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ABSTRACT
as fficially thereis no discrininationfor womenin
Eventhough
role in public space, but Indonesianwoman's role in public space haven't been
outstanding. It is caused by the role are dominated by men, so that in this

can be classiftedby minoritygroup.Iulultiplediscrimination
Indanesianwomen
is acceptedby Tionghoa's women are related to the minimum actualizotion
Tionghoa'swomensociol role in public or private spaces.Theintendedcasesof
FIowdo Tioughoa'swomenteenagerunderstandstheir ethnicidentity
reseca:chis,
at once understanding their gender in social interactionT The used methode of
research is qualitative with ethnographyperspective.
The role which is performing by Tionghol's women teenagerin social
is influenced by the acceptanceof ewironment. Thefirst socialization marked
cultivating values and continued to society confirmation in the outside of
community. According to the species,socialization to Tionghoa's women teenager is
divided in two ; Primary socialtization (in family) and secondary socialization (n
society). Primary sociolization as the /irst step that is passed by Tionghoo's women
happened on the childhood age by learning to be society participant (fomily. In thk
process wornen teenager Imows Chinese language in family. The role of closepeople
becomesvery important becausechildren do interaction model borderly inside. The
colour of women teenager character will be very determined by charocteristic and
interaction betweenthem and their closestfamily participant.
The inportance of son than daughter in Tionghoa'sfamily influences the
spoce for wonen to women's teenager in daily activities. Some alike to identity
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concept,as Tionghoa'swomenare also eultivatedandformed by signrficantother,
mainlyfamily. Throughthesocializationprocess,thenthe way of point ofview out of
gendercan be held by generationto the nextgeneration.Thefamily institution is a
companythat bolds the relationshipof men and wornen,and gives direction about
howis to be Tionghoa'swomen.
Keyword : Teenager,socialization,Tionghoa's women,family

Latar Belakang
Masihadanyaperasaan
tidakditerimasebagaibagiandari Indonesiamembuat
etnisTionghoatidakmenampilkanidentitassecarautuh.Kondisiini terutamatedadi
padakaum mudaetnis Tionghoa.Kaum muda Tionghoatidak mengalamikonflik
langsung namun menerima pemberitaandari keluarga dan lingkungan internal
mereka.Sosialisasisepihakkepadakaum mudaTionghoamenimbulkanprasangka
terhadapetnis non Tionghoahinggamenimbulkanantisipasiterhadappenampilan
identitas mereka. Prasangkayang berlanjut pada antisipasi pada akhirnya
menghambat
interaksiantaretnissecaraalami.
IdentitasTionghoayangmunculsekarangdandipertahankan,
dipengaruhidua
faldor, faktor eksternal(orang luar) dan faktor intemal (orang dalam). Hubungan
antar keduanya kadang kala menemui keselarasan,namun tak jarang juga
bertentangan.
Disatu sisi sesuaidengankeinginanpemilik identitas,di sisi lain
kadangtidak. Terkadangdigunakanuntukhal positif kadangsebaliknya.
Dalamhal
ini menjadisepenuhnya
Tionghoaataumeleburke dalambudayadominantergantung
dari bagaimanapenerimaandanpenolakanmasyarakatsekitardan sejauhmana
kaum
muda memahamike-Tionghoa-anmereka.Kedua hal tersebutpada akhirnya akan
salingtarik menarikuntuk membuatruangyang sarna-sama
di tolerir dikeduabelah
pihak. ProsestersebutpadaakhirnyaakanmembentukidentitassosialTionghoadi
matapribumi dan identitasbudayaTionghoa yang hanyadi munculkanpadaruang
khusus(pemendaman
identitas).
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EagairnanaKaummuda ernis TiCInghoamemilih dan menggunakanruangruang tersebutdalammenarnpilkanidentitasmerekamerupakanlcajianyangmenarik
untuk di teliti. Dimanakebebasan
dalammenampilkanidentitasmerekayang telah
dijamin undang-undang
masih terus diperjuangkanuntuk diaplikasikandi ruang.
ruang publik akibat masih adanyasisa-sisadiskriminasiyang terlanjurmengakr
dalampemikiransebagian
orangdi Indonesia.
SalahsatukaummudaetnisTionghoayangmenarikuntukdikaji olehpenulb
adalahremajaperempuandenganasumsibatrwamerekamengalamidiskriminasi
qnda. Diskiminasi qertama vralr{ dirasakatroteh remai+
didapatkandari posisi etnik merekadalam kehidupandi
diskriminasiyang kedua mereka dapatkandari kelamin merekt
perempuan. Asumsi tersebutdiperkuatoleh pernyataanMely
(2003)-yang memusatkan
Suryadinata
perhatiannya
padamasalah
yang menjadi korban kekerasan,termasukperempuanTionghoa,kekerasanyang menimpa kaum perempuanberasaldari
gender',yangmenganggap
perempuan
berkedudukan
lebihrendah
Meskipun secararesmi tidak ada diskriminasi bagr
mengambilperandi ruangpublik,nalnunperanperempuan
Indonesia
belumlahterlalumenonjol,hal ini dikarenakan
peftmdalamruangpublik didominasi
laki-laki, sehinggadalam konteks ini perempuanIndonesiadapat digolongkan
sebagaikelompok minoritas.Jika dilihat secarademografiso
maka jumlatr etnis
Tionghoadi Indonesia termasuksebagaikelompokminoritas.Oleh karenaitu
perempuanTionghoamerupakanfigur yang mengalamidiskriminasigand4 yaiur
sebagaietnis minoritasdan sebagaikelompokminoritasperempuan.Diskriminasi
gandayang diterima oleh perempuanTionghoa berhubungan
denganminimnya
aktualisasiperan sosial perempuanTionghoadalam ruang publik maupunruaog
privat.
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Untuk mengungkapruang identitas yang ditampilkan oleh perempuan
Tionghoamakadipilih kategoriremajasebagaisubjekpenelitian.Pemilihankategori
remajamenjadi menarik karenaperiode usia 14 - lg tahun merupakanmasa
pembentukankonsep diri yang menjadi titik tolak identitassosial. Usia yang
mengalamiterpaanpesandalam dunia modern sekaligusmenerimaintemalisasi
budayaetnik dalam waktu bersamaanmenjadi dasar dalam pemilihan subjek
penelitianyangberkategori
remaja.

