


 Salam  cinta.

 Menyongsong mekarnya bunga diawal mei, jurnal ini terbit tak tepat waktu seperti dua dari kami 
yang selalu tak begitu peduli akan waktu yang jika orang-orang sekarang mengandaikannya 
seperti uang, maka kami merasakannya  seperti kopi hangat yang dibiarkan dingin perlahan-
lahan seiring titik hujan yang jatuh terakhir. Bersama dengan cinta kami juga memberikan 
nomore pertama ini kepada orang-orang di posisi-posisi yang efektif katanya.

 Jika kerja dipahami adalah pun uang, maka kami mengumpamakannya seperti memetik mangga 
 ibu yang ranum dan melihatnya telah penuh dengan lubang-lubang bekas gigitan kelelawar. 
Seperti para perawan yang menari ceria ditengah-tengah api unggun menyambut perayaan 
panen padi. Jika  kerja adalah bangun jam tujuh pagi, berseragam, pulang menjelang magrib dan 
jenuh 12 jam setiap hari maka kami membayangkannya seperti bercinta dari gelap malam hingga 
sinar mentari pertama jatuh ditirai jendela dan menyaksikan mei memekarkan mawar kami lagi 
untuk menyiapkan penyambutan perayaan panen dan musim kawin nanti.

 Jika mayday dianggap sebagai hari buruh sedunia maka bagi kami dia seperti pesta-pesta alam  
penyambutan musim kawin dan panen padi  yang dipenuhi bebunyian pa'kacapi dan pekik suara 
anak kecil, karena alam tidak hanya mampu menghasilkan kerja tapi juga menawarkan santai 
dan bermain liar.

 Maka tidak lah begitu menarik bagi kami tentang bagaimana mengimprovisasikan hidup yang 
eksis sekarang ini karena hidup haruslah dibuat semenarik mungkin seperti sediakala dimana 
tiap orang bebas bercinta dibawa terik matahari ataupun dibawa rintik hujan, dimana sebuah 
jeruk adalah begitu istimewa hingga tiap orang harus memetiknya jika ingin menikmati.

 Semoga mekaran bunga diawal mei disambut dengan pesta-pesta yang semarak dan ceria 
dijalan-jalan yang selalu dilalui para pekerja pabrik dan pelacur-pelacur pinggiran  kota.
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Revolusi merupakan penolakan terhadap tatanan lama, sekaligus sebagai embrio yang secara konsisten 
mereproduksi bentuk baru penolakannya terhadap tatanan lama, mengimajinasikan tatanan dunia yang 
menjadi antitesis terhadap tatanan lama. Bentuk dialektis inilah yang sekaligus menjadi pembeda dari imaji 
revolusi yang direproduksi oleh mahasiswa. Sebagaimana logika, watak, dan karakter yang menginstitusikan 
dirinya, Mahasiswa tidaklah mengambil titik pijak revolusioner, melainkan mendistorsi term revolusi didalam 
praksis radikalnya dengan motif meremajakan kapitalisme, Negara, dan peradaban.

“Mahasiswa mengambil peranan terpenting  sekaligus sentral  dalam  perubahan sosial”. Citra inilah yang 
merasuk dan tumbuh mekar dalam dinamika history mahasiswa. Terdapat hal yang menggelitik dari asumsi 
tersebut tentang bagaimana sentral kekuatan perubahan social terletak dalam identitas mahasiswa 
sedangkan  pada bentuk watak dan segala hal yang menjelaskan kediriannya,  mahasiswa   mengambil titik 
pijak penolakan terhadap bentuk destruktifitas yang  revolusioner  yang  secara bertahap menutrisikan 
penolakan terhadap otoritas Negara dan kapital. Maka memahami segala yang revolusioner adalah melihat 
fenomena yang mengingkari kedirian Negara, peradaban, dan kapitalisme. Sebab revolusi adalah subversiv!

Tipikal resistensi yang mengalienasi

Struktur kesadaran yang terbangun dalam relasi dominasi, mencerabut relasi kongkret yang eksis dalam 
kehidupan harian. Ketercerabutan relasi tersebut terbangun melalui instrument pendisiplinan, instrument 
tersebut mengambil peran menghubungkan struktur kesadaran, terpisah dari realitas kongkret yang eksis 
secara materil. Sebagaimana Negara yang tidak mempunyai realitas materil, institusi pendidikan merangsang 
kebutuhan kedudukan sosial. Kebutuhan kedudukan sosial tersebut melipatgandakan hasrat diri seseorang 
merebut identitas sosial yang menyandingkan relasi harian pada kedudukan hirarki sosial. Kita tidak melihat 
lagi uang (kapital) sebagai otoritas yang membentuk hirarki sosial, jauh dari hal itu, identitas sosial 
merupakan otoritas tersendiri yang mereproduksi hirarki dalam ruang kendalinya.

