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Pendahuluan 

Sastra tidak mungkin dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Tidak hanya unsur estetis, 
imajinatif, filosofis, dan riak emosionalnya yang mengisi kehampaan ruhaniah manusia. Akan tetapi, 
sastra juga mampu menjadi media dokumentasi sosial sekaligus rujukan teks yang dapat digunakan 
untuk membaca jiwa zaman, di mana sebuah teks sastra dibuat; konteks sosial, budaya, dan paradigma 
penulis.1 

Melalui karya sastra, kita dapat mengarungi mozaik perubahan dan/atau konsistensi sosial pada 
masa yang melingkupi, bahkan spekulasi jauh dari masa teks sastra dibuat. Dengan rangkaian kata-kata, 
sastrawan dapat menampilkan realitas dan interpretasi sosial yang mengharu-biru, menohok emosi, serta 
menggugah kesadaran penikmatnya pada berbagai ketimpangan, dominasi, dan penindasan dalam 
sebuah sistem sosial yang sering terjadi dan diciptakan, namun kadang tidak terbaca dan disadari. 

Karya sastra merupakan interpretasi dan rekonstruksi realitas sosial yang dihadapi, bahkan dialami 
oleh penulis sastra. Interpretasi dan rekonstruksi sosial dalam karya sastra sangat bergantung kepada 
ideologi penulis sastra, sebagai sesuatu yang khas.2 Tidak jarang karya sastra dengan rangkaian kata-kata 
eksotis sebetulnya merupakan pergolakan, bahkan lebih keras merupakan sebuah pemberontakan 
terhadap ketimpangan-ketimpangan sosial seperti dominasi dan penindasan, pergolakan, dan 
pemberontakan sastrawan. Oleh karenanya, sastrawan bermetamorfosis dalam karya sastra yang 
menghentak dan berfungsi untuk menyadarkan penikmatnya (yang sangat mungkin mereka termasuk 
kelompok tertindas namun tidak merasakannya) akan adanya dominasi dan penindasan. Pada saat sastra 
berada pada aras penyadaran dan pencerahan terhadap penikmatnya, maka karya sastra tersebut berada 
dalam maqam sastra pembebasan. 
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Dalam konteks sastra pembebasan di atas, maka tidaklah berlebihan apabila tiga puisi tentang 
perjuangan perempuan karya Abdul Wachid B.S., yaitu Istri yang Melati, Wanita yang Mengandung 
Sembilan Purnama, dan Ziarah termasuk dalam kategori tersebut.  

Dalam puisi Istri yang Melati digambarkan tentang ketimpangan relasi gender antara suami dan istri, 
kultur patriarkhal telah menciptakan dominasi-dominasi laki-laki (suami) terhadap perempuan (istri), 
bahkan lebih jauh berbentuk penindasan, meskipun sebatas psikis. Dalam puisi ini digambarkan tentang 
penyikapan istri terhadap kondisi yang dialami dan perjuangannya untuk mengubah kondisi tersebut.3 

Puisi Wanita yang Mengandung Sembilan Purnama menggambarkan tentang kesadaran dari istri 
atas dominasi-dominasi dan penindasan terhadapnya oleh masyarakat dan suaminya. Dimulai 
pergolakan-pergolakan hati seorang istri atas kondisi yang menimpanya, pada saat pergolakan-
pergolakan itu mencapai puncaknya ternyata menghantarkan istri kepada maqam kesadaran bahwa dia 
bermasalah dan perlu berjuang untuk menyelesaikannya dengan tujuan yang diyakini sebagai sesuatu 
yang baik.4 

Puisi Ziarah, meskipun tidak secara eksplisit merujuk kepada perjuangan perempuan terhadap 
dominasi-dominasi dan penindasan, tetapi menggambarkan tentang bagaimana seorang perempuan itu 
secara kodrati mampu mengatasi masalah, bahkan akan selalu menjadi rujukan bagi mereka yang 
bermasalah. Puisi ini dipilih secara sengaja untuk dapat menggambarkan secara lengkap mengenai 
ideologi penulisnya.5 

Perlu ditekankan di sini bahwa ketiga puisi di atas menggambarkan tentang perjuangan perempuan 
dalam melakukan resistensi terhadap dominasi-dominasi dan penindasan yang menimpanya. Namun, 
harus ditegaskan bahwa Abdul Wachid B.S. adalah seorang laki-laki. Dia sangat menyadari bahwa 
dominasi dan penindasan seorang suami terhadap istri adalah realitas sosialnya. Oleh karena itu, dengan 
secara sengaja, dalam ketiga puisi tersebut dia menciptakan sebuah mitos,6 kalau tidak boleh dibilang 
apologi laki-laki bahwa dia dan laki-laki (para suami) yang lain adalah juga “korban” dari sebuah 
budaya yang selayaknya diterima karena sudah tercipta sejak dulu. 