RumusanMasalah
RemajaTionghoamemahami
Bagaimana
relasiperempuan
denganlakiJaki di
komunitasetniknya?
Tujuan Penelitian:
Penelitianini dimaksudkan
untuk mencaritahu bagaimana
remajaTionghoa
di Kota Bengkulu memahamirelasi perempuandenganlaki-laki di komunitas
etniknya.
Manfaat Penelitian
Manfaat penelitianini secarateoritiesakanmemberikanvarianpemaknaan
Pergeseranmakna identitas yang selama ini
identitas bagi ilmu pengetahuan.
yangcair dan
dianggaptetapdansolidakandigabungkan
denganperspektifidentitas
diri denganlingkungan.Sedangkansecarapraktis akan memberikan
menyesuaikan
gambaran
aspirasiremajaTionghoadi KotaBengkuluyangselamaini tidakterdengar
dalaminteraksidi masyarakat.
RuangLingkup dan SettingPenelitian
pernahaman
Ruanglingkuppenelitianini akan menggalidan menemukenali
remajaterhadaprelasiperempuandenganlaki-laki di komunitasTionghoa.Setting
2012
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penelitianakandifokuskanpadaremajaperempuandenganrentangantara14 tahun19tahunyangberdomisilidi KotaBengkulu.
TINJAUAN PUSTAKA
EtnisitasMerupakanProsesInteralisi Simbolik
Karena etnisitas juga rnerupakanhubungan interaksi antar etnis, maka
juga akanmengalamipenyesuaian
jika berinteraksidengan
identitasetnisseseorang
etnislain"Etnisitasmenyangkut
keanggotaan
seseorang
dalamsuatukomunitas,oleh
karenanya pandangan lingkungan sosial terhadap komunitas mereka akan
pengambilan
peranseseorang
mempengaruhi
bagaimana
dalamberinteraksidengm
lingkungantersebut.Padaprosesini akanterjadikerja identitasagaridentitasyang

;

positif dari lingkungansekitar.Etnisitas
terlihatmempunyaipandangan

:

identitasdan sekaligusinstrument:etnisitassekaligusmerupakansuatu

I

keanggotaan
budayadanjugasuatualatatausenjatayangdigunakananggota-anggote

{

posisinyaagarlebihbaikdalamsuatusistemsosial.
untukberusaha
menegosiasikan

l

Ruang yangTergenderkan
;

