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TINJAUAN PUSTAKA, KONSEP, LANDASAN TEORI DAN MODEL

PENELITIAN

2.1 Tinjauan Pustaka

Pustaka tentang Manggarai memang banyak, namun yang mengupas secara

khusus dan mendalam serta kritis tentang tradisi belis dalam rangka pelestarian

budaya tradisional masyarakat Manggarai serta membuka ketajaman perempuan

Manggarai dalam menyikapi posisinya dalam perkawinan adat serta tradisi belis

masih terbatas. Berangkat dari keterbatasan pustaka, pustaka yang ada disikapi

penulis secara kritis agar tidak terjerat bias informasi di luar lingkup masalah yang

ditelaah dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang

dilakukan, berikut dikaji beberapa pustaka yang secara langsung dan tidak

langsung memberikan sumbangan pemikiran berharga dalam penelitian ini.

Karya Djandon (1986), "Fungsi Mas Kawin dalam Perkawinan Masyarakat

Riung di Desa Wangka, Kabupaten Ngada Propinsi Nusa Tenggara Timur Suatu

Kajian Antropologi.” Kesamaan penelitian Djandon dan penelitian ini adalah

sama-sama meneliti tentang mas kawin dalam perkawinan masyarakat Nusa

Tenggara Timur namun Djandon lebih menekankan pada fungsi mas kawin dalam

perkawinan masyarakat Desa Wangka Riung Kabupaten Ngada dengan paradigma

positivistik. Djandon menggunakan pendekatan positivistik sehingga hanya

mendeskripsikan sebagaimana yang kelihatan tentang tradisi belis, sementara

dalam penelitian ini fokus pada diskursus tradisi belis serta kesadaran reflektif dan



sikap perempuan terhadap diskursus yang ada. Penelitian ini berparadigma kritis

dan berusaha menyentuh sensitivitas kritis perempuan Manggarai terhadap

diskursus tradisi belis.

Paulo Freire melalui buku Pendidikan Kaum Tertindas (2008) berusaha

menampilkan wacana pendidikan pembebasan yang mencakup beberapa hal

dalam kehidupan di Brasil. Karya Freire ini menampilkan benang merah antara

pendidikan dan perjuangan melawan para penguasa yang merusak tatanan

kehidupan sosial di Brasil. Dalam buku ini, formulasi filsafat pendidikan Freire

adalah sebagai pendidikan humanis. Fokusnya ialah pembebasan terhadap

rekayasa ideologis yang diawali dengan munculnya kesadaran akan ketimpangan

dan praktik dominasi dan resistensi yang terjadi serta kritis melihat dan

menunjukkan aksi nyata untuk sebuah transformasi sosial. Persamaan karya Freire

dan tesis ini adalah mendorong manusia untuk menggeluti realitas dengan sikap

kritis, menyeimbangkan aksi dan refleksi untuk sebuah pembebasan dan

kehidupan yang humanis. Di sisi lain, tesis ini mengupayakan refleksi dan aksi

orang Manggarai di Provinsi Nusa Tenggara Timur atas pro dan kontra tradisi

belis sebagai wujud kesadaran kritis, sedangkan Freire menulis tentang kesadaran

kritis masyarakat Brasil dalam menyikapi penindasan.

Karya Tong (2008), Feminist Thought Pengantar Paling Komprehensif

kepada Arus Utama Pemikiran Feminis. Buku ini mengulas secara lengkap dan

detail aliran utama feminisme serta pemikiran tokoh-tokoh dari setiap aliran

feminisme tersebut. Tong berpendapat bahwa pengamatan yang lebih dekat akan

memunculkan pandangan yang baru, hubungan yang baru baik bagi politis



maupun personal serta struktur yang baru yang berbeda hari ini dan esok. Di

dalam buku ini Tong membahas aliran Feminisme Liberal, Feminisme Radikal,

Feminisme Marxis dan Sosialis, Feminisme Psikoanalisis dan Gender, Feminisme

Eksistensialis, Feminisme Multikultural dan Global, Ekofeminisme, termasuk

Posfeminisme. Konsep berpikir posfeminisme turut membingkai arah berpikir

penulis dalam menganalisis problem kebebasan dan kesadaran reflektif

perempuan. Buku ini semakin mengasah pandangan bahwa setiap perempuan

berpikir dengan pemikirannya sendiri dan tidak dapat diseragamkan sehingga

mengawal arah penelitian tesis ini, yang mengangkat problem kebebasan

perempuan  termasuk perempuan Manggarai di hadapan adat, yakni tradisi belis.

Karya Kleden (2011), “Peran dan Kedudukan Perempuan dan Laki-laki

dalam Agama Katolik dan Budaya Flores (Antara Citra dan Fakta).” Karya ini

menunjukkan gambaran umum mengenai peran dan kedudukan perempuan dan

laki-laki di dalam agama Katolik dan budaya Flores. Porsi perhatian lebih besar

diberikan pada konteks budaya karena peran dominan yang dimainkan oleh

kebudayaan terhadap konsep dan perilaku gender seseorang. Lebih dari itu, baik

karya Kleden maupun tesis ini sama-sama berbicara tentang agama yang lebih

dalam perannya sebagai penghambat sekaligus kontributor untuk perubahan atau

transformasi budaya, yang semakin peka terhadap permasalahan gender.