Karya-karya Abdul Wachid B.S. mengusung penolakan terhadap dominasi dan penindasan, namun 
yang khas dari karyanya dan menunjukkan kekentalan ideologi Jawanya adalah pola regejekan-
jothakan-wawuhan. Regejekan atau keributan kecil merupakan tahap pertama yang menggambarkan 
adanya benturan-benturan kepentingan. Hal itu ilanjutkan pada tahap kedua, jothakan sebagai seorang 
Jawa yang mengagungkan harmonisasi, dia tidak berani memunculkan konfrontasi secara langsung, 
meskipun dalam karya-karyanya sekalipun, dia lebih memilih jothakan atau istilah lain neng-nengan, 
mendiamkan atau tidak menyapa kepada pihak lawan merupakan pilihan daripada konfrontasi secara 
langsung. Dalam jothakan ini mempunyai makna mendalam, di mana mereka yang bersengketa 
melakukan introspeksi yang mengarah kepada penerimaan masing-masing pihak untuk mengakhiri 
sengketa. Tahap ketiga adalah wawuhan atau bersama kembali, menerima apa adanya dari semua yang 
bersengketa dengan kesadaran untuk harmonisasi kehidupan. Dalam konteks seperti ini, ketiga puisi 
tersebut diciptakan. 
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Dari permasalahan di atas, untuk melihat sejauhmana kedalaman sifat pembebasan dari tiga puisi 
Abdul Wachid B.S., maka digunakan analisis paradigma kritis dalam pendidikan. Tokoh-tokoh yang 
berjasa bagi pemikiran pendidikan kritis adalah Foucault, Antonio Gramsci7, Gustavo Gutierez, Ali 
Asghar Engineer,8 Erich Fromm, dan Paulo Freire.9  

Dalam perspektif kritis, urusan pendidikan adalah melakukan refleksi kritis terhadap ideologi 
dominan (the dominant ideology) menuju transformasi sosial. Pendidikan bertugas menciptakan ruang 
agar sikap kritis terhadap sistem dan struktur ketidakadilan, serta melakukan dekonstruksi dan 
pendampingan menuju sistem sosial yang berkeadilan. Pendidikan tidak mungkin bisa bersifat netral, 
bersifat objektif, ataupun berjarak dengan masyarakat (detachment). Visi pendidikan adalah melakukan 
kritik terhadap sistem yang dominan sebagai keberpihakan terhadap masyarakat kecil dan yang tertindas 
untuk menciptakan sistem sosial baru yang berkeadilan. Pendidikan harus mampu menciptakan ruang 
untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara bebas dan kritis bagi transformasi sosial. Dengan 
demikian, tugas utama pendidikan adalah memanusiakan kembali manusia yang mengalami 
dehumanisasi karena sistem dan struktur sosial yang tidak berkeadilan.10  

Pendidikan kritis memerlukan perspektif kelas untuk kegiatan analisis dalam proses pendidikan 
karena analisis kelas memberi perangkat dalam rangka memahami sistem ketidakadilan sosial. Hampir 
keseleruhan golongan masyarakat menjadi korban sistem ketidakadilan kelas. Akan tetapi, karena 
kebanyakan yang menjadi korban ketidakadilan kelas adalah masyarakat bawah, maka seakan-akan 
analisis kelas hanya menjadi alat perjuangan golongan miskin. Seharusnya, analisis kelas dapat menjadi 
media untuk memahami dan membongkar sistem ketidakadilan sosial secara luas.11 