Karena genderadalah prinsip pengaturankehidupansosial yang dipenuhi
hubungankekuasaan,maka konstruksisosial ruang tentu juga merupakansesuahr
yang tergenderkan.
Sepertikata Masseydalam Barker ( 2005), hubungangender
bervariasidari saturuangke ruanglain: ruangtergenderkan
secarasimbolisdanada
ruang-ruangyang ditandaioleh laranganbagi jenis kelamin tertentu.Genderisasi
ruangklasik di baratterwujuddalampemisahanantaxao'rumah" dan "tempatkerja"
yangterartikulasidenganyang"privat" danyang"publik". Rumahdianggapsebagai
wilayahnyahal-hal yang "privat" dan feminism,sedangkantempatkerja dikodekan
sebagaimaskulindalamruangpublic. Rumahdi cap sebagaiwilayah tanpaupah
tempatibu dan anak-analr,mengkonotasikan
nilai-nilai sekundersepertipengasuhan,
cintaokelembutan,dan kerumahtanggaan.
Sebaliknya,tempat-tempatkerja berupah
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dianggapsebagaiwilayahlelaki,mengkonotasikan
nilai-nilai primerkekuatan(fisik
kesetiakawanan,
maupunmental),ketegasan,
dankenyataan.
Ruangdan tempatmerupakankonstruksisosialdan cultural, dimanatempat
diandaidenganadanyainvestasidanidentifikasiemosional.
Ruangdantempatselalu
merupakanmasalahhubungan-hubungan
sosialtentangkelas,gender,etnisitas,dan
Atau dengankatalain, tempat-tempat
sebagainya.
kekuasaan
dicirikan denganadanya
(Barker,2005:4I 9)
persaingan
dalammakna-maknanya
IdentitasTionghoa
Identitas dalam perspektifinteraksisimbolik menentukan bagaimana
bertingkahJaku.Dalam pengertianyang lebih luas, identitas yang
seseorang
yang tidak dapatdiubaholeh
adalahidentitasyang dimiliki seseorang
melembaga
orangitu sendiri.Olehkarenaitu identitas adalah suatu prosesmenjadi, dalam
konteksidentitasTionghoamakamenjadi Tionghoa artinya menjadi Tionghoa
secaf,aras dan secaraetnis. Secara lebih sederhana,
identitas secara sosial
adalah komitmen terhadap nilai-nilai dan standarumumdari suatukelompok.
Individu Tionghoaharusmelakukan berbagai kewajibannya sebagai orang
Tionghoa agar dapatdikatakan sebagai bagianetnis Tionghoa. Faktor
lingkungandimana merekadibesarkan menjadidasarbagipengambilan identitas
ke-Tionghoa-andan menjadikan identitastersebut sebagai bagian integral
dalam diri, sehinggabudayaTionghoadijadikansebagaidasardalamberpikirdan
bertindak.

METODE YANG DIGT]NAKAN
3.1.PendekatanPenelitian
Metode yang digunakandalam menjalankanpenelitian ini adalatrkualitatif
denganpendekatanetnografi. Etnografi adalah salah satu metode klasik dalam
ke arahyanglebih kualitatif. Etnografibertujuan
culturalstudies,yangdikembangkan
2012
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memahami'makna' sebagaimana
dipahamioleh sebuahkomunitasatau masyarakat
berbedadengankonteksmaknadalam semiotikaatauhermeneutika(piliang, 2006).
Metodeetnografimemiliki ciri unik yangmembedakannya
denganmetodepenelitian
kualitatiflainnya,yakni:obserratoryparticipant--sebagai
teknikpengumpulan
data,
jangka wakrupenelitianyang relatif lama,beradadalamsettingtertentu,wawancara
yang mendalamdan tak terstrukturserta mengikutsertakan
interpretasipenelitinya
(Spradley,1997).Sebagaimana
dilukiskanolehPaulWilis, penelitietnografimeneliti
dalam lingkungannyata subyeknya,bukan dalam laboratorium,dan membebaskan
diri sebisamungkindari klaim-klaimteori yang ada.Iaberpartisipasi
dalam aktivitas
subjeknyadilapangan,tetapi
tidak dibenarkan'mengganggu'lapanganitu sendiri.Ia
tidak rnemberikanpertanyaanyang telah dirumuskansebelumnya
terhadapsubje(
'a
akantetapi seterbukamungkinterhadapsegalapengetahuan takenfor granted' di
lingkungannya.Metode etnografidalam hal ini memperlihatkanpenghargaanyang
tinggi dan seriusterhadap'sang lain' ( the others),ymg kini diberi ruang untuk
'berbicara'- penghargaan juga
yang
dirayakanculturalstudiesdanpos-modernisme
(Piliang,2006).