Di dalam institusi pendidikan, mahasiswa merupakan mesin yang belum tersempurnakan prasyarat 
produktifitasnya. Mentransisikan kedirian individunya pada relasi kerja modern yang membentuk wataknya 
sebagai kelas pekerja baru sekaligus memproposisikan dirinya secara dominan dalam seluruh relasi kerja 
upahan yang  mengganti mesin kerja lama sekaligus menambal kecacatan tatanan kapitalistik. Kesadaran 
yang terbangun dari pabrik pendidikan menghasilkan komoditas berupa mesin kerja (mahasiswa). Komoditas 
tersebut juga mempunyai brand produk dari institusi pendidikan tempatnya berada. Prasyarat utama bagi 
kelas kerja baru membangun kedudukan hirarki sosial dominan dalam lingkungan sosial didalam bentuk kerja 
upahan lainnya ialah melalui penguasaan dominan terhadap ruang politik dan sosial di dalam masyarakat. 

Bentuk penerimaan massa terhadap citra dominan mahasiswa dibangun melalui citra demonstrasi yang 
diproyeksikan media massa. motifnya untuk memanipulasi kesadaran massa tergiring melihat arus besar 
pertentangan terhadap  fenomena sosial politik dan ekonomi yang secara dominan dimiliki elit sentral politik. 
selain partai politik dan elit sentral Negara, mahasiswa merupakan elemen dominan yang mendudukan 
dirinya dalam relasi terbawah dari seluruh relasi politis. massa menganggapnya sebagai fenomena politis 
yang mempunyai kedudukan terpisah dari relasi kerja hariannya. Tidak menganggap seluruh relasi kerja 
upahannya sebagai bagian dari matarantai dari seluruh elemen politis dan ekonomi.

Administrasi dan peremajaan domestikasi

Sarana kendali kapital termaterialkan melalui relasi kerja yang mengkomoditaskan kedirian individu sebagai 
bagian dari hubungan pabrik yang dibangun kapital terhadap seluruh ruang sosial. Pada awalnya bentuk 
kendali sosial tersebut terbangun secara terbuka melalui bentuk kontrol adminstratif. Watak adminstratif 
mempunyai kedudukan otoritas tersendiri dalam Membentuk mentalitas. Adminstratif membentuk standarisasi 
rutinitas, kontrol dalam seluruh relasi kerja.
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Hal tersebut Mencirikan bentuk kontrol institusi superior yang merepresentasikan kedirian individu. Pada titik 
inilah kedirian adminstrasi mengambil titik penting dalam memutakhirkan pendisiplinan didalam bentuk 
nonfisiknya, konsekuensinya, komunikasi manusia satu dan lainnya membentuk keterpisahan ruang 
komunikasi yang bebas dan natural, interaksi tersebut telah memisahkan manusia dari alamnya. Kecirian 
adminstrasi merupakan pembatasan komunikasi langsung, sekaligus pemangkasan akses langsung manusia 
dari hubungan sosialnya yang bebas.

Hubungan yang secara perlahan membangun pemisahan ruang manusia dari aktifitas produksinya inilah 
yang menjadi titik kekuatan penting bagi kapital dalam meremajakan kontrolnya mengikut dengan 
perkembangan alat produksi yang terdorong secara mutakhir. Maka melihat proletarisasi melihat dari 
bagaimana bentuk pendisiplinan kerja terbangun dalam ruang sosial.

Penyesuaian terhadap relasi kerja modern mendorong institusi pendidikan menyesuaikan pendisiplinannya 
terhadap perkembangan alat produksi, untuk itu mengapa pengembangan adminstrasi dalam institusi 
pendidikan memutakhirkan dirinya pada bentuk kontrol yang mutakhir. Pemasangan cctv dalam aktifitas 
pendidikan, pembatasan aktifitas non akademik, yang secara keseluruhan mengarahkan fokus penyesuaian 
diri manusia terhadap sistem operasi tekhnologi yang mengevolusikan dirinya begitu cepat. Dibawah 
domestikasi tekhnologi, ruang kompetisi merupakan hal yang tidak dapat terelakkan. Menempatkan hierarchy 
kelas social baru berada dalam kendali kelas yang mampu menyesuaikan dirinya dengan otoritas tekhnologi. 
Hal ini menunjukan sebuah analisa yang jelas, jika mahasiswa merupakan kelas pekerja yang secara penuh 
didomestikasi oleh tekhnologi maka kedudukan dominan dalam hirarki kelas sosial baru akan mendorong 
peranan mahasiswa meremajakan domestikasi tekhnologi terpraksiskan dalam ranah sosial lebih luas. Oleh 
karena itu syarat transformasi kendali tekhnologi membutuhkan peranan kerja lebih luas.

“menghancurkan kehancuran hanya dengan kehancuran pula”
kedirian adminstrasi mengambil titik penting dalam memutakhirkan pendisiplinan pada bentuk 

nonfisiknya, Sehingga komunikasi yang terbangun diantara manusia satu dan lainnya terpisah dari 
ruang komunikasinya yang bebas dan natural.

