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Abstract: From the development of human family, from the beginning actually woman position dot 
different with man. Anyway, there’s change when man become superior and dominate woman. 
Woman became subordinate before man. Recent days there’s effort from woman to take position 
equal to man. In Java, without intentionally woman from low economic class or grass roots more or 
less successful to place them self independent from man. Especially on this class, even noticed a form 
of matrifocality organization where woman can become center of attention, love, and loyalty from 
their family member, more than used to receive by man or father. Keywords: matrifocality, Java, 
family, and woman. 

 

Pendahuluan 
Smpai hari ini, baik dalam forum resmi maupun pembicaraan informal sehari-hari, baik secara 

terbuka maupun terselubung, sering kita dengar suara-suara bernada tidak puas atas adanya 

ketidakseimbangan pandangan masyarakat pada laki-laki di satu pihak dan wanita di pihak lain. 

Sumber ketiakpuasan itu bukan semata-semata pada perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perem-

puan, tetapi karena perbedaan jenis kelamin itu diikuti dengan perbedaan hak dan kewajiban yang 

dirasa lebih menguntungkan pihak laki-laki daripada pihak wanita. Dalam bidang pergaulan, 

pekerjaan dan karier, pendidikan, ekonomi, keagamaan, dan lainnya, laki-laki dianggap 

mempunyai hak dan kebebasan yang lebih luas, sedangkan wanita harus menerima berbagai 

macam keterikatan dan keterbatasan. 

Kenyataan ini paling tidak telah menimbulkan adanya dua macam tanggapan. Pertama, yang 

didasarkan pada anggapan bahwa antara laki-laki dan wanita memang telah dibedakan secara 

kodrati. Secara fisik jelas tampak bahwa wanita mempunyai penampilan bentuk, kualitas, dan 

kemampuan yang berbeda dengan fisik laki-laki. Ki Hajar Dewantara mengatakan, “Inilah keadaan 

yang nyata, yang khas, dan tubuh-tubuh perempuan itu berbeda sekali dengan badan laki-laki, 

karena perbedaan itu berhubungan dengan kodrat perempuan, yaitu kewajibannya akan menjadi 

ibu, akan mengandung anak, melahirkan anak dan lain-lain”1 Banyak orang dalam membedakan 

laki-laki dan wanita bahkan tidak hanya melihat fisiknya, tetapi juga kejiwaannya. Di katakan laki-

laki lebih rasional, lebih aktif, dan lebih agresif. Wanita sebaliknya, lebih emosional, lebih pasif, 

dan lebih submisif.2 Sejalan dengan pandangan ini, maka lahirlah ungkapan-ungkapan mengenai 
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sifat-sifat wanita seperti halus, lemah lembut, keibuan, feminin, dan sebagainya. Ungkapan-

ungkapan ini rupanya tidak hanya merupakan sesuatu yang dianggap ideal oleh kaum laki-laki, 

tetapi juga kaum wanita itu sendiri. Anggapan ini rupanya anggapan yang paling tua sehingga 

orang cenderung mengatakan bahwa hal semacam itu adalah wajar, alamiah, dan kodrati. Laki-laki 

menganggap wanita perlu dilindungi, laki-laki harus sebagai pengawal wanita dan berjalan di 

depan, sedangkan wanita sudah sewajarnya berjalan di belakang. Laki-laki adalah kanca ngajeng, 
dan wanita adalah kanca wingking. 3  

Kedua, tanggapan yang didasari oleh anggapan bahwa laki-laki telah memanipulasi 

perbedaan-perbedaan seperti di atas dan merampas banyak hak wanita demi keuntungan dirinya. 

Wanita golongan ini berpendapat bahwa semua orang diciptakan dengan hak-hak yang sama, dan 

setiap orang harus mempunyai kesempatan yang sama untuk memajukan dirinya. Oleh karena itu, 

dalam gerakannya mereka menuntut kembalinya hak-hak yang dianggapnya telah dirampas oleh 

kaum laki-laki. 

Bagaimana keadaan wanita di masyarakat Jawa? Pengaruh modernisasi dan pembangunan 

rupanya juga telah menyusup ke pelbagai kelompok wanita sehingga di kalangan mereka mulai 

ada pergeseran-pergeseran nilai dan cara berpikir. Sementara itu, karena nilai dan cara berpikir 

model lama masih juga belum mereka tinggalkan, dan saya kira memang tidak perlu ditinggalkan, 

maka akibatnya di masyarakat terdapat sikap mendua. Di satu pihak wanita harus tetap lemah-

lembut dan feminin, di pihak lain ia harus berperan aktif bagi kehidupan masyarakat dan 

keluarganya. Matrifokalitas yang gejalanya juga terdapat dalam sistem budaya dan kemasyarakatan 

Jawa, tampaknya menjadi kelihatan menonjol di lapisan tertentu. Oleh karena itu, makalah ini 

bermaksud memaparkan alasan-alasan yang mendorong timbulnya gejala matrifokalitas tersebut. 

