada penguatan agensi perempuan yang independensinya dibayangkan 
individualistik. Kesadaran akan pentingnya partisipasi perempuan dalam perubahan sosial 
menunjukkan upaya penguatan agensi kolektif dan interdependen yang solid sebagai suara 
bersama, tanpa menutup mata pada perbedaan hambatan dan strategi tiap perempuan.  
 
Berbagai karya rupa dan pertunjukan telah menjadi panggung ekspresi identitas perempuan 
yang membongkar stereotip gender dan eksploitasi ekonomi-politik atas tubuhnya. Bermacam 
media tulis, audio visual dan kumpulan arsip telah diciptakan untuk menyuarakan dan 
merekam pergulatan dan pertaruhan perempuan di banyak lini kehidupan. Beragam produksi 
pengetahuan baru melalui kerja-kerja riset telah menyumbang proses rekonstruksi 
subyektivitas sejarah perempuan sekaligus menginterogasi modus historiografi maskulin. 
Proyek-proyek yang memberi penghargaan pada kerja-kerja domestik dan reproduksi sosial 
telah mengangkat makna baru pada peran perempuan dalam melintasi dan menghubungkan 
ruang domestik dan publik. Praktik-praktik kolaboratif lintas generasi telah mendorong proses 
pewarisan ingatan dan merekontekstualisasi pengetahuan perempuan dari berbagai zaman.  
 
Proyek para penerima hibah CME, dengan caranya masing-masing, telah menunjukkan 
bagaimana daya jelajah perempuan yang beraspirasi sebagai agen perubahan mampu 
mengintervensi berbagai ruang sosial dan waktu sejarah melalui praktik seni budaya. Lewat 
karya-karyanya, mereka telah memproblematisir relasi kuasa dalam konteks sosial, kultural, 
ekonomi, politik, dan kesejarahan. Suara kritis mereka yang beragam namun serentak 
sepanjang periode hibah CME telah mengangkat visibilitas karya perempuan dari berbagai 
bidang kesenian, sehingga seharusnya tidak bisa lagi ada dalih mengabsenkan partisipasi 
perempuan dalam forum-forum publik. 
 
Transformasi kesadaran etika feminis juga bergulir seiring pembelajaran baru yang didapat, 
ketika perspektif personal perempuan bertemu dengan pandangan-pandangan yang 
berseberangan dengan dirinya. Feminisme akhirnya dipekerjakan sebagai konsep dan metode 
kerja yang plural sesuai konteksnya, alih-alih suatu ideologi tunggal yang tinggal diaplikasikan. 
Beberapa studi kasus menunjukkan adanya transformasi positif cara pandang penerima hibah 
memahami ulang masalah yang diasumsikan dan dalam etika kerja/kolaborasi/penelitian yang 
terbuka menghargai keragaman perspektif perempuan secara kritis. Program Sekolah 
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Pemikiran Perempuan sangat berguna sebagai tawaran referensi dan teman berpikir dalam 
proses belajar bersama. Etalase Pemikiran Perempuan sebagai ruang perkenalan mendalam 
antar penerima hibah merupakan langkah yang baik untuk terus menumbuhkan jaringan 
solidaritas perempuan pekerja seni budaya lintas daerah. 
 
Di samping itu, kita juga melihat tumbuhnya siasat-siasat upaya memutus rantai patriarki yang 
baru dengan membaca ulang posisi perempuan, mulai dalam praktik tradisi sampai budaya pop 
dan sub-kultur. Berbagai upaya pengorganisasian kolektif telah dirintis dan dikelola sebagai 
arena mempertemukan berbagai macam wacana dan praktik perempuan. Salah satu benang 
merah yang menghubungkan semua pengalaman dan pengetahuan ini ialah semangat 
mewacanakan cara pandang feminis yang membumi. Berbasis pada praktik nyata yang sadar 
akan konteksnya, keberagaman perspektif penerima hibah telah menyumbang rute-rute narasi 
feminis yang tidak selalu mampu dianalisis dengan lensa feminis akademisi Euro-
Amerikasentris. Pengembangan pengetahuan yang mencuat ini karenanya dapat diolah dalam 
proyek teoretik untuk memperkaya keberagaman wacana feminis translokal. Hubungan 
perempuan dengan wacana kebangsaan, agama, dan/atau tradisi adat, misalnya, merupakan 
suatu rute praktik yang berangkat dari pengalaman lokal dan berpotensi bukan saja 
membongkar rezim patriarki, tapi juga kolonialitas dalam produksi pengetahuan.  
Beragam metode pewarisan ingatan melalui kerja-kerja reproduksi sosial yang selama ini sering 
diremehkan juga dapat dikembangkan sebagai pedagogi feminis.  
 