Koalisi hegemonik

Sebagaimana yang telah saya singgung dalam beberapa poin di atas bahwa aksi demonstrasi  yang di 
diproduksi media massa mendudukan posisi mahasiswa secara dominan dalam resistensi sosial. Pencitraan 
resistensi  inilah yang membuat mahasiswa mempunyai kedudukan yang sama dengan partai politik dan elit 
politis Negara dan kapital yang mempunyai peranan memanipulasi kesadaran massa mengimani kedudukan 
Negara sebagai suatu hal yang materil melalui peran yang diambil oleh media massa dalam menduplikatkan 
realitas materil melalui ketampakan rangsangan ilusi yang dibangunnya. Oleh sebab itulah media massa 
mengambil porsi yang serupa dengan peranan adminstrasi sosial, mencerabut relasi natural manusia dan 
menstandarisasikannya pada hubungan nonkongkrit. Media massa mereproduksi opini mengenai orientasi 
dialektis dari seluruh relasi kerja, yang memusatkan pengembangan control tekhnologi sebagai orientasi 
dominan yang pada akhirnya standarisasi kehidupan sosial hanya dapat di ukur sebarapa aktif peranan sosial 
menerima kendali tekhnologi dalam kehidupan harian yang tentu saja kondisi tersebut memaksa manusia dan 
seluruh elemen naturalnya menstandarisasikan diri pada bentuk kerja dibawah kendali tekhnologi.

Konsekuensi dari relasi tersebut meniscayakan keterasingan diri kita, menganggap bahwa keberadaan hal 
yang kongkrit merupakan ketampakan informasi yang di eksplorasi media massa. Maka instruksi tindakan 
dan imajinasi sepenuhnya tunduk pada otoritas media massa, menegasikan kemungkinan imajinasi untuk 
merengkuh kehidupan baru. Media massa membutuhkan satu hal dari kita untuk membuat kita Nampak 
bodoh dihadapannya, yaitu kepercayaan”

Pertahanan diri kelas penghisap

Sebagaimana yang telah disinggung dalam beberapa poin paragrap sebelumnya, dimensi kultural maupun 
watak mendasar atas pola adminstrasi mengorganisasi mahasiswa mengambil peran mempertahankan watak 
kapital dan peradaban.  Untuk itu seluruh element dalam institusi pendidikan di arahkan secara penuh 
mengadopsi nilai bentukan control adminstratif dalam aktifitasnya.
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Organisasi mahasiswa mempunyai peranan terpenting dalam mereproduksi watak kontrol tersebut. Melalui 
organisasi mahasiswa, penginjeksian kontrol adminstratif  terbangun, menunjukan mengenai bagaimana 
karakteristik adminstratif tersebut mempraksiskan keterpisahan dalam melihat seluruh relasi eksploitatif yang 
menginternalisasi pada penerimaannya terhadap relasi kontrol admisntratif.

Hal ini yang mendorong penindasan terpahami sepenggal dalam wujud praksis kedudukan sentral ekonomi 
dan politik elit Negara dan korporasi. Pada titik inilah bentuk resistensi mahasiswa mereduksi perubahan 
sosial terpisah dari perjuangan harian menentang watak dan relasi adminstratif yang mengkultuskan dirinya 
kedalam kelas kerja baru yang pada hakekatnya mempunyai kedudukan dominan dalam mereproduksi 
kekuatan Negara dan kapital.

Kombatan membunuh yang diam

Media massa menggiring kontrol terhadap resistensi seketat mungkin sebagaimana media massa membentuk 
masyarakat modern yang menghendaki dunia kemonotonan yang patuh terhadap terhadap instruksi represif 
dunia kerja. Media massa mengkompromiskan perubahan sosial terhadap logika massa, menutup katup 
perubahan sosial mengalir kedalam ddestruktifitas sebagaimana kerusuhan yang dinilai oleh massa sebagai 
fenomena menakutkan berdasar penolakan massa terhadap perubahan sosial.

secara esensi, kerusuhan dan pemberontakan sosial mempunyai sifat dasar mereproduksi dirinya lebih luas. 
Hasrat dasar yang mengkoneksikan kemarahan dan keluhan harian manusia pada bentuk 
terkonsolidasikannya kehendak manusia menolak kedirian individunya sebagai mesin kerja dan komoditas 
pabrik social. Kehendak melepaskan diri dari identitas yang mengkomoditaskan dirinya hanya eksis didalam 
fenomena yang mereproduksi kemarahan teraktualisasikan secara meluas. Antithesis terhadap logika kapital 
yang mengorientasikan seluruh hubungan sosial pada bentuk per-upah-an hanya mampu terpraksiskan 
didalam bentuk kehendak bebas. Momen tersebut eksis didalam sebuah kondisi yang menegasikan moralitas/ 
penilaian terhadap apa yang dilakukan manusia. Moment insureksi merupakan prasyarat kembalinya 
naturalitas manusia

Titik vital ada ditempat kamu berpijak

Memahami kapitalisme sebagai matarantai kerja ekonomi maka melihat seluruh relasi kerja sebagai bagian 
yang memproduksi Kapitalisme itu sendiri. Kapitalisme adalah kerja, maka untuk menjaga logikanya. 
infrastruktur kerja mereproduksi tentakel hubungan perupahannya secara meluas.

Menetapkan antithesis terhadap kapitalisme adalah memerangi kerja itu sendiri . 

Kerja pabrik menciptakan alienasi terhadap manusia dan kerusakan lingkungan yang meluas yang tidak dapat 
dihindari. melalui pabrik sosial, kapitalisme, menjaga moralitas pekerja melalui pendisiplinan yang dibangun 
oleh pemuka agama, politisi, polisi dan media massa. Melalui kerja institusi pendidikan menjadikan aktifitas 
prosesi resistensi sebagai jembatan karir bagi mahasiswa untuk mengisi porsi kerja dalam struktur kekuasaan 
kapitalisme dan Negara. Maka memerangi kapitalisme, keterasingan dan control pabrik bukanlah merebut 
pabrik melainkan menghancurkannya.