Lebih lanjut, analisis kelas membantu memahami bahwa laki-laki serta perempuan sama-sama 
menjadi korban dan mengalami dehumanisasi, golongan buruh mengalami dehumanisasi disebabkan 
oleh eksploitasi. Sementara itu, kelas menengah sebagai penyelenggara eksploitasi juga mengalami 
dehumanisasi karena melanggengkan eksploitasi. Pengeksploitasi, penyelenggara eksploitasi, ataupun 
yang tereksploitasi memerlukan proses yang membebaskan mereka dari sistem yang tidak berkeadilan 
tersebut. Dengan demikian, proses pendidikan yang mengabaikan realitas kelas sosial akan kehilangan 
makna pemberdayaan dan pembebasannya. Dalam hal ini, yang menjadi agenda utama pendidikan 
kritis tidak sekadar menjawab kebutuhan praktis seperti untuk mengubah kondisi golongan tertindas, 
melainkan juga menjawab kebutuhan strategis golongan tertindas, yaitu memperjuangkan perubahan 
posisi golongan tertindas, termasuk counter hegemoni dan counter wacana terhadap ideologi sosial 
yang telah mengakar dalam keyakinan.12 

Ketiga karya puisi Abdul Wachid B.S. di atas yang menggunakan perspektif kelas dan ideologi 
Jawa, akan lebih bermakna apabila dilakukan analisis menggunakan paradigma kritis dalam pendidikan 
sebagaimana disebutkan di atas. 

Trilogi Puisi-Perempuan Abdul Wachid B.S. 
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Abdul Wachid B.S. (Achid) yang dilahirkan dan besar dalam lingkungan yang berbeda13 membuat 
karya-karya sastranya heterogen dan kompleks, meskipun karya sastranya terkesan mempunyai seribu 
wajah. Namun, secara spesifik mempunyai ideologi yang jelas, yaitu Jawa. Hal ini dapat dirunut dari 
tiga puisi yang menjadi kajian tulisan ini, yaitu Istri yang Melati, Wanita yang Mengandung Sembilan 
Purnama, dan Ziarah. 

Kejawaan Achid tampak dalam puisi-puisinya, selalu dimulai dengan deskripsi tentang regejekan, 
seperti tampak dalam penggalan puisi Istri yang Melati di bawah ini. 

Ketika kemarau belum juga reda 

Seorang lelaki dengan hati ranggas justru 

Meniup-niup bara dalam rumahnya 

Serakan daunan kering di halaman ditimbunkan angin 

Dan lelaki itu memindahkan 

Bara di tengahnya, ialah hatinya yang  

Dipenuhi dendam tanpa alasan 

Keraguan pada debu yang telah ditiupi ruh 

Ke sembilan purnama rahim istrinya14 

Dari penggalan puisi di atas terlihat bahwa Achid memulainya dengan konflik. Sebuah keadaan di 
mana dimunculkan sebuah penyebab keributan awal yang dalam istilah Jawa dikenal dengan regejekan. 
Dalam tahap ini digambarkan adanya pemaksaan ataupun benturan-benturan kepentingan antara 
seorang suami dan istri. Seorang suami yang memulai gejolak dengan meragukan otentitas dari janin 
yang dikandung istrinya. Keraguan dan pernyataan keraguan atas janin yang dikandung seorang istri 
dalam relasi keluarga merupakan awal keributan dan ketertindasan lahir batin seorang istri. 

Hal yang sama juga terlihat dalam puisi Wanita yang Mengandung Sembilan Purnama, seperti 
penggalan puisi berikut ini. 

Sore itu, kami silaturahmi 

Lelakinya sedari pagi ke mana pergi 

Sungguhnya ia sahabat 

Tapi, ingat bujangnya, “akan kawin empat!” 

Terlebih kini makin ada alasan, bertega 

Buat meminta,”jika bedah dan perempuan lagi haruslah ada yang ketiga! 

Jika pun tidak? Aku lelaki, wajib kawin lagi!” 

Tiru istrinya dalam bibir tisu, samar senja 

Mulai merambat jendela, magrib belum reda15 

Dalam penggalan puisi di atas, Achid juga memulai dengan pola regejekan bahwa sebuah keributan 
awal dimunculkan dengan adanya dominasi dari suami terhadap istri, tentang anak yang harus 
dilahirkan dan diharapkan oleh suami disertai dengan penekanan sampai mempunyai seorang anak 
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yang dikehendaki dan kalau tidak, akan kawin lagi. Dari dua penggalan puisi di atas, Achid ingin 
melakukan generalisasi realitas bahwa bagi seorang Jawa, yang memulai regejekan kebanyakan adalah 
laki-laki (suami). 