HASIL PEhI"ELITIANDAI\I PEMBAHASAN
RelasiPerempuanDan Laki-Laki Dalam KeluargaTionghoa
Remajaperempuan
Tionghoamenyadariperbedaanperan di kehidupan
bila dibandingkandengan laki-laki. Hal pertama yang mereka pahami adalatr
posisi merekadalam bisnis keluarga.Ketika anak laki-laki dipersiapkanuntuk
meneruskan usahakeluarga,maka anak perempuanlebih diposisikansebagai
pendukungaktifitasrumahtangga.Perbedaan
posisilaki-laki danperempuandalam
keluargaTionghoaini dikondisikan lewat pemahamanbahwa perempuanakan
mengikuti suami dan meninggalkankeluarga. Agar harta keluarga tidak jatuh
pada orang lain maka anak laki-laki sebagai penerusmarga akan lebih
diprioritaskan untuk meneruskanusaha keluarga. Alasan yang hampir sarna
IURNALIDEAFISIPUMB,1-73,Volume7 NoZ4,September
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dikemukakan terhadap cara pengaturan pembagianwarisankeluargaTionghoa
yangjuga lebihmengutamakan
anaklaki-laki.
"Laki-laki itu peneruskeluarga,margagitu,talauperempuankan
nanti ikut
keluargasuami,jadi biasanyausahakeluargaanak laki-laki yang pegang.Jadi
di keluargaTionghoa itu laki-laki lebih diutamakankarena tadi, penerusmarg4
warisanjuga gitu, laki-laki dapatbagianyang lebih besat''o (Chatrine,04 Marer
2010).
Perbedaanperlakuanjuga terjadi dalam proses pemilihan pasangan
hidup.Remaja perempuanTionghoa tidak diberikan keleluasaanuntukmemilih
pasanganyang berasal dari luar etnis.Hal ini ditekankanjika merekamasih
ingin dianggap sebagai bagian dari keluarga Tionghoa. Adanya pembatasan
perempuandalam memilih pasanganhidup dari luar Etnis ini dipahami karena
perempuan Tionghoa tidak mempunyaihak untuk meneruskanmarga keluarga.
Marga merupakanidentitas Tionghoa yang memberi status seseorang pada
keanggotaanetnis. Oleh karena itu keluarga Tionghoa sangat membatasi
perkawinancampurperempuanTionghoadenganlaki-laki pribumi karenatidak
dini
ingin anak perempuannyakeluar dari lingkunganetnis.Bentukpencegahan
biasanyadilakukansaatremajaperempuan mulai mengenal lakilaki
pacar. Kondisi

sebagai

ini membuat beberaparemaja perempuanTionghoa yang

dengan
menjalin hubunganasmaradenganlaki-laki ptibumi melakukanhubungan
carasembunyi-sembunyi.
"Pacarkupribumi sih, tapi orang tuaku belum tauoh'alautau kayaknya
gaft setuju,alasannyaya mesti sesama lah sesamaTionghoq istilahnya
kaya melanjutkanlah, tnman-temankujuga semua koya grtd'o (Yenti
Salimi,12Maret2010).

20tZ
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iii

Walaupun terlarang, terkadang dalam kehidupan ada saja perempuan
Tionghoayangmelakukanpernikahan
denganlaki-lakipribumi.Pelanggaran
tadisi

Pand

membuatkeluargaTionghoamemberikanberbagaisanksisosial terhadappelaku
pernikahan campur antaretnis.Bentuk sanksi yang diberlakukan ada beberapa
tingkatan, dari yang berbentuk tindakan pengucilan sampai pada tingkat
"dibuang" dari lingkungan keluarga. Sanksi ini dilakukan untuk dijadikan
pelajaran bagi perempuarTionghoalain jika beranimencobauntuk melakukan
tindakanyangsama.

laki

subo

men

Bebe

ruan

Dalam beberapa kasus sanksi yang diterapkan cukup berat karena

Tion

selain menerima pengucilan, perempuan Tionghoa yang melakukan kawin
campurjuga menerimakonsekuensio'dibuang"dari keluargainti dan keluarga

besa

men

besar Tionghoa. Pengertian"dibuang"dimaknaidari penuturanMai Ching, 2l
tahun, berikutini:

dian

"Kalau di keluargaTionghoayang masih kolot ( beragamaBudha atau
Kong Khu Chu), kalau sudah diingetin tapi masih bandel, biasanya
dibuang dari keluarga". ftetika ditanyakanapa yang dimaksuddengan
dibuang)" ya dibuang,kalau ada masalahgak boleh datangke keluarga,
kan sudahdiingetindulu, kalau tetapdatangya diusir, kalauorang tua
meninggaljugagak bolehdatang,warisanjugagak dapat",(Mei Ching, 6
Februari2010).