Selanjutnya, pabrik kerja membutuhkan isyarat penghancuran property yang memberikan efek domino bagi 
hancurnya logika kepemilikan. melalui penguasaan atas alat produksi, sebagaimana kampanye 
pengambilalihan pabrik oleh kelompok kiri, niscaya akan mengembalikan logika dasar peremajaan 
domestikasi alat produksi. Kita tidak membutuhkan tekhnologi untuk menjawab kebutuhan makan kita, kita 
tidak membutuhkan tekhnologi untuk menjawab bagaimana kita dapat berkomunikasi secara terbuka dan 
bebas dengan alam dan manusia lainnya, karena kita hanya membutuhkan alam dan diri kita kembali.

Selanjutnya, marilah memulai permainan baru.

“CIPTAKAN DIRIMU SENDIRI”
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Domestikasi Perempuan

Pada perkembangannya, dimulai dari ditemukannya lengkung subur dan bibit tanaman pertama yang 
menjadi cikalbakal bertransformasinya masyarakat komunal primitif kemasyarakat bercocok dan lebih lanjut 
terjadinya proses pemisahan produsen dari alat produksinya. Ekspansi lahan secara besar-besaran sebagai 
akibat dari perhitungan rasional akumulasi primitif mengakibtakan eksploitasi alam secara brutal, perbudakan 
dan domestikasi binatang dan manusia itu sendiri.

Setelah pengembangan agrikultur, domestikasi terhadap perempuan mulai nampak. Tidak dapat disangkal 
perempuan yang secara kodrat adalah yang melahirkan dan menyusui anak. Pada masa bercocoktanam 
perempuan mendapat porsi yang semakin sedikit dalam proses produksi, mereka hanya melakukan 
pekerjaan-pekerjaan yang sederhana dan tidak menghabiskan eneregi lebih karena kondisi secara kodrati 
tadi. Untuk penggarapan lahan tani dibutuhkan pekerja yang lebih, maka produksi anak sebagai calon 
pekerja baru telah menjadi keharusan dalam tiap kolektif, disinilah perempuan didorong untuk menjadi 
pekerja-pekerja domestik yang hanya mengurusi pekerjaan rumah tangga meliputi mengurusi anak dan 
pekerjaan domestik lainnya.
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Penolakan yang tidak melawan tadi itulah yang menjadi masalah besar ketika dia dianggap menjadi tujuan 
akhir dari perlawanan. Bahkan tatanan lama yang ingin kita hancurkan tadi semakin eksis karena dia akan 
terus memperbaiki diri selama penolakan kita tidak pernah melompat dari apa yang kita lakukan sebelumnya. 
Menciptakan antitesa itulah yang harus diproduksi terus menerus, mengimajinasikan tatanan baru secara liar 
dan memulainya dari dimana kita berdiri.

Perempuan adalah salah satu yang mendapat posisi 
sebagai yang tertindas dalam peradaban. Jika dirunut 
kebelakang setelah perkembangan sistem pertanian kita 
akan dapati bahwa kedudukan perempuan sebagai bagian 
dari alam semesta dan kehidupan sering diabaikan, relasi 
sosial bentukan yang mapan ini memaksa perempuan 
tunduk kepada segala hal. Perempuan diserang dari 
segala penjuru serangan, politik, budaya, ekonomi, agama 
dan Negara serta Kapital sebagai koalisi nyata pencipta 
ketertindasan tersebut.

Revolusi adalah penghancuran tatanan lama yang eksis 
sekarang ini dan menciptakan tatanan  baru yang 
melompati dari apa yang telah terbentuk secara mapan 
oleh peradaban. Tatanan lama yang menciptakan kerugian 
dua kali lipat kepada perempuan adalah tidak lebih dari 
ilusi-ilusi yang kita anggap lahir secara natural dan kita 
tidak boleh menolaknya, penolakan yang kita lakukan 
sekarang ini juga tidak lebih dari proses perbaikan tatanan 
lama tersebut, bukannya penghancuran total.

Peradaban pada dasarnya merupakan sejarah dominasi 
terhadap alam dan perempuan.

PEREMPUAN,
HANYA BUTUH KELIARANNYA KEMBALI

(Prawacana mengenai gerakan perlawanan perempuan)



Pembagian kerja yang jelas dalam masyarakat bercocoktanam membuat relasi antara manusia terhadap alam 
dan manusia terhadap manusia lainnya bahkan terhadap diri sendiri hanya berkutat pada relasi kerja. Dalam 
relasi yang dibangun ini pula tanpa disadari manusia setiap harinya menggerus segala aktifitasnya dalam 
proses produksi dan sedikit demi sedikit menghilangkan sifat keliarannya.