Perbedaannya, buku ini tidak fokus membahas persoalan gender yang dibungkus

oleh budaya belis orang Manggarai tetapi membahas patriarki serta bentuk

kekuasaannya dalam kehidupan sosial, spiritual dan  kultur orang Flores.



Karya Dade (2012), “Dinamika Belis Dalam Adat Perkawinan Masyarakat

Rote Ba`a Di Kelurahan Mokdale Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao.”

Karya Dade membahas tentang bentuk, fungsi dan makna belis dalam adat

perkawinan masyarakat Rote Ba`a di Kelurahan Mokdale juga dampak sosial

budaya dan sosial ekonomi masyarakat Rote Ba`a di Kelurahan Mokdale. Lebih

dari itu, karya ini mengulas bentuk perubahan bentuk belis dalam adat perkawinan

masyarakat Rote Ba`a di Kelurahan Mokdale. Tulisan Dade mengulas

pemahaman tentang makna belis dan pergeseran nilai belis yang mengakibatkan

berbagai bentuk ketidakadilan khususnya terhadap perempuan baik sebelum

maupun sesudah menikah. Karya Dade dan penulis sama-sama mengangkat

fenomena dalam masyarakat Nusa Tenggara Timur khususnya yang berhubungan

dengan praktik belis tetapi yang membedakan keduanya ialah lokasi dan fokus

penelitian. Penulis lebih fokus pada belis menurut adat orang Manggarai yang

belakangan menekan laki-laki dan perempuan dengan jumlahnya yang fantastis

mengikuti tingkat pendidikan perempuan dengan paradigma kritis.

Karya Gusman (2012), tesis tentang “Diskursus Pengembangan Ekowisata

Nagari Lawang di Sumatera Barat” mengkaji tentang perubahan dan pergolakan

dari sisi yang berbeda yaitu sisi masyarakat lokal, pemerintah, para ekolog dan

pengusaha swasta yang memiliki modal untuk mengembangkan pariwisata.

Masing-masing pihak mempertahankan ideologi dan memuluskan kepentingannya

sehingga potensi yang seharusnya dikembangkan dengan baik malah

termarjinalkan. Penelitian Gusman memiliki kesamaan dengan penulis karena

mengangkat pergolakan yang terjadi untuk membenarkan dan melanggengkan



kepentingan masing-masing pihak atas suatu fenomena. Lebih lanjut, karena

penelitian ini sama-sama membahas pergolakan dan permainan wacana, maka

teori yang digunakan adalah teori wacana atau diskursus. Penelitian Gusman

memberikan referensi bagi penulis meskipun fokus penelitian berbeda.

Karya Madung (2012), “Perempuan di Hadapan Hukum Adat Belis (Sebuah

Catatan dari Sikka-Flores).” Tulisan ini mengulas budaya belis berdasarkan

pengalaman Madung bersama Tim Relawan Kemanusiaan Flores dalam

mendampingi korban kekerasan terhadap perempuan yang berbasis budaya belis

di Sikka Flores. Baik karya Madung maupun tesis ini sama-sama merupakan aksi

emansipatoris dengan menggunakan prisma hak-hak asasi manusia terutama hak-

hak perempuan yang sering dinomorduakan dalam praktik belis. Walaupun

demikian, tulisan Madung tetap saja berbeda dengan tesis ini. Madung dalam

karyanya fokus mengangkat penindasan tradisi belis terhadap perempuan di Sikka

Flores, sedangkan tesis ini fokus mengangkat tradisi belis orang Manggarai serta

perkembangannya yang menuai pro dan kontra, di mana wacana yang ada

menunjukkan bagaimana perempuan Manggarai direpresentasikan.

Iman, Budaya dan Pergumulan Sosial (2012) disunting oleh Chen dan

Suwendi. Buku Yubileum ini berisikan tiga bagian besar. Pertama, refleksi atas

praksis pastoral Gereja Katolik Manggarai selama satu abad. Kedua, dialektika

perjumpaan Gereja Katolik Manggarai dengan budaya Manggarai. Ketiga,

kerasulan sosial Gereja Katolik Manggarai sebagai perwujudan Kerajaan Allah di

Manggarai. Baik buku Yubileum Gereja Katolik Manggarai maupun tesis ini

sama-sama menyinggung orientasi praksis pastoral Gereja Katolik Manggarai



dalam mengusahakan transformasi kesadaran manusia, menyikapi pergumulan

sosial dan menghadapi tantangan masa depan dalam hal ini pengaruh modernisme

(globalisasi, kapitalisme). Perbedaanya, tesis ini hanya fokus pada tradisi belis

yang menjadi salah satu pergumulan sosial gereja Katolik dalam mengusahakan

transformasi kesadaran umat Katolik Manggarai yang saat ini semakin dikuasai

oleh paradigma modernisme.