Pola kedua adalah jothakan. Pola ini dapat dilihat dalam penggalan puisi berikut ini 

Sedang istri hanya bisa bertahan dalam kata 

Tapi sesekali melukis pula sekuntum senyum  

“lelaki yang berani mengulum api 

Bukankah bara yang ditiup dari hati 

Apinya lebih besar dan membakar diri sendiri?16 

Jothakan adalah sikap mendiamkan terhadap tekanan-tekanan dan berharap dengan diam akan 
mengubah sikap penekan. Lebih jauh jothakan juga terkandung maksud adanya introspeksi dalam pola 
relasi yang dibangun. Penggalan puisi di atas menggambarkan hal itu, istri tidak memperlihatkan sikap 
konfrontasi terhadap suaminya. Istri tidak melakukan pembelaan dengan reaktif, bahkan tidak defensif. 
Istri bertahan dalam diam (jothakan) sembari berharap suami akan menyadari akibat dari sikapnya. Pola 
yang sama terlihat dalam penggalan puisi di bawah ini. 

“Sudahlah, mekarkan kata melati bagi lelaki 

Jika sakit dan sehat pun takdir 

Kenapa tak saja berangkat ke sehat takdir? 

Jika lelakimu sakit, toh berkeluh cepat sembuh 

Demikian berkelahiran, inginkan bayi dan diri jauh sekarat 

Demikianlah sejatinya lelaki, mengawalkan adil 

Dan bukan sok kuasa!” 

Aku turut hanyut ke lubuk nurani 

Hening mau menuntunnya ke cermin diri17 

Penggalan puisi di atas sangat menonjol fungsi reflektif dalam jothakan, bahkan terkesan istri mupus 
terhadap gejolak-gejolak pemberontakannya kepada suami, berusaha memahami, serta menempatkan 
suami sebagai manusia biasa, yang jauh di lubuk hati suami bukanlah kesengsaraan istri dan anak yang 
diinginkan. Konsep mupus ini tampaknya menjadi penting dalam puisi ini. Pada pandangan Achid, 
jothakan harus ada nilai yang harus diterapkan, yaitu mupus. Dengan mupus, maka keharmonisan 
mungkin akan tercipta kembali. 

Pola ketiga dalam puisi Achid adalah wawuhan. Tampaknya, pola semacam ini dipilih oleh Achid 
dalam mengakhiri rangkaian pandangannya mengenai berbagai realitas bahwa yang berposisi –inferior- 
pun dalam kondisi tertentu mempunyai peran penting dalam realitas hidup. Gambaran ini tampak dalam 
penggalan puisi berikut ini. 

Tapi memujilah kita 
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Ibu tetaplah telaga surga bagi nurani 

Tempat minum dan membasuh luka anaknya 

Hingga melati di pagi fitri mekar karenanya 

Dan ketika kita tinggalkan dusun ini 

Lapang rumput dan pohonan kering merasa 

Menghijau 

Dan kini kubur telah menjengkal jarak 

Tapi tidak pun saudara memandang kita 

Lantaran tingginya pagar duniawi 

Di tiap langit lebaran ini dapat kita lihat 

Ibu bermukena mega-mega 

Dan dari kakinya, itu air surga 

Meneduh hati18 

Penindas dan agresor manapun dalam kondisi tertentu dipaksa harus berdamai dengan yang selama 
ini mereka dominasi, seperti tampak dalam penggalan puisi Ziarah di atas. Seorang perempuan 
sekalipun hanya sebuah simbol (pusara kubur) tetaplah menjadi rujukan untuk mencari kedamaian, 
mengikis dehumanisasi yang mereka ciptakan dan lakukan. 

Tampaknya, pola regejekan-jothakan-wawuhan menjadi pakem Achid dalam mencipta karya-
karya puisi yang berbentuk balada, seperti pada tiga puisi mengenai perempuan; Ziarah, Istri yang 
Melati, dan Wanita yang Mengandung Sembilan Purnama.  

Kesadaran Terhadap Ideologi Dominan 

Dalam dua puisi, Istri yang Melati dan Wanita yang Mengandung Sembilan Purnama tergambar 
mereka yang tertindas (istri) telah menyadari adanya ideologi yang dominan. Sebuah ideologi yang 
berkembang dalam masyarakatnya yang menguntungkan para suami. Seperti dalam penggalan puisi di 
bawah ini. 