Pengertian Matrifokalitas 
Istilah matrifokal atau matrifokalitas adalah istilah yang bukan berasal dari bahasa kita, di 

samping itu juga merupakan istilah yang jarang dipakai secara umum dalam pembicaraan sehari-

hari. Oleh karena itu, perlu kiranya terlebih dahulu dikemukakan arti yang dimaksud. 

Kata matrifokal berasal dari bahasa Latin yang merupakan gabungan dari kata matri dan 

fokal. Kata matri berasal dari kata mater yang berarti “ibu”, sedang fokal berpangkal pada kata 

fokus yang berarti “pusat atau titik”. Jadi, secara harfiah, matrifokal berarti “Ibu sebagai pusat” 

atau “berpusat pada ibu”4 Kata “ibu” sendiri dalam hubungan ini tidak semata-mata berarti “ibu 

dari seorang anak”, tetapi lebih dari itu, yakni “kaum ibu” atau wanita pada umumnya. 

Pembicaraan mengenai manusia sebagai anggota keluarga atau anggota masyarakat dengan 

berbagai macam seginya, kiranya kita tak akan dapat lepas dari masalah fungsi dan peranan kaum 

ibu tersebut. Sehubungan dengan hal itu, sudah sejak lama ahli antropologi melibatkan diri dalam 

penelitian dan diskusi yang panjang mengenai manusia dilihat dari sistem kekerabatannya. Dari 

merekalah kemudian muncul istilah-istilah yang menyangkut peranan dan posisi wanita (kaum 

ibu) di dalam masyarakat, misalnya matriakhat, matrilineal, matrilokal, matrilateral, dan 

sebagainya. 
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Matriakhat berarti kekuasaan di tangan ibu (atau kaum ibu). Dalam masyarakat yang 

menganut sistem matriakhat, kaum ibulah yang memegang kekuasaan untuk membuat keputusan 

dalam bidang-bidang sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain, baik dalam lingkup terbatas seperti 

dalam keluarga atau pun dalam lingkup yang lebih luas, yaitu masyarakat atau pemerintahan. 

Matrilineal artinya menurut garis ibu. Dalam masyarakat yang menganut sistem ini, 

keanggotaan kerabat diperhitungkan menurut garis ibu. Mereka yang di luar garis itu tidak 

termasuk anggota kerabat. Matrilokal adalah istilah yang berhubungan dengan adat menetap 

sesudah menikah. Menurut adat matrilokal, pasangan yang baru menikah itu harus menetap di 

lingkungan pihak keluarga mempelai wanita. Adapun matrilateral yang berarti pihak ibu atau 

pihak kerabat ibu. Istilah ini biasanya dipakai untuk membicarakan kelompok-kelompok 

kekerabatan dilihat dari sudut individu sehingga akan didapatkan kerabat yang termasuk pihak 

ayah (patrilateral) dan kelompok kerabat yang termasuk pihak ibu (matrilateral). 

Semua istilah di atas mengandung pengertian bahwa dalam masyarakat yang bersangkutan, 

kaum ibulah yang mendapat perhatian utama. Bila dalam hubungan-hubungan tadi kaum bapak 

(laki-laki) yang lebih diperhatikan, maka akan diperoleh istilah-istilah patriakhat, patrilineal, 
patrilokal, patrilateral, dan sebagainya. 

Berbeda dengan pengertian istilah-istilah tersebut di atas yang umumnya merupakan 

konsekuensi dari suatu sistem kekerabatan tertentu, maka matrifokal lebih banyak menekankan 

pada nilai posisi wanita di dalam masyarakat, baik secara struktural maupun secara kultural.5 

Dalam hubungan itu, maka ada dua lingkungan pertalian kekeluargaan di mana istilah matrifokal 

dapat diterapkan, yaitu lingkungan somah, dan lingkungan sanak keluarga.6 Bila di dalam somah 
wanita mempunyai otoritas, pengaruh, dan tanggungjawab yang melebihi suami sehingga ia 

menerima perhatian, kasih, dan kesetiaan yang lebih besar dari anggota keluarga yang lain, maka 

di dalam somah itu posisi dan peran laki-laki menjadi berkurang. Dalam keadaan semacam itulah, 

berarti matrifokalitas (dalam somah itu) telah tumbuh. Pertumbuhan akan meluas bila sistem 

kemasyarakatan tempat somah berada juga memberi kemungkinan. Secara ringkas faktor-faktor 

yang memungkinkan tumbuhnya gejala matrifokalitas di dalam masyarakat adalah (1) adanya 

pandangan tentang kesetaraan antara laki-laki dan wanita dalam peran sosial secara umum, (2) 

adanya prioritas hubungan antara ibu-anak dan saudara sekandung, dan (3) struktur dan budaya 

masyarakat yang memungkinkan. 