2.2 Konsep

2.2.1 Diskursus

Wacana atau diskursus menurut Kamus Kajian Budaya merupakan

penyatuan bahasan dan praktik dan merujuk pada sejumlah cara dengan aturan-

aturan tertentu. Produksi pengetahuan lewat bahasa memberi makna pada objek

material dan praktik sosial yang disebut praktik diskursif (Barker, 2014:79).

Pemahaman tentang wacana dalam cultural studies mendapat pengaruh yang kuat

dari Foucault. Discourse, berdasarkan pengertian yang dikemukakan Foucault,

dapat didefinisikan sebagai relasi-relasi pengetahuan, praktik sosial, kekuasaan

yang melandasi serta subjektivitas yang terbentuk oleh relasi-relasi tersebut

(Piliang,2004:144). Foucault berargumen bahwa wacana membangun

pengetahuan dalam kondisi sosial serta kultural tertentu, mengatur apa yang dapat

dikatakan atau dipikirkan tentang hal-hal tertentu, serta mengatur subjek yang

dapat bicara, kapan dan di mana praktik diskursus dapat dilakukan. Lewat

bekerjanya kekuasaan dalam praktik sosial, pelbagai makna distabilkan, dijaga

dan diatur. Pembentukan wacana sendiri terjadi melalui keberulangan motif,



praktik-praktik dan bentuk-bentuk pengetahuan yang meliputi sejumlah arena

kegiatan manusia (Barker, 2004: 82-83).

Menurut Van Dijk, wacana merupakan sarana dalam reproduksi dan

resistensi terhadap dominasi. Melalui wacana, dapat diketahui ada atau tidaknya

penyalahgunaan kekuasaan, ketidakadilan dan ketidaksetaraan. Kekuasaan atau

dominasi dapat berbentuk halus sehingga tampak alami melalui wacana, sampai

pada saatnya, konsep tersebut dipertanyakan. Melalui wacana, seseorang atau

suatu kelompok dapat menunjukkan produksi kekuasaannya dan mengontrol

kelompok lain untuk bertindak seperti apa yang diinginkan oleh kelompok yang

mendominasi. Misalnya, siapa yang boleh berbicara dan siapa yang hanya boleh

mendengar, atau kata-kata apa yang boleh ditonjolkan dan yang tidak perlu

ditonjolkan (Darma, 2009:58-63).

Dalam masyarakat patriarkis, wacana perempuan yang sangat kuat

pengaruhnya adalah kedudukan perempuan selalu berada di bawah laki-laki.

Setinggi apapun pendidikan yang diperoleh perempuan tidak dapat menduduki

posisi yang lebih tinggi dari laki-laki. Kedudukan laki-laki dan perempuan dalam

masyarakat patriarki selalu tidak setara. Budaya patriarki beradaptasi dengan

struktur dan sistem yang ada dalam masyarakat, kemudian menciptakan pelbagai

ketidakadilan bagi perempuan. Kedudukan kaum perempuan dalam masyarakat

patriarki telah diatur untuk menempati posisi yang telah ada. Perempuan telah

dididik untuk menjadi orang dengan bentukan masyarakat patriarkis, sehingga

seringkali mereka tidak menyadari ketidakadilan yang terjadi dalam kehidupan

mereka.



Hal ini terlihat pada adat-istiadat dalam keluarga hingga masyarakat

termasuk tradisi belis. Dalam konteks tradisi belis, pembentukan jati diri

perempuan oleh masyarakat yang patriarkis membuat perempuan mengabaikan

kehendaknya sendiri dan meletakan suatu kepentingan yang dianggap lebih besar

daripada kepentingannya sendiri. Singkatnya, tidak ada kebebasan bagi

perempuan untuk menentukan pilihan sendiri atau mengambil keputusan sendiri

terkait kehidupannya. Perempuan baru dinilai kuat, rasional dan perkasa jika

sudah mampu menjalani double burden. Pandangan seperti ini disebabkan oleh

persepsi masyarakat yang cenderung bersikap sebagai passive audience.

Masyarakat termasuk perempuan Manggarai setuju dan menerima begitu saja

konstruksi realitas dan produksi kuasa melalui pelbagai wacana yang hadir

tersebut tanpa adanya kesadaran reflektif serta aksi untuk memberikan ragam

simbolik terhadap tradisi tersebut. Bahkan pendidikan yang diperoleh tidak

menjadi fondasi untuk membangun kesadaran intelektual untuk memahami

hakikat diri dan lingkungannya dalam proses perubahan.

2.2.2 Tradisi Belis

Kata Tradisi berasal dari bahasa Latin, traditio, yang berarti penyerahan

atau tradisi (handing down). Tradisi diartikan sebagai adat istiadat, nilai, ritus,

perilaku yang diwariskan dari generasi ke generasi lainnya. Tradisi memiliki

unsur sosio-kultural yang dilestarikan dalam masyarakat tertentu (Deki, 2011:94).