driq

Aturan dalam keluarga Tionghoa yang sudah menganutagamaKristen

tind

adali

seca

den
(tle

sanI

keluarga yangmasihmenganutagama
longgar jika dibandingkan

meI

Budhadan Konghu Chu. MenurutLina (22 tahun)hal ini dikarenakansebagian

kdr

sedikit lebih

orangTionghoa lebih suka mencari sesuatuyang praktis dalam kehidupannya,
bagi etnisTionghoa
dan agama Kristen dianggapdapatmemberikankeleluasaan
pasangan
hidupnya.
dalammenentukan

Tio

tida

seb

dor
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PandanganRemajaPerempuanTerhadapPerbedaanPerandi Keluarga
Peran perempuanTionghoayang terbatasjika dibandingdenganlakilaki membuat posisi remaja perempuandalam keluarga Tionghoa menjadi
subordinat.Posisi ini membuatremajaperempuenTionghoamenjadi sulit untuk
menentukan pilihan karena pilihan hidupnya sudah disiapkanoleh keluarga.
BeberapaperempuanTionghoa yang sudah mendudukiposisi strategisdalam
ruang publik, tetap menjadikankepalakeluargasebagairujukanutama.Tradisi
Tionghoayangmemiliki penghormatanbesar pada keluarga inti dan keluarga
besar menjadi salah satu penghambat perempuan Tionghoa untuk
diri secaramandiri.
mengembangkan
Penghormatan yang tinggi kepada orangtua membuat perilaku
diaratrkanuntuk mengharumkannama keluarga.Kehormatantersebutharus terus
dijaga dari segalabentuk pelanggaranyangmungkin terjadi, karenapelanggaran
adalah sesuatuyang tabudanmemalukan
namakeluargasehinggaharusdihindari
secaradini. Keluargaetnis Cina yang beradadi Indonesiamemiliki ikatan kuat
denganpola patrilinealyangmelengkapidiri dengansusunankeluargadalam klan
(sfre) dan extendedfamily. Orang cina memiliki ikatan keluarga besar yang
rasa solidaritasdalamkerabatbesar,semua
sangatkuat. Mereka mengembangkan
tindakandan perbuatanditujukan bagi keharumannamakeluarga.Mereka sangat
orangtua, terlebih nenekmoyang.Karenaorang tua adalahsumber
menghormati
kehormatanyangharusdijaga(Salim,2006).
Pemahaman terhadap budaya ini

begitu mengakar pada remaja

Tionghoa sehinggabentuk perilaku yang dilakukan sehari-harisedapatmungkin
tidak melanggaraturan yang telah ditetapkanoleh orang tua, khususnyaayah
sebagaikepalakeluarga.Oleh karenaitu peranayahsebagaikepalakeluargabegitu
dominan. Kebijakan yang menyangkutnama baik keluarga haruslah diserahkan
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kepala keluarga. Sehinggatidak aneh jika penghormatan
atau sepengetahuan
denganfigur ibu.
terhadapfigur ayahlebihbesarjika dibandingkan

p€r

sos
Peran ayah yang besar sebagai kepala keluarga ini pada akhirnya

p€r

berimplikasi kepadaanak laki-laki. Sebagaicalon kepala keluargamaka anak

be

laki-laki lebih diprioritaskan keluarga Tionghoa. Dalam kepercayaanTionghoa

po

yang kolot, anak perempuantidak diprioritaskan dalam mengenyampendidikan

m€

keluargasudatrdipikul oleh anaklaki-laki.Hal
yang tinggi karena tanggungiawab

da

terbalik dengananaklaki-lakiyangjustru didoronguntukmengenyam
ini berbanding
bisniskeluarga.Bidangusahayang
pendidikanyangtinggi agardapat meneruskan

wa

dikembangkanoleh anak laki-laki diarahkanuntuk menjagadan meningkatkan

pa

namabaik keluarga.
keharuman

Til

ke

Adanya konsistensikeluargaTionghoadalam bidang tertentumembuat

m(

Walaupunsepertinya
sesuatuyangberbedadianggapsebagaisebuahpenyimpangan.