Dari sisi pelaksanaan hibahnya, advokasi pemberian fasilitas khusus bagi perempuan untuk 
membawa anak merupakan bentuk penghargaan terhadap kerja reproduksi sosial, dan dapat 
dilihat sebagai terobosan manajemen feminis yang inklusif. Refleksi para penerima hibah 
menunjukkan perlunya terus mengupayakan pembagian kerja yang adil gender. Akan tetapi, 
tidak berhenti sampai di situ, refleksi para juri menunjukkan bahwa penciptaan ruang inklusif 
merupakan proses penataan ulang yang tidak pernah final, dan standar-standarnya melulu 
harus didefinisikan kembali. Peningkatan intensitas pertemuan antar perempuan pekerja seni 
dari berbagai bidang dan lokasi geografis akan mendorong penciptaan standar-standar baru 
terkait infrastruktur dan logistik pendanaan seni budaya secara umum. Sementara itu, upaya-
upaya khusus seperti pengelolaan ruang lebih aman untuk seksualitas dan ekspresi gender non-
heteronormatif, misalnya, masih harus dimatangkan.  
 
Dari segi mekanisme akuntabilitasnya, CME telah menawarkan paradigma pertanggungjawaban 
yang bersandar pada interdependensi, empati, kejujuran dan kepedulian (care). Mekanisme 
baru ini, yang melibatkan publik, tim juri dan sesama penerima hibah, terbukti andal 
menumbuhkan otokritik mendalam dan etika swa-disiplin. Wikimedia Indonesia telah berhasil 
memfasilitasi model pelaporan terbuka yang memudahkan penerima hibah mengerjakan 
laporan dari segi administratif. Sementara itu, tim juri dalam banyak kasus telah berhasil 
menemani dan mendorong penerima hibah untuk berani mengeksplorasi praktiknya keluar dari 
zona nyaman sembari terus menajamkan perspektif berkaryanya. Pengelolaan dana solidaritas 
sisa hibah yang diserahkan pada konsensus kelompok penerima hibah merupakan eksperimen 
menarik yang memberi tanggung jawab lebih ke penerima hibah untuk memikirkan ulang peran 
mereka dalam keberlanjutan hibah secara kolektif. Akhirnya, tanpa kontrol dan pendisiplinan 
yang berlebihan dari donor/penyelenggara, para penerima hibah terbukti tetap merasa memiliki 
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tanggung jawab besar karena aktivitasnya dapat diperiksa langsung oleh publik lewat 
transparansi informasi di situs CME dan Wikimedia.  
 
Terkait isu visi keberlanjutan, kami mencatat banyak di antara penerima hibah, khususnya yang 
merintis proyek kolektif, telah berinisiatif dengan strategi ekonomi maupun legal-formal untuk 
mengembangkan kegiatan ke depannya. Kami juga menemukan sudah adanya inisiatif-inisiatif 
kolaborasi yang muncul antar penerima hibah berkat perkenalan melalui hibah CME, 
khususnya kolaborasi berbasis Internet yang tergolong lebih ringan biayanya.  
 
Berdasarkan pembelajaran yang dapat kami petik selepas proses evaluasi hibah CME, di bawah 
ini kami menyarikan sejumlah rekomendasi untuk upaya pengembangan jaringan yang sudah 
dibangun CME secara khusus dan inisiatif hibah seni budaya untuk perempuan secara umum. 
Perlu kami tekankan di sini sebelum masuk ke rincian rekomendasi, bahwa hasil evaluasi kami 
secara umum menunjukkan bahwa Cipta Media Ekspresi sebagai program pendukung karya 
cipta dan kerja perempuan di ranah seni dan budaya Indonesia masih dibutuhkan dan karena 
itu perlu dilanjutkan. 

Rekomendasi untuk pengembangan pengetahuan dan jaringan yang sudah 
dimunculkan selama proses CME:  

● Program sejenis Sekolah Pemikiran Perempuan dapat diteruskan sebagai penciptaan 
ruang belajar bersama. Kurikulum dapat dirancang bersama, dapat berangkat dari 
pengakuan bahwa semua penerima hibah sudah memiliki pengetahuan dan pengalaman. 
Sehingga mereka dapat saling mengajarkan sesuai ketertarikan atau kepedulian yang 
beririsan dan tercipta diskusi yang lebih interseksional dan dialektis mengurai 
kontradiksi-kontradiksi dalam pemikiran antar perempuan.  
 

● Beberapa topik pembelajaran bersama yang masih dapat ditajamkan: perspektif gender 
yang non-heteronormatif, perspektif dekolonial dalam hubungan tradisi dengan 
modernitas, perspektif kerja reproduksi sosial dalam konstruksi ruang publik dan privat 
perempuan, perspektif teologi feminis kritis dalam mengelola keberagaman keyakinan 
dan kepercayaan.  

 
● Inisiatif-inisiatif yang menciptakan platform kolaborasi dan pertukaran pengetahuan 

lintas daerah dapat terus didukung. Dukungan dapat berupa dukungan finansial, tapi 
bisa juga berupa dukungan seperti saling mengapresiasi karya dan mengamplifikasi isu 
karena modal bersama CME yang berkelanjutan ialah kekuatan jaringan sosial. 