Cuma tawa 

Selebihnya embun pagi tak kunjung tiba 

Tapi matahari menyorotkan tanya 

Apa lelakimu merasa sekuat sujud 

Ibrahim Alaihis Salam 

Hingga perlu bermain-main api? 

Cuma tawa 

Selebihnya getir bibir istri yang melati 

Tapi dari mulut lelaki itu lidah ular 

Menjulur bau busuk sungguh ke siapa-siapa19 
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Secara tersirat, penggalan puisi di atas menunjukkan adanya kesadaran istri terhadap adanya ideologi 
yang dominan, bahkan sudah melakukan refleksi kritis terhadap ideologi yang menindasnya. Istri 
melakukan kritik, meskipun tidak konfrontatif. Sesuai ideologi Jawa bahwa ideologi patriarkhi seolah-
olah telah berada dalam aras kebijaksanaan nubuat sehingga berhak untuk mengadili mereka yang 
inferior. 

Penggambaran kesadaran istri terhadap ideologi yang dominan juga terdapat dalam penggalan puisi 
di bawah ini. 

Kami disengat haru, sekalipun lebah tak bertalu 

“Aku tak dibolehkan bedah, pasalnya 

Cara lahir soal takdir, tak perlu dipikir 

Tapi ini bagaimana 

Bayi lewat sembilan purnama tak lahir-lahir?” 

Celurit cemasnya, bikin darah mampat 

“Sudahlah, jangan bersayap pikir 

Tak baik buat siapnya lahir” 

“Tapi, aku tak mau dimadu! Ampaskan hidupku 

Tapi jangan satu itu? Penginnya anak lelaki 

Kawin lagi jangan dijadikan tujuan?”20 

Realitas relasi suami istri menunjukkan tidak adanya daya tawar istri terhadap suami dalam berbagai 
hal, bahkan sampai dalam urusan bagaimana seorang istri harus melahirkan dan anak yang harus 
dilahirkan, yang sebetulnya kedua hal tersebut berada dalam kuasa Tuhan. Penggalan puisi di atas selain 
tergambar kesadaran atas ideologi yang dominan, lebih mendalam lagi terlihat adanya sebuah kesadaran 
dari istri bahwa dia sedang bermasalah. 

Kesadaran akan adanya ideologi yang dominan dan bahwa mereka yang tertindas mempunyai 
masalah, merupakan prasyarat awal adanya pemberdayaan dan pembebasan. Penggalan-penggalan 
puisi di atas menunjukkan bahwa Achid secara sistematis ingin menunjukkan pertarungan kelas. Kelas 
yang tereksploitasi harus menyadari bahwa mereka sedang dieksploitasi oleh sebuah ideologi yang 
maha kuat, ideologi dominan. Dari kesadaran-kesadaran yang muncul diharapkan mereka yang 
tereksploitasi mampu mencari solusi terhadap permasalahan yang menimpa mereka. Dalam taraf ini, 
Achid memberikan pembelajaran terhadap penikmat puisi-puisinya bahwa mereka harus menyadari 
adanya banyak ketimpangan dalam sisi domestik relasi suami-istri yang kadang tidak disadari atau 
mungkin telah dianggap biasa, sekali lagi bahwa karya sastra kadang lebih tajam dari sebuah revolusi 
yang berdarah-darah. 

Resistensi Dehumanisasi 
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Selain penggambaran kesadaran akan adanya ideologi yang dominan, dalam tiga puisi-perempuan 
Achid juga digambarkan mengenai bagaimana mereka yang tertindas menyikapi keadaan yang 
menimpa mereka, seperti dalam penggalan puisi di bawah ini. 

“Tapi, aku tak mau dimadu! Ampaskan hidupku 

Tapi jangan satu itu! 

Karena hati satu, cintapun cumalah satu 

Lantaran cinta wanita hidupnya penuh 

Sebagai ibu anaknya, kekasih 

Bahkan sekadar pelayan ranjang  

Tapi buat suaminya Cuma! 

Karena yang dua hanya bayang-bayang 

Tapi, jika pun hati satu digerus lelaki 

Demi anak, wanita ulurkan jantung kasih sayang 

Tapi aku tak mau dimadu! Ampunkan, Gusti, ampun! 