Belis menurut Hans Daeng, dalam tulisannya Pesta, Persaingan dan Konsep

Harga Diri di Flores (1985:307) ialah seluruh prosedur pemberian sejumlah

barang yang banyaknya dan jenisnya sudah ditentukan oleh adat berdasarkan



status sosial genealogis dari pihak pengambil gadis kepada pihak pemberi gadis

secara timbal balik. Hakikat belis berupa material (benda), tetapi dibalik itu belis

juga mempunyai hakikat immaterial yang menyiratkan fungsi dan simbol. Simbol

mas kawin berupa hewan ternak, kerbau, babi, domba dan tanah pertanian dapat

digantikan dengan benda lain, yakni uang, yang difungsikan nilainya sama

sebagai bahan mas kawin, tetapi secara immaterial atau arti simbol akan

mengalami pemaknaan serta cara baru yang akan dilakukan oleh masyarakat

sesuai dengan perkembangan zaman.

Belis atau “paca” dalam bahasa Manggarai merupakan sejumlah mas kawin

berupa hewan, kerbau, babi, kambing dan domba, serta sejumlah uang dan

perhiasan. Atas pemberian mas kawin (belis) dari pihak keluarga pria maka

keluarga dari pihak wanita akan memberikan sejumlah barang atau benda sebagai

balasan pemberian belis dari keluarga pria, di sini terciptanya sebuah hubungan

timbal balik yang terus berkesinambungan antara kedua belah pihak keluarga

sesuai dengan prinsip salang wae teku tedeng.

Tradisi belis menjalankan fungsinya yakni senantiasa menggalakkan

semangat gotong royong dan solidaritas diantara masyarakat adat Manggarai.

Namun, tradisi ini juga menjadi bukti penempatan perempuan sebagai subjek

yang terkungkung budaya, khususnya budaya patriarki. Dengan ditetapkannya

kisaran harga belis perempuan Manggarai berdasarkan tingkatan pendidikannya,

menunjukkan bahwa perempuan Manggarai sebenarnya berada pada posisi tawar

yang lemah dalam praktik adat khususnya tradisi belis.
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Gambar 2.1 situasi dalam tahapan ritus perkawinan adat orang Manggarai

(Dok: (a) Anni Djeha; (b) Maria Leony)

2.2.3 Orang Manggarai di Nusa Tenggara Timur

Masyarakat dalam suatu bentuk kehidupan bersama memiliki ciri (a)

manusia yang hidup bersama dalam ikatan perasaan dan kepentingan yang sama,

(b) mempunyai tempat tinggal atas daerah yang sama atau mempunyai ciri – ciri

tertentu, (c) hidup bersama dalam waktu yang cukup lama, (d) dalam kehidupan

bersama terdapat aturan yang mengatur perilaku mereka dalam mencapai tujuan

dan kepentingan bersama. Lebih lanjut, untuk memahami masyarakat perlu

melihat relasi antara tindakan yang dikondisikan dengan budaya dan disebut oleh

Bourdieu dengan istilah habitus. Habitus dilukiskan sebagai budaya yang

ditanamkan dan kemudian menetapkan batas – batas pemikiran dan tindakan yang

dipilih. Melalui habitus, dunia yang diciptakan secara sosial tampak sebagai

sesuatu yang alami dan karena itu sudah pasti memiliki implikasi ideologis dan

juga kultural yang merujuk pada sebuah lapisan realitas sosial (Eriksen 2009:

156).
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Berdasarkan pendapat Bourdieu tentang masyarakat, dapat dikatakan bahwa

orang Manggarai juga merupakan sekelompok manusia yang hidup bersama di

suatu tempat dengan aturan dan norma yang berlaku sehingga memiliki implikasi

ideologis dan kultural. Sebagai contoh, tradisi belis sebagai budaya adiluhung

yang diterima dan dijalankan dari generasi ke generasi secara langsung akan

mempengaruhi pola pikir dan sikap orang Manggarai dalam kehidupan sosial serta

budaya. Tradisi belis orang Manggarai dikaitkan dengan struktur dan sistem

kekerabatan dan perkawinan adat Manggarai. Tradisi belis diberlakukan sesuai

dengan sistem perkawinan adat Manggarai misalnya tungku dan cangkang.

Dalam konteks sosial budaya Manggarai, tradisi belis juga dikaitkan dengan

hubungan anak rona dan anak wina yang muncul karena hubungan perkawinan

dengan prinsip patrilineal, baik itu hubungan kekerabatan woe nelu maupun ase

ka’e.

Dalam kekerabatan wa’u turunan anak laki-laki disebut anak rona dan

turunan anak perempuan disebut anak wina. Anak wina dan anak rona

menegaskan adanya pemisahan hak (warisan dan adat istiadat) antara anak laki-

laki dan anak perempuan. Anak laki-laki atau anak rona disebut ata one (orang

dalam yang meneruskan keturunan) sedangkan anak perempuan atau anak wina

disebut ata pe’ang (orang luar yang akan mengikuti suku dan adat istiadat

suaminya kelak). Sedangkan dalam kekerabatan woe nelu, anak rona merupakan

sebutan untuk keluarga pemberi gadis (keluarga mempelai perempuan) dan anak

wina merupakan sebutan untuk keluarga penerima gadis (keluarga mempelai laki-



laki). Hal ini kemudian menjadi fitur pembeda masyarakat Manggarai dengan

masyarakat ataupun etnis lainnya di Indonesia.