Perempuan yang walaupun didorong masuk kewilayah domestik mereka juga mengambil peran penting dalam 
proses produksi. Merekalah yang menghasilkan dan merawat pekerja, sebagian dari mereka bahkan pada 
saat ini menjadi pekerja itu sendiri. Laki-laki yang mendapat porsi lebih dalam kerja-kerja produksi pada masa 
itu juga tanpa disadari mendomestikasikan dirinya sendiri yang bergelut hanya pada bercocoktanam. 
Tanahpun telah menjadi instrumen produksi, hewan mulai dikembangbiakan demi mendukung pengembangan 
agrikultur, dan pada perkembangannya hewan itu pula dikepakkan dan diproduksi menjadi komoditas baru.

Resistensi yang ilusif

Yah, perempuan adalah korban selanjutnya oleh peradaban. Sejak perkembangan tegnologi pertanian, 
perkembangan industri, ekspansi lahan hingga bertransformasinya zaman ke zaman perempuan selalu 
menjadi yang tertindas. Jika tanah dimiliki oleh petani, petani dimiliki oleh tuan tanah, tuan tanah dimiliki oleh 
negara, maka perempuan dimiliki oleh semuanya bahkan dia tidak berhak untuk mengakses tanah sebagai 
instrumen produksi hingga saat ini.

Untuk keluar dari tatanan lama yang telah mapan yang melahirkan kesakitan kepada perempuan memang 
membutuhkan perjuangan yang kontinu, harus melompati dari apa yang telah tertata rapi dihadapan. Jika 
berbicara tentang ketertindasan perempuan yang bahkan perempuan itu sendiri kadang tidak menyadarinya 
kita harus mempunyai analisa yang berseberangan dengan logika Negara dan Kapital dan peradaban itu 
sendiri yang pada dasarnya merupakan sejarah dominasi terhadap alam dan perempuan. Mereformasinya 
bukanlah hal yang radikal, melakukan perlawanan yang itu-itu saja dan bahkan semakin mengeksiskan 
kekuatan Negara dan Kapital sama saja dengan bunuh diri.

Gerakan perlawanan perempuan menemukan masanya, hanya saja perlawanan yang dilakukan tidak 
menyerang langsung dititik paling mematikan. Memaafkan peradaban sebagai penghasil bentukan-bentukan 
yang selama ini kita yakini menjadi akar masalah adalah menyehatkan peradaban itu sendiri dengan 
menemukan titik lemahnya kemudian memperbaikinya. Sangat ironis memang ketika kita berteriak tentang 
kesetaraan namun dilain soal kita secara bersamaan memproduksi terus apa-apa yang seharusnya 
dihapuskan sebagai akar masalah dari ketimpangan yang kita teriaki.

Membuat solusi yang hanya mereproduksi kekalahan bukankah hal yang konyol? Yang seharusnya tidak ada 
solusi selain penghancuran total terhadap tatanan yang bermasalah.

Tidak ada yang salah dengan proses karena perubahan tidak terjadi secara ajaib, yang menjadi permasalahan 
ketika kita menjadikan proses tersebut sebagai tujuan akhir dan tidak pernah melompati dari yang seharusnya 
dilompati.

Menciptakan tentakel kerja bukanlah solusi

Dalam proses produksi beberapa kelompok gerakan perlawanan percaya bahwa setiap orang punya 
kesempatan yang sama untuk bekerja dimanapun mereka inginkan. Lebih lanjut mereka mempermasalahkan 
kerja domestik yang dianggap oleh kapitalist sebagai kerja-kerja yang nonprodukrif dan menuntut dijadikannya 
sebagai kerja yang diupah sesuai dengan analisanya kerja domestik sebagai kerja yang juga memberi 
kontribusi kepada kerja nondomestik. Mereka juga menghendaki perempuan untuk dapat pula bekerja diluar 
kerja-kerja domestik yang melebarkan tuntutannya pada persoalan pengasuhan anak. Berangkat dari 
pandangan pengasuhan anak yang tidak melulu harus diasuh oleh ibu kandung karena tidaklah selalu anak 
yang diasuh oleh keluarga kandung selalu berhasil terbukti dari beribu masalah keluarga yang 
menggambarkan konflik antara anak dengan orang tua dan anak dengan dirinya sendiri, maka mereka 
beranggapan bahwa haruslah ada tempat penitipan anak yang dikelola profesional oleh tangan-tangan ahli 
yang telah melewati pendidikan khusus perawatan dan pengasuhan anak.
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Tuntutan mereka mengenai kerja domestik yang harusnya diperhitungkan sebagai kerja yang juga harus diupah 
sama seperti kerja-kerja pabrik membentuk relasi dalam keluarga hanya sebagai relasi kerja upahan, yah sama 
juga dengan kerja-kerja pabrik. Ini hanya menghasilkan hubungan sama persis dengan yang eksis sekarang ini, 
kemudian yang menjadi pertanyaan mendasar bahwa kepada siapa tuntutan ini mengarah? ini tidak lagi 
menghasilkan ketergantungan yang serupa dan kerugian berlipat pada ketergantungan itu? dan siapa yang 
kemudian diuntungkan? Tuntutan ini kedengarn begitu kompromis walapun jika ini dibantahkan dengan alasan 
proses.