int

membatasiruang gerak generasimuda Tionghoa,namun cara pandangtradisi
primer(Ling
urusankeluargasebagaikebutuhan
Tionghoayanglebihmengutamakan

di

dalamSalim,2006)membuatbisniskeluargamenjadisebuahaltifitas turun-temurun.

lai

Berkenaandengantradisi bisnis dalamkeluarga Tionghoaada ungkapanbahwa

k

budayanenekmoyang.
tabu bagi keturunanTionghoayangtidakmelanjutkan

ke

ne

IdentitasPerempuanTionghoa
Sosialisasi

m

Hasil dari sosialisasiditerapkan oleh

remaja perempuandengan

te

menarnpilkanperan yang sesuai dengan harapan lingkungan. Oleh karenanya

tr

dalam proses sosialisasi tersebutdiajarkanperan yang akan dijalankanremaja
perempuandalam lingkungan. Peran yang ditampilkan remaja perempuan

la

Tionghoa di ruang sosial dipengaruhi oleh penerimaandari lingkungan.

p

n

nilai dan berlanjutpadakonfirmasi
Sosialisasiawal ditandai dengan penanaman
jenisnya,sosialisasipada remaja
di luar komunitasetnis. Berdasarkan
masyarakat
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n
I

il

perempuan
Tionghoa dibagimenjadi dua; sosialisasiprimer(dalamkeluarga)dan
sosialisasisekunder(dalammasyarakat).Sosialisasiprimer sebagai sosialisasi
pertamayang dijalani perempuanTionghoa terjadipadausia anak-anak
dengan
belajar menjadi anggotamasyarakat fteluarga). Pada tahap ini

remaja

perempuanmengenalbahasamandarin di keluarga. Peran orang-orangterdekat
menjadi sangatpenting sebabanakmelakukanpola interaksi secaraterbatasdi
dalamnya.Warna kepribadianremaja perempuanakan sangat ditentukanoleh
wama kepribadiandan interaksi yang terjadi antaramerekadengan anggota
keluarga terdekatnya.Karena remaja perempuanTionghoa sudah mempunyai
pandangan tersendiri terhadapnon Tionghoasebelummerekamengenal non
Tionglroa itu sendiri maka dapat disimpulkan bahwa penilaian tersebut
merupakanhasil sosialisasikeluarga Tionghoa. Dengan demikian wajar bila
atassimbol-simbolyangditemuidalam interaksinya
interprestasiremajaperempuan
di masyarakatdipengaruhimakna ketika berinteraksidengankeluarganya.
Pengenalanetika, tradisi, aturan-aturan,dan berbagai bentuk simbolik
lainnya merupakanbagiandari sosialisasiyang dilakukankeluarga.Prosesyang
berlangsung membuat individu menghayatidan melaksanakannorma-nonna
keluargaagar merasa sebagaibagiandari institusi tersebut.Oleh karenaitu cara
dalam berpikir,bersikapdanbertingkahlaku
di internal etnisnya
remajaperempuan
penerimaandari lingkunganetnisnya
merupakansebuahmedia untuk mendapatkan
tersebut. Setelah mengenal lingkungan di luar keluarganya maka remaja
perempuanmengalami tahapan sosialisasisekunder,suatu proses sosialisasi
lanjutan yang memperkenalkan individu ke dalam kelompok tertentu dalam
Masa ini salah satunya sering berlangsungdi sekolah. Remaja
masyarakat.
perempuanmulai mengenal individu lain yang berbeda dengan dirinya, dan
secara bertatrap mulai mampu membedakan dirinya dengan orang lain.
Kesadaran akan perbedaan yang ia temui pada lingkungan baru akan
mempengaruhiidentitas yang selamaini ia jalankan.
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SosialisasiKedudukanPerempuandi KeluargaTionghoa
Meskipun tidak ada aturan resmi yang membedakanperan laki-laki
dan perempuan
dalamkeluargaTionghoa,namunsosialisasiposisidalamkeluarga
tetap terjadi. Prosessosialisasidi dalam keluargalebih ditekankanpada nilai
yang merupakanprinsip-prinsipetika yang harus di pegangkuat oleh remaja
perempuan.Tindakan remaja perempuanTionghoa dalam keluarga dikontrol
dengan gagasan tentang "baik dan buruk", 'oyangdikehendakidan yang tak
dikehendaki",sertao'yang boleh dan yang tidak boleh". Konsep tersebut
membentuk nonna sebagai aturan-aturanbaku tentang perilaku yang harus
dipatuhi oleh seluruh anggotakeluargaperempuan
sehinggamuncul sanksipada
setiaptindakanyangdianggapmelanggar.
Bentuk