Dalam konteks Indonesia, umumnya masyarakat tidak pernah terlepas dari

adat istiadat. Adat istiadat yang ada dalam masyarakat selalu berdasar pada cara

berpikir, pandangan hidup dan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Begitu

pula dengan orang Manggarai yang telah bermukim dan dipengaruhi oleh ragam

pengetahuan dalam waktu yang lama di Kota Ruteng pun masih tetap

mempertahankan tradisi mereka yakni penyerahan sejumlah mahar kawin atau

belis dalam ritus perkawinan Manggarai.

2.2.4 Tradisi Belis Orang Manggarai

Djandon mengatakan bahwa mas kawin atau belis merupakan syarat yang

harus dipenuhi dalam mengesahkan perkawinan orang Nusa Tenggara Timur.

Belis dianggap sebagai pembuka hubungan keluarga baru untuk seterusnya

memberi nilai pada seorang wanita. Selain itu belis juga diberlakukan sebagai

tanda terima kasih kepada keluarga pemudi yang telah merelakan anaknya pindah

tempat tinggal (bergabung dengan keluarga suaminya) dan sekaligus sebagai balas

jasa atas jerih payah orangtua mempelai perempuan yang telah memelihara dan

membesarkan mempelai perempuan. Dengan diserahkannya belis, berarti

mempelai perempuan telah keluar dari suku orangtuanya dan masuk mengikuti

garis kekerabatan suaminya namun belis tetap mempererat hubungan keluarga

yang telah terjalin (Djandon, 1986:238-239).

Pentingnya tradisi belis, dalam hal ini lunas tidaknya ketentuan yang

diminta juga dikemukakan oleh Daeng. Menurut Daeng, terbayar habis tidaknya



belis akan menentukan garis keturunan anak-anak yang akan dilahirkan nanti.

Selanjutnya, karena keluarga mempelai laki-laki akan memperoleh tambahan

tenaga manusia, baik berupa perempuan dewasa dengan segala kualifikasinya

maupun anak-anak yang dilahirkan nanti, maka belis sangat penting untuk

dipertahankan. Kompetisi yang berlangsung selama perundingan dan penyelesaian

biaya perkawinan mencerminkan persaingan atas manusia sebagai suatu sumber

daya yang penting (Daeng, 1985:308).

Gambar 2.2 Tahapan Pongo dalam perkawinan adat orang Manggarai
(Dok: Maria Leony, Jumat 16 Januari 2015)

Kesepakatan mengenai ketentuan yang harus dibawa sebagai belis masa kini

biasanya tergantung pada pendidikan terakhir yang dimiliki oleh mempelai

perempuan. Semakin tinggi pendidikan mempelai perempuan, maka semakin

besar pula nilai belis-nya. Ketentuan belis perempuan Manggarai sendiri semacam

telah distandarkan. Misalnya saja, perempuan yang bergelar sarjana memiliki

harga belis sekitar Rp 50 juta hingga Rp 150 juta kemudian harga meningkat atau

menjadi lebih murah tergantung latar belakang pendidikan yang dimiliki

perempuan tersebut.  Fenomena ini semakin mempertegas pendapat Hans Daeng



tentang persaingan atas manusia. Melalui belis, sadar atau tidak, telah terjadi

konflik kepentingan atas perempuan sebagai subjek. Perempuan dengan segala

kualifikasi yang dimiliki termasuk latar belakang pendidikannya menjadi objek

dari suatu konflik kepentingan.

2.2.5 Diskursus Tradisi Belis Orang Manggarai di Nusa Tenggara Timur

Wacana atau diskursus menggambarkan praktik sosial. Melalui wacana,

sebagai contoh, isu-isu atau keadaan yang timpang dalam kehidupan sosial-

kultural dipandang sebagai sesuatu yang wajar. Wacana meregulasi suatu kondisi

sosial dan kultural tertentu serta membentuk dan melestarikan hubungan-

hubungan kekuasaan dalam suatu masyarakat atau kelompok etnis. Singkatnya,

dalam suatu masyarakat biasanya terdapat pelbagai macam wacana yang berbeda

satu sama lain, namun kekuasaan akan cenderung memilih dan mendukung

wacana tertentu sehingga wacana tersebut mendominasi dan meminggirkan

wacana lainnya. ‘Belis sebagai simbol penghargaan kepada perempuan’

merupakan hasil produksi kuasa yang mendukung bertahannya tradisi ini.

Pergulatan makna yang bersembunyi di balik tradisi seperti belis menunjukkan

bahwa perempuan, meskipun memiliki modal dan bebas menentukan

kebebasannya sebagai subjek kebudayaan, tetap saja tunduk pada ideologi raksasa

yakni patriarki dengan segala bentuk pembenaran dan rasionalisasinya. Diskursus

tradisi belis sebagai penghargaan terhadap perempuan hingga diskursus tradisi

belis sebagai tameng conflict of interests menunjukkan adanya perdebatan dan

saling mempertahankan ideologi, khususnya dalam sistem perkawinan orang

Manggarai di Nusa Tenggara Timur.