Menghasilkan pekerja upahan jenis lain bukanlah hal yang revolusioner. Kerja domestik memang penopang 
penting dalam keberlangsungan sistem sekarang ini. Kapitalisme mengggerus segala aktifitas kita kedalam 
logika perputaran modal, yang dianggap tidak produktif maka dituduh melenceng. Dan para kelompok kiri 
perempuan ini hanya menciptakan pekerja-pekerja upahan baru yang tidak membawa perubahan kemana-
mana selain bentuk keterasingan baru. Penilaian kesetaraan bukanlah pada diupah atau tidak diupahnya tiap 
kerja yang kita lakukan.

Menuntut adanya tempat penitipan anak gratis dengan tenaga ahli yang profesional sama saja, tidak 
menghasilkan perubahan bahkan semakin banyak tentakel-tentakel kerja yang tercipta. Butuh pengajar 
profesional, kurikulum dan institusi untuk menghasilkan tenaga ahli yang profesional juga, aktifitas kita akan 
berkutat hanya pada kerja dan administrasi serupa. Peradaban pun semakin eksis.

Sangat naif jika mempercayai sesuatu yang terang membuat hidup kita tercuri detik perdetiknya? Bahkan 
menggantungkan semua tuntutan dan kemauan kita sekecil apapun itu?.

Penolakan kelompok-kelompok perlawanan perempuan saat ini bukan pada sistem kerja upahan itu sendiri 
sebagai sesuatu yang mengalienasi, bukan pada bagaimana kerja membuat perempuan menjadi dua kali 
dirugikan dalam sistem kapitalisme dan negara. Tapi kemudian malahan kelompok ini semakin mengeksiskan 
sistem kapitalisme dengan semua tuntutan-tuntutan reformisnya dan dengan menciptakan model kerja baru.

Kekerasan seksual pada perempuan

Tingkat pemerkosaan terhadap perempuan tiap tahunnya makin meningkat, di indonesia sendiri berita 
pemerkosaan selalu mewarnai media-media massa, dari pelecehan seksual skala rendah hingga pemerkosaan 
yang menghilangkan nyawa si korban. Selain itu kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi 
bagian dari pemberitaan kekerasan seksual pada perempuan. Dan belum lagi tindakan-tindakan yang dianggap 
melecehkan seperti “suit-suit” atau menggoda secara jail, melirik-lirik nakal atau meneriaki usil selalu membuat 
jengkel.

Beberapa kelompok perempuan (saya pun) mengecam tindakan pelecehan seksual semacam ini dan 
menganggap hal ini adalah hasil dari kontruksi sosial yang menganggap perempuan sebagai kelas dua dalam 
masyarakat. Pihak yang disalahkan atas tindakan tersebut lebih cenderung dijatuhkan kepada laki-laki sebagai 
yang dianggap punya dominasi yang kuat dalam bermasyarakat. Penghakiman ini terlihat sederhana namun 
bisa berakibat fatal, selain memunculkan sentimen jenis kelamin yang bisa memaafkan sikap anti dan 
pertempuran jenis yang satu terhadap jenis yang lain juga menutupi akar masalah yang mengakibatkan 
tindakan pelecehan seksual tersebut terjadi.

Penghakiman yang moralis terhadap pelaku kekerasan seksual didalam atau diluar rumahtangga yang dalam 
hal ini pastilah kaum laki-laki terlalu sederhana, sedangkan berbicara tentang perempuan dan peradaban serta 
perlakuan-perlakuan yang didepatkan bersamanya sangatlah rumit dan tidak bisa begitu saja menjatuhkan 
kesalahan kepada laki-laki. Laki-laki pun mengalami kekerasan (perpotensi) kalau kita mau membahas porsi 
perlakuan yang diterima. Hal ini tidak langsung ada begitu saja, ada proses sejarah yang membentuknya.

Yang menjadi titik tumpuan kritikan kelompok-kelompok perlawanan perempuan ini hanya pada pandangan 
yang melekat kepada perempuan dan kekerasan yang dihasilkan dari hegemoni budaya yang berlaku. Bukan 
pada keliaran yang dimiliki perempuan sama pula dengan binatang yang direnggut oleh peradaban kemudian 
dianggap sebagai sesuatu yang harus terus dipenjarakan karena dibuat seolah-olah hal tersebut adalah salah. 
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Walaupun demikian, setidak ada sebagian orang yang berani berteriak walaupun serak, karena sebagian 
lainnya memilih diam dan tidak melakukan apa-apa atau malah nyaman dengan kemapanannya.

Perempuan hanya butuh keliarannya kembali

Perempuan dibentuk sedemikian rupa menjadi jinak, bukan lemah lembut kutegaskan karena lemah lembut 
pun adalah sifat alamiah yang tiap orang dapat meilikinya. Jinak dalam hal ini adalah menjadi yang dikontrol, 
dimatikan kekuasaan atas dirinya sendiri, kebebasan menentukan hidupnya sendiri, kesenangan melepas 
rasa dan sifat-sifat keliaran lainnya. Liar juga yang dipahami sekarang seolah-olah sesuatu yang nista, 
padahal liar adalah milik alam sekaligus mahluk yang mendiaminya. Peradaban membentuk kondisi dimana 
kita tidak bisa medefinisikan diri kita sendiri, menciptakan identitas palsu yang kita amini kemudian terjebak 
jauh hingga lupa pada insting alami kita sebagai bagian dari semesta.