 
● Inklusivitas yang dicakup Hibah CME sudah menyentuh interseksionalitas kelas, 

etnisitas, budaya tradisional dan kontemporer, urban-rural, dan disabilitas, namun ke 
depan masih perlu digali lebih dalam lagi kait-mengaitnya. Keragaman orientasi 
seksualitas, identitas, ekspresi, dan ketubuhan gender perlu mendapat ruang khusus 
dalam pelaksanaan hibah sejenis ke depan dan perlu dipikirkan cara aman dalam 
pemberian dukungan. Hubungan lintas agama dan antar umat satu agama belum secara 
signifikan dieksplorasi, dan masih menjadi P.R. penting baik dalam pelaksanaan 



67 
 

lanjutan maupun inisiatif serupa lainnya. Isu lingkungan dan perubahan iklim belum 
mendapat ruang yang cukup dalam penerimaan hibah, padahal perspektif pemikiran 
perempuan punya tawaran kritis yang berguna untuk isu ini. Semua isu ini menjadi 
penting untuk disorot mengingat pengaruhnya pada ketegangan sosial yang melanda 
Indonesia belakangan.  

Rekomendasi untuk pengembangan inisiatif hibah untuk perempuan:  

● Masih diperlukan model hibah yang memfasilitasi keberlanjutan ruang kolektif 
perempuan untuk menguatkan suara bersama dalam jaringan lokal. Selain itu, juga 
masih diperlukan dukungan berkelanjutan untuk mengeksplorasi dan mempelajari 
model-model pengorganisasian perempuan dalam platform kolaborasi atau kolektif, 
secara lokal maupun translokal.  

● Diperlukan lebih banyak momen pertemuan yang intim dan mendalam antar 
perempuan dari berbagai wilayah di Indonesia agar dapat menindaklanjuti kesenjangan 
pengetahuan antar konteks satu sama lain sebagai modal penginisasian kerja sama lintas 
daerah. 

 
● Perancangan dana hibah dapat terus diupayakan merangkul perempuan dari berbagai 

fase hidup dan karir, karena salah satu permasalahan perempuan dalam 
mengembangkan karyanya ialah terhambatnya karir setelah 
menikah/berkeluarga/punya anak.  

 
● Proses aplikasi dan pelaporan hibah sejenis dapat mengakamodasi pengajuan 

proposal/laporan dalam bentuk non-tulisan guna mewadahi ragam artikulasi gagasan 
yang ada. 

 
● Model penyelenggaraan hibah berbasis keterbukaan dan akuntabilitas publik (kecuali 

untuk kasus kelompok rentan yang masih memerlukan swa-sensor strategis) dapat 
diadvokasi kepada stakeholder lembaga donor lainnya, karena terbukti menciptakan 
hubungan produktif dan egaliter antara pemberi dan penerima hibah.  

 
● Model hibah CME perlu bertransformasi dari pemberian dana yang sesekali, menjadi 

program yang berkelanjutan dan jangka panjang sehingga selain membuka ruang bagi 
lebih banyak perempuan pekerja seni untuk berkarya, mereka juga punya lebih banyak 
kesempatan untuk bekerja antar sesama dan juga secara lintas bidang mulai dari bidang 
aktivisme sosial, lingkungan, politik, agama, hak asasi manusia, kesehatan reproduksi 
dan mental, pendidikan formal dan informal dll. 

 
● Inisiatif seperti program hibah CME ke depan perlu mengajak lebih banyak lembaga 

donor guna merespon kebutuhan di lapangan yang sedemikian tinggi. 
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● Inisiatif seperti program hibah CME ke depan perlu melibatkan jaringan aktivis 
perempuan yang lebih luas mengingat isu yang hendak diangkat bersifat tidak terbatas 
hanya pada dunia seni dan budaya namun bersifat keseluruhan (holistik). 

Rekomendasi untuk diseminasi perspektif perempuan dan kebutuhan riset 
lanjutan:  

● Etika kerja feminis dapat terus dipromosikan ke ruang-ruang sosial lain yang tidak 
eksklusif untuk perempuan, karena pada dasarnya nilai-nilai etika feminis ingin 
menciptakan ruang aman bersama bagi semua ekspresi gender.  

 
● Diperlukan riset lanjutan tentang kerja-kerja di balik layar yang biasanya ditempati 

perempuan, misalnya manajer, bendahara, pengarsip, dll, untuk mengapresiasi dan 
menaikkan status ketrampilan-ketrampilan mengelola yang kerap dianggap remeh.  

 
● Diperlukan upaya lanjutan untuk mendorong strategi pengorganisasian perempuan yang 

berbasis kepedulian (care), informalitas. kesetaraan dan keterbukaan, dan berprinsip 
swa-organisasi.   
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