2.3 Landasan Teori

Sesusai karakter masalah yang ditelaah, teori-teori yang digunakan dalam

penelitian ini bersifat eklektik. Teori-teori yang digunakan untuk membedah

masalah penelitian ini adalah teori Relasi Kekuasaan dan Pengetahuan dari Michel

Foucault, teori Analisis Wacana Kritis Sara Mills dan teori Posfeminisme

(Pembebasan perempuan).

2.3.1 Teori Relasi Kekuasaan dan Pengetahuan

Bagi Foucault, kekuasaan selalu terakumulasi lewat pengetahuan dan

pengetahuan selalu punya efek kuasa. Lebih lanjut, penyelenggara kekuasaan

selalu memproduksi pengetahuan sebagai basis dari kekuasaannya. Pengetahuan

berada di dalam relasi-relasi kuasa tersebut karena tidak ada pengetahuan tanpa

kuasa dan tidak ada kuasa tanpa pengetahuan (Eriyanto, 2001:66). Setiap

kekuasaan menghasilkan dan memproduksi kebenaran tersendiri melalui bentukan

pengetahuan dan pengakuan yang ‘digiring’ mengikuti kebenaran yang telah

ditetapkan tersebut. Dengan kata lain, kuasa bekerja dengan cara produktif. Kuasa

mereproduksi realitas dan ritus-ritus kebenaran sehingga secara tidak langsung

publik dikontrol dan diatur lewat pengetahuan tertentu atau yang mewujud

melalui diskursus.

Wacana atau diskursus yang diyakini menjadi strategi untuk menyentuh

pikiran, kesadaran dan kehendak individu. Simbol berupa wacana tersebut

menghasilkan perilaku, nilai dan ideologi yang definitif, ‘disetir’ dan dibentuk.

Hal ini dilihat sebagai bentuk kekuasaan dalam masyarakat modern. Singkatnya,

hubungan kita dengan realitas diatur melalui wacana dan kemudian tindakan,



konsep, kepercayaan dan ide yang dianut pun ditentukan oleh wacana yang

dianggap benar atau baik. Sebagai contoh, pendefinisian kerja dalam rumah

tangga. Suami bekerja pada ranah publik sementara istri bekerja pada ranah

domestik. Laki-laki kepala rumah tangga dan dikatakan berhasil jika keluarganya

harmonis dan sejahtera. Sementara istri baru akan diakui berhasil dan baik ketika

anak-anak sehat, berprestasi dan santun.

Bahasa menjadi alat untuk mengartikulasikan kekuasaan. Wacana

menyediakan bahasa untuk merepresentasikan pengetahuan tentang topik khusus

pada kurun waktu tertentu. Wacana dilihat sebagai produksi pengetahuan melalui

bahasa. Setiap kekuasaan menghasilkan dan memproduksi kebenaran sendiri

dimana khalayak dituntun untuk mengikuti kebenaran yang telah ditetapkan

melalui wacana. Wacana mengkonstruksikan peristiwa tertentu dan dirumuskan

ke dalam narasi yang dikenali oleh budaya tertentu. Wacana menunjukkan praksis

sosial karena praksis sosial memerlukan makna dan makna memengaruhi apa

yang dilakukan. Singkatnya, semua praktik sosial mengandung dimensi wacana.

Wacana dilihat sebagai bahasa dan praktik sosial. Dalam praktik sosial terdapat

afirmasi kekuasaan dan resistensi. Resistensi menjadi bagian dari kekuasaan itu

sendiri.

Seperti halnya realitas lainnya, belis pun memiliki keterkaitan dengan

wacana. Pro-kontra tradisi belis dipahami oleh masyarakat sebagai seperangkat

konstruk yang dibentuk melalui wacana. Persepsi masyarakat dan bagaimana

masyarakat menafsirkan tradisi belis dalam sistem makna tergantung pada

struktur diskursif. Persepsi yang ada tersebut dibentuk dengan dibatasi oleh



praktik diskursif: dibatasi oleh pandangan yang mendefinisikan bahwa belis saat

ini masih relevan dan patut dipertahankan dan sebaliknya dengan berbasis pada

pengetahuan dan batasan-batasan diskursif, kelompok lainnya bereaksi terhadap

persepsi yang mereka anggap salah dan patut mendapat ragam simbolik dalam

praktiknya. Kelompok yang mendebat status quo inilah yang beresistensi. Ketika

aturan dari wacana dibentuk, pernyataan kemudian disesuaikan dengan garis yang

telah ditentukan. Wacana yang dominan tentang belis mungkin akan memberikan

arahan bagaimana  tradisi belis dipahami. Persepsi yang dibentuk tersebut tidaklah

berarti kebenaran dan menyebabkan wacana lain yang tidak dominan menjadi

terpinggirkan (Eriyanto, 2001:77). Oleh karena itu, melalui analisis wacana,

bagaimana produksi kebenaran mengenai tradisi belis menurut berbagai kelompok

orang Manggarai dan bagaimana setiap kelompok, terutama yang berkuasa,

memproduksi kebenaran atas wacana tertentu tentang tradisi belis dapat diketahui.