Pada anak dan suami Cuma, cinta mau berbagi”21 

Tawaran Achid dalam penggalan puisi di atas sangat khas. Penyikapan istri adalah melakukan 
resistensi terhadap dehumanisasi yang menimpa diri dan suaminya dengan cinta. Istri ingin 
menempatkan dirinya dalam posisi yang lebih manusiawi dengan cinta. Di sisi lain, dia juga ingin 
melenyapkan dehumanisasi yang melekat pada diri suaminya karena telah melakukan penindasan 
terhadapnya dengan cinta. Penggalan puisi di atas menggambarkan Achid ingin memberi pesan kepada 
penikmat puisinya bahwa dehumanisasi dalam bentuk apapun harus dilenyapkan, dan relasi yang lebih 
manusiawi harus diperjuangkan. 

Di sisi lain, penggambaran perjuangan menolak dehumanisasi dalam puisi ini tidaklah konfrontatif, 
sebagaimana telah disinggung sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh ke-Jawa-an Achid,22 seperti tampak 
dalam penggalan puisi di bawah ini.  

Tapi, wanita yang mengandung sembilan purnama 

Terlanjur tak memakan kata 

Sebab pahit hidup lebih kenyang bicara 

Ia seperti melihat celurit 

Atas cemas ngancam di tiap sudut  

Ia bangkit limbung, menghujat bayang-bayang23 

Dari puisi di atas, istri menyadari tentang keadaan dirinya yang sangat terancam tidak melakukan 
perlawanan secara konfrontatif. Akan tetapi, untuk melampiaskan kegundahannya terhadap simbol-
simbol ideologi penindas, dia mampu kangkangi. 



                     JURNAL PEMIKIRAN ALTERNATIF PENDIDIKAN                
 

INSANIA|Vol. 13|No. 2|Mei-Ags 2008|228-242 9  P3M STAIN Purwokerto | Kholid Mawardi 
 

Bentuk lain yang ditawarkan Achid dalam puisinya untuk melakukan resistensi terhadap 
dehumanisasi adalah dengan doa sebuah kepasrahan total terhadap Sang Khaliq untuk mengurai 
dehumanisasi yang telah mengakar, seperti dalam penggalan puisi berikut ini. 

Ia telah tersungkur. Ia rebah 

Dari bawah rahimnya berbuncah darah 

Kami menangkap. Ia menggigil 

Kami memanggil. Di tepian nyawa 

Ia nyebar kembang doa 

Untuk semerbak kelahiran 

Agar hidup bukan bayang-bayang 

Untuk sebuah kasihsayang24 

 
Hal yang sama juga terdapat dalam penggalan puisi di bawah ini. 
Ketika kemarau belum juga reda 

Gerhana telah mempergelap mata lelakinya 

Tersentak ia dikagetkan detiknya yang tiba 

Yang dikandung mau melesat untuk kenal udara 

Dan perempuan itu cuma dapat menggeliat 

Dalam sakit sangat ia meratap, “Gusti Allah 

Ampuni, kutahu ia tak pernah ngerti arti bayi 

Kau Maha Tahu yang kukandung buah malamnya 

Tapi bara di hatinya akan bakar anaknya!”25 

Salah satu cara agar tetap berada dalam posisi manusiawi (fitrah manusia) adalah dengan selalu 
berada dalam kesadaran diri sebagai makhluk, bahwa ada yang lebih dari yang maujud, yaitu Sang 
Khaliq yang sepantasnya. Dia tempat kepasrahan total makhluk atas-Nya. Kesan inilah yang tampak 
ingin disampaikan Achid kepada penikmat puisinya.  

Untuk menampik dehumanisasi, Achid juga memaparkan tentang arti penting komunitas inferior 
(baca;perempuan), bahkan bagi komunitas penindas (baca; laki-laki) seperti dalam puisi Ziarah.26 
Dalam kondisi tertentu, perempuan mempunyai peran yang sangat signifikan. Perempuan dapat 
menjelma menjadi oase bagi kedahagaan, bahkan simbol-simbol eksistensinya dibutuhkan untuk 
meretas spiritualitas laki-laki. Dalam puisi ini, terkesan Achid ingin menunjukkan melalui kesadaran 
akan arti penting perempuan yang mampu mengurai dehumanisasi, yang melekat kepada para 
penindas. Perempuan adalah rujukan spiritualitas laki-laki yang sesungguhnya. 