sosialisasi tentang konsep "yang dikehendaki"odipahami

perempuanTionghoa lewat penerusanusaha keluarga.Anak laki-laki lebih
dikehendakiuntuk mengambiltongkat estafetbisnis keluargajika dibandingkan
dengan anak perempuan.
Sosialisasitentang apa o'yangboleh"dan '!ang tidak
boleh'', dipahami remajaperempuandalammenentukan
pasanganhidup. Perempuan
Tionghoadituntut untuk memilih pasangandari efiris yang sama. Sesuatuyang
berbedajika dibandingkandengan anak laki-laki yang mempunyai keleluasaan
dalam memilih pasangandari luar etnis.Bentuk sosialisasiselanjutnyaadalah
tentang sanksi yang diterapkanoleh lingkungan keluargabagi yang melanggar
tradisi Tionghoa.
Sosialisasimengenaisanksipadapelanggaran
tradisi Tionghoadijadikan
contoh baik dan buruk bagi perempuanTionghoayang lain. Peran remaja
perempuan dalam pembagiantugas di keluargadidapatkandari peniruan pada
significant others, khususnya ayah sebagai kepala keluarga dan ibu sebagai
pengatur rumah tafigga. Pembagian kerja antara ayah dan ibu memberikan
modelpembagiankerjaantaralaki-laki danperempuandalamkehidupansehari-hari.
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Dalam keluarga Tionghoa anak perempuan akan lebih banyak
mendapatdan mengambilperanyangibu merekalakukan,sedangkananaklaki-laki
dan mengambilperan yang ayahmerekakerjakan.Kajian tentangkerja
mendapat
dalam keluarga yangmenghubungkan
pembagiankerja secara seksual dalam
rumah tangga lalu ke dunia kerja menunjukkan secara empirik bahwa
pembedaanperan genderdalam keluargamembentukpola ketimpangangender
di dunia keda (Beilharz, 2005). Sosialisasidalam keluargapada akhirnya
diperkuat melalui konfirmasi lingkungan,di

mana hampir setiap keluarga

hal yangsama.
menerapkan

RuangPublik dan RuangDomestikdi KeluargaTionghoa
Membicarakan identitas remaja perempuan dalam etnis Tionghoa
perempuandalamkeluarga.Hal ini
berarti membahasperandan hak-kewajiban
setidaknya didapat dari kesimpulanjawaban para infonnan. Bagaimanaperan
perempuandalam menjalankan hak dan kewajibannya dijadikan sebagai
karakteristikidentitasperempuanTionghoadi dalam kelompoketnisnya.Karena
pada awalnya identitasperempuan
Tionghoadidapatkandari perandalamaktifitas
keluarga,maka identitasperempuan
Tionghoasebenarnya
diperolehsecaracultural.
Untuk mengkaji identitasremajaperempuandalam kelompok etnisnya
dibutuhkan pembanding yang dapatmemperjelasperan dan hak-kewajiban
perandanhakkewajiban
mereka.Remajaperempuan
Tionghoaseringmenggunakan
laki-laki Tionghoasebagaipembandingagar bisa menjelaskanidentitasmereka.
Hasil penelitian menunjukanbahwa laki-laki Tionghoa menempatiwilayah
tersendiriyang disebut dengan 'tempat laki-laki", begitu juga dengan
perempuanTionghoa yang menempati"ruang khusus" perempuan.Karena peran
dan aktifitas perempuanmenempatiwilayah tertentudalam keluargaTionghoa,
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maka wilayah-wilayahtersebutdapatdijadikansebagairuangidentitasperempuan
Tionghoa.
Secaradini remajaperempuansudahmemahamibagaimanaperanyang
harus merelcajalankan.Cara pandangetnisTionghoa yang sangatmenghormati
keluarga kfiususnyaorang tua, memberikanmodel teladan bagi pembentukan

identitas anak sesuaidenganfigur ayahdan ibu. Situasitersebutmengkondisikan
rernajaperempuansecaradini untukmengenalaktifitasyangdikerjakanoleh ibunya
sehari-haridanpada tahap selanjutnyaterlibat dalam aktifitas yang ibu mereka
kerjakan. Situasi yang sama terjadi pada anak laki-laki yangmenemukan
figur teladanpada sosokayah.