2.3.2 Teori Analisis Wacana Kritis

Analisis Wacana Kritis bertujuan membantu menganalisis dan memahami

masalah sosial dalam hubungannya antara ideologi dan kekuasaan. Menurut

Habermas, tujuan analisis wacana kritis adalah untuk mengembangkan asumsi-

asumsi yang bersifat ideologis yang terkandung di balik kata-kata dalam teks atau

ucapan dalam berbagai bentuk kekuasaan (Darma, 2009:53). Dengan kata lain,

Analisis Wacana Kritis menjelaskan dimensi kewacanaan fenomena sosial,

kultural dan proses perubahan. Singkatnya, Analisis Wacana Kritis mengkaji

hubungan antara teks dan konteks atau teks dengan kondisi sosial, praktik ideologi

dan relasi kekuasaan karena analisis wacana kritis tidak pernah melihat teks



sebagai sesuatu yang netral. Sehingga untuk mengetahui maksud tersembunyi

itulah metode analisis wacana kritis digunakan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Analisis Wacana Kritis

dengan menggunakan metode Sara Mills. Analisis Wacana Kritis pendekatan Sara

Mills dipengaruhi oleh teori ideologi Althusser dan teori wacana Foucault.

Analisis Sara Mills berperspektif feminis. Berperspektif feminis adalah

menunjukkan bagaimana teks bias dalam menampilkan perempuan. Dalam

analisisnya, Mills lebih fokus pada posisi aktor-aktor dalam teks serta bagaimana

pembaca dan penulis ditampilkan dalam teks (Darma, 2009:86). Mills

menekankan pada bagaimana posisi dari berbagai aktor sosial, gagasan atau

peristiwa ditempatkan dalam wacana. Bentuk wacana yang diterima oleh

masyarakat ditentukan oleh posisi berbagai aktor sosial yakni sebagai subjek yang

mengekspresikan dirinya sendiri atau sebagai objek yang tidak dapat

menampilkan dirinya sendiri dalam teks. Selain posisi, persepsi juga menentukan

bagaimana subjek lain dikonstruksi dan ‘dihadirkan’ ke tengah masyarakat

melalui wacana.

Dalam setiap wacana terdapat aktor yang menempati posisi subjek

(produsen wacana atau pencerita) dan objek (yang diceritakan atau diwacanakan).

Subjek tersebut memiliki perspektif tersendiri terhadap peristiwa atau objek yang

diwacanakan atau diceritakan sebagai suatu kebenaran yang patut diperjuangkan.

Subjek pun akan memperhitungkan sasaran wacananya sehingga apa yang ditulis

diupayakan untuk menggiring pembaca ke dalam ideologi penulis. Di sinilah

aparatus ideologis memproduksi subjek-subjek ideologi untuk menyebarkan



ideologi yang sama, atau bahkan jika pembaca menolak ideologi produsen wacana

tersebut, pembaca pun akan memunculkan suatu ideologi baru yang terlihat dalam

proses reproduksi. Hal ini juga terjadi dalam diskursus belis. Di mana ketika

produsen wacana belis menyelipkan ideologinya melalui wacana pro tradisi belis,

produsen tersebut sebagai subjek memiliki perspektif tersendiri mengenai belis

yang diyakininya dengan sadar patut diperjuangkan. Subjek tersebut akan

memengaruhi pembaca untuk kemudian membenarkan dan mendukung serta

menyebarkan ideologi tersebut. Sebaliknya, jika ada pembaca yang menolak

ideologi subjek yang pro belis dan kemudian memunculkan suatu ideologi

tandingan, maka terjadi ‘perang’ wacana. Secara tidak langsung terjadi proses

produksi dan reproduksi dalam kerangka kesadaran palsu. Dengan bahasa

sederhana, proses produksi dan reproduksi yang dimaksud disini ialah ketika

individu menerapkan suatu ideologi kepada yang lain, ia pasti telah

menginternalisasi ideologi dari yang lain sebelumnya.

2.3.3 Teori Posfeminisme

Feminisme posmodern berakar dari karya Simone de Beauvoir yang

mempertanyakan “mengapa perempuan adalah the second sex?” Pertanyaan

tersebut dalam istilah posmodern disebut Liyan dan dirumuskan menjadi mengapa

perempuan tidak seperti laki-laki yang berada dalam zona kebebasan? Mengapa

perempuan terus berada di bawah dan ditentukan takdirnya? Tidak seperti aliran

feminisme tradisional yang sekadar menekankan ketidakberdayaan perempuan

atas kondisinya sebagai the second sex, aliran posfeminisme justru menjadikan

problem kebebasan perempuan sebagai sang Liyan sebagai senjata pendobrak



kemapanan. Kondisi perempuan sebagai Liyan memungkinkan perempuan untuk

mengkritisi norma, nilai dan praktik budaya yang mendominasi (patriarki) semua

orang termasuk perempuan (Tong, 2008: 286).