Membongkar Sistem Ketidakadilan Secara Luas 
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Dalam tiga puisi-perempuan ini, Abdul Wachid B.S. menggunakan perspektif kelas. Dia 
membaginya dalam dua kelas, yaitu kelas penindas yang mempunyai dominasi tidak terbantah dan 
kelas tertindas. Yang menarik dari paparan Achid dalam tiga puisi-perempuannya—meskipun sebatas 
penciptaan mitos—bahwa penindas dan yang tertindas adalah sama-sama menjadi korban dari sebuah 
ideologi dominan yang telah mengakar sehingga mereka mengalami dehumanisasi. Para penindas 
mengalami dehumanisasi karena melanggengkan eksploitasi, sedangkan komunitas tertindas 
mengalami dehumanisasi karena tereksploitasi. 

Dari paparan di atas, perspektif kelas dalam tiga puisi-perempuan Abdul Wahid B.S. dapat dijadikan 
perangkat dalam rangka memahami sistem ketidakadilan sosial. Pandangan baku selama ini bahwa 
analisis kelas hanyalah alat perjuangan golongan marginal, namun melalui tiga puisi-perempuannya 
Achid menunjukkan bahwa baik penindas maupun yang tertindas menjadi korban sistem ketidakadilan 
yang ada. Dalam hal ini, ada sebuah kesamaan dengan paradigma pendidikan kritis, yang bermaksud 
menjadikan analisis kelas sebagai media untuk memahami dan membongkar sistem ketidakadilan sosial 
secara luas. 

Dalam tiga puisi-perempuannya, Achid melakukan refleksi kritis terhadap ideologi dominan 
menuju sebuah transformasi sosial. Dengan puisi, Achid memberikan ruang yang cukup untuk 
pembelajaran dalam bersikap kritis terhadap sistem dan struktur ketidakadilan, serta memberikan 
konstruk pemikiran—meskipun samar—menuju sistem sosial yang dibayangkan berkeadilan. Dalam 
hal ini, Achid terlihat menegaskan bahwa karya sastra tidak mungkin bersifat netral dan berjarak dengan 
masyarakat. Karya sastra sudah seharusnya melakukan kritik terhadap sistem yang dominan sebagai 
keberpihakan terhadap komunitas marginal yang tertindas, untuk menciptakan keseimbangan, atau 
untuk menciptakan sistem sosial baru yang berkeadilan.  

Karya sastra dapat dijadikan sarana pembelajaran bagi penikmatnya. Karya sastra juga dijadikan 
sebagai sarana transformasi sosial. Dalam konteks ini, Achid ingin menjadikan karyanya untuk dapat 
membantu memanusiakan kembali manusia yang mengalami dehumanisasi karena sistem dan struktur 
sosial yang tidak berkeadilan. 

Dengan demikian, sebagaimana yang dilakukan Achid bahwa karya sastra dapat berada dalam aras 
pembebasan adalah tatkala karya sastra tidak hanya ingin mengubah kondisi golongan marginal yang 
tertindas. Akan tetapi, yang lebih penting adalah menjawab kebutuhan strategis mereka yang tertindas, 
dengan memperjuangkan perubahan posisi mereka yang tertindas, termasuk di dalamnya counter 
hegemoni dan counter wacana terhadap ideologi sosial yang mengakar. 

Penutup  

Trilogi puisi Abdul Wachid B.S. disusun dengan pola regejekan, jothakan, dan wawuhan yang 
kental dengan ideologi Jawa. Meskipun demikian, tiga puisi ini dibangun atas dasar perspektif kelas 
yang mampu menyibak sistem dan struktur sosial yang tidak berkeadilan. Puisi-puisi tersebut 
mendeskripsikan tentang refleksi kritis terhadap ideologi dominan, menegaskan resistensi terhadap 
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dehumanisasi melalui cinta, kepasrahan total terhadap Sang Khaliq, dan menyadari adanya arti penting 
dari komunitas inferior. 

Tiga puisi tersebut menegaskan bahwa karya sastra harus terikat dengan realitas sosial, tidak bersifat 
netral, dan berjarak dengan masyarakat. Karya sastra sudah seharusnya melakukan kritik terhadap 
dominasi struktur dan sistem sosial yang tidak berkeadilan sebagai manifestasi keberpihakan terhadap 
komunitas, yang tertindas dalam menciptakan keseimbangan dan untuk menciptakan sistem sosial baru 
yang berkeadilan.  
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