KESIMPULAI\
Posisi remaja perempuanTionghoa dalam relasinya dengan laki-laki
Tionghoa mengungkap cara pandang keluarga dalam membentuk dunia.
dalamkeluargaTionghoa,
Pengutamaan
anakperempuan
anaklaki-lakidibandingkan
mempengaruhi ruang bagi remaja perempuan untuk beraktifitas dalam
kehidupansehari-hari.Dan seperti juga konsep identitas etnis, konsep identitas
Tionghcla.iugaditanamkandandibentukolehsignificantother,
sebagaiperempuan
terutamakeluarga.Melalui proses sosialisasimaka cara pandangbias gender
ini dapat dipertahankandari satu generasike generasiberikuhya. Institusi
keluarga adalah lembaga yang menegaskanbentuk hubungan laki-laki dan
perempuan dan memberikanpanduantentangbagaimanamenjadi perempuan
Tionghoa. Identitas sebagai perempuandipahami remaja Tionghoamelalui
jenis kelamin
peranberdasarkan
pembagianperandalam keluarga.Pengkondisian
membuatanak perempuan lebih dilibatkan dalam aktifitas keseharian ibu,
sedangkan
anak laki-laki didorong untukmengikuti peran yang dilakukan oleh
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Volume
7 No24,September
IDEAFISIP
UMB,1-73,
IURNAL

GT

3.v-ah.Pembagian peran yang bias gendertersebutmembuatanak laki-laki
mendapatkan
porsiyangdominandalam usahakeluargabila dibandingkandengan
P€rempuan.Untuk penerusanusaha keluarga, laki-laki sudah didaulat dan
dipersiapkansebagai pengganti tunggal. Kondisi tersebut dipahami remaja
perempuanTionghoa melalui konsep "yang dikehendaki',.selain pembagian
peran, perbedaanlaki-laki Tionghoadan perempuan Tionghoajuga dipahami
melalui konsep"yang boleh dan yang tidak boleh". Laki-laki Tionghoa boleh
memilih pasanganhidup dari non-TionghoasebaliknyaperempuanTionghoa
tidak boleh memilih pasangan hidup dari non Tionghoa. pemahamanini
dihubungkan
remajaperempuan
denganpandangan
umumetnisTionghoayanghanya
memberikan
hakpenerusan
namakeluarga(marga)padaanak laki-laki. Statusanak
dari pernikahanperempuanTionghoa dengan etnis non-Tionghoatidak akan
dianggapsebagaiketurunanTionghoa,hal ini berbedadengananak keturunan
dari hasil perkawinanantaretnis yang dilakukanlaki-laki Tionghoa.pelanggaran
terhadap tradisi menjadi dasar bagi remaja perempuan Tionghoa untuk
memahami konsep perempuanTionghoa yang baik dan konsep perempuan
Tionghoayangburuk.
Praktik pembagianperan secaraseksualdi keluargaTionghoaini pada
akhirnyamembagiduaruangaktifitasbagilaki-lakidanperempuan.
Jikadihubungan
denganruang privat etnis Tionghoarelasinyadengannon Tionghoamaka bisa
disimpulkanbahwa ruang privat yang dimiliki oleh etnisTionghoa ternyata
masih terbagidu4 yaitu ruang laki-laki dan ruangperempuan. Ruangpublik
diperuntukanbagi laki-laki dan ruangdomestikuntuk perempuan.Jika ruang
publik diasumsikandengan bidang yang berhubungan dengan keputusan;
pengambilankebijakan; tanggungjawab ekonomi; penerus marga; pemegang
usaha keluarga, maka ruang domestikdiasumsikan
denganrumahdan kegiatan
rumahtangga.RemajaperempuanTionghoamemahamiposisinyadalam keluarga
dengan menempatkandiri dalam ruang domestik sesuai dengan tradisi
IURNALIDEAFISIPUMB,1-73,VolumeT NoZ4,September
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Tionghoa.Dilihat dari aktifitasnyayang mempunyaiperbedaan
dengananaklakilaki maka aktifitas perempuandapatdisebut sebagai identitasperempuan.Karena
dalarnpembagian sffuktur sosial,pekerjaandi bidang publik dianggap lebih
strategisdi bandingkanbidang donnestik,makapemberianruang publik kepada
laki-laki merupakanbentuk dominasi laki-laki terhadapperempuan.Walaupun
terdapatketimpanganperan, faktor institusi keluarga sebagaimedia sosialisasi
membuatkonsepidentitasperempuan
remajaTionghoaini menjadirelatif stabildan
tidakmenimbulkan
perlawanan.
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