Ada aturan yang tak terlihat yang membuat manusia (dalam hal ini perempuan) mempunyai nilai-nilai yang 
sama (seragam) sehingga menciptakan istilah “penyelewengan” terhadap individu yang tak “sama” dengan 
ukuran nilai tersebut. Sama seperti binatang, tumbuhan dan tanah, perempuan juga sudah mengalami 
“pengepakan” dan “pemenjaraan”. 

Tidak ada yang tak mungkin jika kita berfikir melompati diri sendiri sekarang ini adalah mustahil. Tidaklah 
utopis jika kita mengatakan kembali pada hakikat kita sebagai mahluk semesta yang betul-betul setara.
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Proletarisasi dan penggelembungan tentakel kerja

Di Indonesia tengah terjadi glombang proletarisasi besar-besaran yang terjadi sejak tahun 90an. melalui 
Pembengkakan pabrik di beberapa desa secara otomatis mendorong petani secara pasrah bergerak 
cepat kearah industry. Setelah sebelumnya di Jakarta begitu mesra merangsang pabrik dengan 
perkembangan mesin produksi elektronik. dengan secara terbuka menetapkan pula standar buruh dengan 
skill yang tentu saja harus mempunyai kemampuan serupa dengan operasional kerja mesin pabrik.

Proses pengembangan tekhnologi tersebut, secara total mengambil pengaruh dominan bagi mekanisme 
produksi. Pola ini menciptakan standar baru yang kompetitif, mensyaratkan konsekuensi juga bagi petani 
untuk beradaptasi dengan kebutuhan laju perkembangan tekhnologi. 

Perkembangan alat produski secara mutakhir mengubah seluruh relasi ekonomi politik. Memaksa sector 
social petani menyesuaikan diri dengan perkembangan tekhnologi tersebut. Dalam upaya untuk 
beradaptasi dengan logika mendasar tekhnologi, petani membutuhkan perangkat ekonomi social baru 
sebagai syarat lain yang dapat menopang pengembangan system produksi modern. Secara otomatis 
merangsang minimarket dan pasar modern lainnya untuk tumbuh dilingkungannya, sebagai syarat 
penyedia komoditi modern dari proses produksi mutakhirnya.

Konsekuensinya, pertarungan perebutan lahan produski menjadi problem yang tidak dapat terelakkan, 
mengikut dengan rangsangan ekspansi pasar. Membuat lahan produksi petani terlucuti dan dengan 
mudah berada dalam kuasa Negara dan korporasi melalui project perkebunan. Kondisi ini mendorong 
petani untuk masuk kedalam sektor informal, menjadi tki atau hanya bekerja menjadi buruh tani. Yang 
akan menjadi mesin kuat untuk memproduksi penghisapan secara massal, mengkonsekuensikan produksi 
kemiskinan dan kerusakan ekologi yang mendalam. Belum lagi Sistem penindasan dalam sektor 
perkebunan yang sangat kasat menunjukan bentuk kerja paksa yang dibentuk Negara melalui infrastruktur 
militer, dan lembaga represifnya. 

Enclausure dan perangkapnya

Walaupun bukan hanya dengan kekuatan modal enclausure, namun uang mengambil peranan penting 
dalam enclausure. kapital dan Negara melakukan perampasan dengan membeli sawah petani dengan 
harga yang sangat murah yang tentu saja proses untuk memperoleh tanah tersebut disertai dengan pola 
represif melalui kekuatan polisi, militer, dan elit feodal.

Walaupun dibeberapa daerah, masih terdapat perjuangan petani mempertahankan sawahnya menentang 
enclausure seperti di Mesuji lampung, bima, dan di beberapa kasus sengketa tanah di Indonesia. Terdapat 
beberapa kesulitan tersendiri untuk mengkonsolidasikan perjuangan pemberontakan petani didesa satu 
dengan perjuangan petani yang berlangsung di desa lainnya. Hingga untuk membangun solidaritas yang 
kuat dalam perjuangan petani diseluruh indonesia menjadi terhambat. Hingga kebutuhan lain untuk 
mengkonsolidasikan ide dan gagasan perjuangan tidak tersentuh dibeberapa titik resistensi perjuangan 
petani lainnya. Namun dilain hal, kontradiski petani menentang Negara dan korporasi dapat menjadi bom 
waktu yang dapat meledak menjadi pemberontakan petani didesa-desa.
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Selain resistensi petani melawan Negara dan korporasi yang menjadi hal penting  untuk ditajamkan. Kontradiksi 
dengan LSM juga harus untuk dibangun, dengan alasan, selain LSM dapat merusak perjuangan petani. Lsm pun 
seringkali mengambil  kepememimpinan perjuangan petani dan menggiring perjuangan petani kedalam jalur 
pengadalian, Sebagai upaya meredam aksi langsung hal ini akan membuat perjuangan petani padam dan membuat 
Negara maupun korporasi menemukan strategi untuk membaca peta kekuatan perlawanan petani untuk 
mengambilalih kendalinya didalam perjuangan petani.