Dalam posfeminisme perempuan dianggap mengalami alienasi bukan hanya

karena didominasi oleh kondisi yang ada tetapi juga karena cara berpikir dan

bahasa perempuan tidak memungkinkan perempuan untuk tampil berbeda,

terbuka dan eksis dalam pluralitas. Penindasan perempuan sebagai sang Liyan

selalu dihubungkan dengan keterpinggiran, penolakan dan lain sebagainya. Tetapi

lebih dari itu, karena perempuan tersebar dalam berbagai kelompok ras, etnis,

komunitas sosial, agama dan subkultur, maka problem kebebasan yang dialami

perempuan pun berbeda satu dengan yang lain.  Perbedaan inilah yang seharusnya

mendorong perubahan cara berpikir perempuan. Jadi, menurut Irigaray, yang

seharusnya diubah adalah tatanan sosio-kultural meliputi bahasa atau wacana

tentang perempuan dan perlakuan terhadap perempuan yang selama ini didasarkan

pada apa yang dilihat laki-laki. Perempuan harus dapat menciptakan bahasanya

sendiri sehingga memungkinkan perempuan memperoleh haknya untuk

mengekspresikan pemikiran dan perasaannya, mengaktualisasikan dirinya dan

menyatakan pendapatnya secara bebas (Tong, 2008:295).

Dalam penelitian ini, teori posfeminisme dengan konsep dekonstruksi

menjadi dasar untuk menganalisis pandangan perempuan Manggarai di Kota

Ruteng tentang eksistensinya, meliputi hubungan belis dan pendidikan perempuan

tersebut serta menganalisis tingkat kesadaran kritis perempuan dalam melihat

posisinya di hadapan tradisi belis dan diskursus tradisi belis. Sikap netral dan



memberi diri diatur menunjukkan bahwa perempuan Manggarai melanggengkan

penjinakan ideologi dan budaya kaum tertindas dan mengabdi secara sukarela

kepada penindas mereka. Melalui teori ini, penulis akan menganalisis pula sikap-

sikap yang ditunjukkan oleh perempuan Manggarai dalam memperjuangkan

perubahan, misalnya dengan melakukan counter rasionalisasi terhadap ideologi

yang telah mengakar dan diterima sebagai tradisi yang wajar. Modal intelektual

yang dimiliki oleh perempuan Manggarai mengindikasikan kemampuan

pendidikan dalam mereproduksi sistem dalam masyarakat atau sebaliknya sebagai

pencipta resistensi terhadap sistem yang dominan dalam masyarakat.



2.4 Model Penelitian

Model penelitian ini adalah penyederhanaan pola pikir dalam menelaah

masalah-masalah yang terdapat dalam penelitian sekaligus menjadi fokus

penelitian. Model penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.

Keterangan:

: Memengaruhi

: saling memengaruhi

: Realitas dalam perkembangan tradisi Belis orang Manggarai

: Berinteraksi

Modernisme dan
Agama:
 Globalisasi

(kapitalisme)
 Pendidikan modern

 Agama Katolik

Tradisi Lokal:

Tradisi belis

Diskursus
Tradisi Belis

Bentuk
Diskursus

tradisi Belis

Faktor
diskursus

tradisi Belis

Refleksi dan aksi
orang Manggarai

terhadap diskursus
tradisi Belis

Orang Manggarai



Penjelasan Model Penelitian

Perkawinan dalam tradisi kehidupan sosial orang Nusa Tenggara Timur

termasuk orang Manggarai disempurnakan oleh ritual yang telah menjadi tradisi,

yakni belis yang wajib dipenuhi oleh pihak mempelai laki-laki berdasarkan

kesepakatan kedua keluarga mempelai. Tradisi ini terus dilestarikan karena

dianggap sebagai budaya terberi (given) yang menjadi ukuran penghargaan

terhadap perempuan. Namun, tradisi belis mulai diperbincangkan dan

menimbulkan keresahan di tengah orang Manggarai seiring menguatnya interaksi

orang Manggarai dengan modernisme dan agama. Semakin kuatnya pengaruh

kapitalisme, pendidikan modern dan peran agama Katolik terhadap persepsi orang

Manggarai akan keberadaan belis sebagai budaya kanonikal, menyebabkan

semakin banyak orang Manggarai mulai berpikir berbeda dan mempertanyakan

relasi kuasa dan pengetahuan yang dibalut oleh tradisi belis.

Tradisi belis menuai pro dan kontra. Pandangan-pandangan yang dibentuk

oleh dan melalui wacana (dari pihak yang memproduksi kuasa dan pihak yang

mengintervensi status quo) menimbulkan maraknya diskursus tradisi belis dalam

kehidupan sosial orang Manggarai. Realitas dalam perkembangan tradisi belis

orang Manggarai pun berubah. Pelbagai bentuk diskursus tradisi belis yang

muncul karena beragam faktor serta kesadaran reflektif dan aksi orang Manggarai

pada umumnya dan khususnya perempuan Manggarai yang berpendidikan tinggi

akan dianalisis dengan teori Relasi Kekuasaan dan Pengetahuan dari Foucault,

teori Analisis Wacana Kritis dan teori Posfeminisme.