Lsm dan kesamaannya dengan serikat buruh

Keberadaan lsm mempunyai kedudukan serupa dengan serikat buruh didalam pabrik. beberapa gambaran berikut 
ini dapat menjadi contoh yang tepat menilai serikat buruh mendalihkan kebohongan revolusioner. Benhard 
mempunyai teman di medan. Sejak awalnya dia mengorganisir serikat buruh, dan menancapkan pengaruh 
kekuatannya di dalam pabrik. Awalnya mereka bergerak di bawah tanah. mereka tinggal dengan buruh, dan 
mengorganisir pendidikan politik bagi anggotanya, namun tahun 2004 saat pengaruhnya semakin  kuat, pemimpin 
buruh mulai mendirikan kantor dengan gaji tersendiri bagi pemimpin serikatnya, yang diperoleh melalui gaji buruh 
didalam pabrik. Ada beberapa serikat buruh di Indonesia yang awalnya sangat radikal yang Mengorganisir 
Pemogokan dan mengajak seluruh buruh untuk menghentikan aktifitas kerja dan bersama melakukan pemogokan. 
Namun pemogokan tersebut terhianati oleh pemimpin serikat buruh, yang menggiring perjuangan pemogokan 
tersebut berakhir dimeja perundingan.

Seperti halnya perjuangan buruh di Freeport. Sejak awal mengorganisir pemogokan dengan tuntutan kenaikan gaji 
yang sama dengan buruh-buruh di dunia. Sebuah tuntutan sederhana yang menarik. Sejak aksi pemogokan 
berlangsung selama dua bulan, korporasi tambang Freeport yang mengeruk habis pegunungan dan membunuh 
hampir jutaan spesies flaura dan fauna di tanah papua ini awalnya menjanjikan kenaikan upah sebesar 30%. 
Namun direspon oleh buruh dengan sikap untuk tetap melanjutkan pemogokannya sampai pada tuntutan awalnya 
terpenuhi. Beriring dengan pemogokan sampai pada aktifitas revolusioner, pemblokadean arus transportasi barang 
Freeport. Namun hal itu tidak berlangsung lama, oleh sebab upaya mediasi dan pelemahan kekuatan perjuangan 
buruh yang dilakukan oleh serikat buruh dan pengacara yang secara rutin melakukan mediasi dan lobi. Pada 
akhirnya membuat aktifitas pabrik pertambangan tersebut kembali berjalan normal. Namun peristiwa pemogokan 
panjang dan radikal tersebut menjadi referensi baru bagi buruh seluruh dunia.

serikat buruh selalu saja mempunyai kepentingan berbeda dengan perjuangan buruh. Buruh harus hati-hati. Untuk 
itu perjuangan buruh harus konsisten dan kuat agar tidak dikalahkan oleh pemilik pabrik. Ketika di phk, buruh 
seharusnya melawan dan bukan mencari tempat kerja lain.

Belajar atas pengalaman berharga dari perjuangan buruh pabrik di cina. Ini terjadi di cina,yang mengorganisir 
pemogokan besar tanpa serikat buruh, mereka tidak mempunyai organisasi formal namun buruh cina mempunyai 
kolektif organisasi yang dibentuk berdasar atas pabrik mereka masing masing. Untuk membangun kekuatan kolektif 
organisasinya, mereka menggunakan gaji sendiri sebagai modal perjuangannya melakukan pendidikan politik di 
tempat tinggal para pekerja dan hal itu dilakukan bergilir dibeberapa tempat tinggal pekerja dalam kolektif pabrik. 
Selain kelebihan kolektif, alasan tidak terdapatnya organisasi buruh di cina adalah pelarangan organisasi formal 
oleh Negara yang berlangsung hingga saat ini
Melalui kolektif perjuangannya. kontak jaringan dan  pengorganisiran terhadap kawan dekat mereka masing-masing 
secara massif di lakukan, hal ini yang mendorong gerakan buruh di cina menguat dan membuat tuntutan mereka 
secara berkala terpenuhi, membuat Ump (upah minimum propinsi) UMP naik nominal 15 % pertahun dalam 10 
tahun dan membuat standar hidup berlipat.
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Situasi yang berbeda tentang kondisi yang terjadi di cina dan Indonesia dengan aktifitas kerja buruh yang sebagian 
besar tidak menentu. Kelemahan untuk membangun basis ekonomi merupakan hal yang paling mendasar terlebih 
dengan alasan tersebut ketidakmampuan untuk membangun kontak dan komunikasi meluas dengan jaringan 
resisten lainnya membuat kekuatan buruh di Indonesia secara keseluruhan dipaksa bergantung dengan serikat 
buruh yang dibentuk oleh pemilik pabrik maupun elit yang mengambil peluang dari kedudukan dominannya di atas 
perjuangan buruh. Salah satu kelemahan lain adalah ketiadaan visi perjuangan bagi buruh juga mengambil 
pengaruh penting dalam kelemahan perjuangan revolusioner kaum buruh di Indonesia. Oleh sebab itu organisasi 
non adminstrasif,  otonom dan yang mempunyai visi merupakan hal terpenting yang mungkin untuk kita bangun, 
demi upaya untuk menempa kekuatan buruh.

(tulisan ini disadur dari perbincangan singkat bersama dengan Benhard, seorang aktifis buruh yang bekerja 
sebagai buruh listrik di jerman)

Hal yang menyakitkan dari 
konsekuensi dunia kerja 
adalah membayangkan 
bahwa esok kita harus 

kembali bekerja.”
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