Faktor pertama (pandangan kesetaraan) menurut Tanner adalah faktor utama yang 

membedakan matrifokalitas dengan apa yang disebut momism (ibuisme). Pada momism, seperti 

yang terdapat pada masyarakat Amerika putih kelas menengah, wanita berusaha menciptakan 

perhatian sentral untuk dirinya sendiri, sebagai imbangan atas ketergantungannya secara ekonomi 

dan emosional kepada suaminya. Wanita dapat menguasai anak-anaknya, tetapi dalam hal ini 

harus dilihat hubungannya dengan kelemahannya di dalam masyarakat secara umum. Jadi, terlihat 

bahwa momism didasari oleh pandangan dikotomi jenis kelamin yang ekstrim (bahwa laki-laki 

kuat, wanita lemah. Matrifokalitas justru sebaliknya, yaitu didasari oleh tipisnya pandangan 
tentang pembagian kerja secara seksual. 
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Gejala Matrifokalitas di Masyarakat Jawa 
Berdasarkan pandangan Tanner di atas, dapat dilihat kondisi-kondisi yang potensial di 

masyarakat Jawa yang menyangkut adanya gejala matrifokalitas. 

Sistem Kekerabatan 

Sistem kekerabatan orang jawa menganut prinsip bilateral, yaitu suatu prinsip yang 

menentukan siapa yang termasuk kerabat seseorang melalui hubungan dari pihak ayah maupun 

ibu. Jadi, semua orang yang mempunyai hubungan (hubungan darah atau perkawinan) dengan 

pihak ayah, misalnya orangtua ayah, saudara laki-laki, atau perempuan ayah, sepupu dari pihak 

ayah, dan sebagainya, adalah termasuk kerabat seorang individu (ego), yang sama halnya juga 

orangtua ibu, saudara laki-laki atau perempuan ibu, saudara sepupu dari pihak ibu, dan 

sebagainya.  

Kebiasaan menetap setelah menikah tidak tertumpu pada suatu pola yang kaku. Pasangan 

yang baru boleh menetap di lingkungan keluaraga pihak istri atau dapat pula di lingkungan pihak 

keluarga suami, tetapi kecenderungan yang umum adalah mereka lebih suka tinggal di rumah 

mereka yang baru, lepas baik dari orangtua istri maupun suami (neolokal). Menurut hasil 

penelitian, kecenderungan ini tampak lebih nyata di daerah pedesaan sehingga setiap rumah 

tangga secara umum dihuni oleh keluarga inti yang terdiri dari seorang suami, seorang istri, dan 

anak-anaknya yang belum kawin. Di kota, karena sulitnya mencari sebidang tanah untuk membuat 

rumah yang baru, kecenderungan di atas agak tidak begitu nyata. Sebaliknya, banyak kita dapatkan 

rumah-rumah di kota dihuni oleh keluarga luas, yaitu suatu keluarga yang terdiri dari lebih dari 

sebuah keluarga inti. 

Walaupun (khususnya di desa) kecenderungan untuk membentuk keluarga inti dengan 

memisahkan diri dari keluarga orangtua cukup besar, namun ini tidak berarti bahwa hubungan 

mereka dengan keluarga orangtua, saudara-saudara sekandung atau juga sanak kadang yang lain 

terputus sama sekali. Apakah tempat tinggal keluarga baru itu ada di dekat sanak-kadang dekat 

atau tidak, kebiasaan saling berkunjung yang mereka lakukan secara informal, tidak terhenti 

setelah suatu keluarga baru itu misah. Misah membuat baik suami ataupun istri dari keluarga baru 

itu sama-sama mempunyai tanggungjawab atas rumah tangganya. 

Ada kebiasaan dari para orangtua yang mampu untuk membekali anaknya yang misah itu 

dengan barang gawan yang dapat berupa barang perhiasan emas, ternak, sebidang tanah, atau 

perkakas rumah tangga. Barang gawan kadang-kadang dapat juga berupa barang-barang yang 

diperoleh seseorang melalui waris. Dalam hal waris, adat Jawa tidak membedakan jumlah yang 

harus diterima oleh anak laki-laki atau anak perempuan. Seorang istri yang berasal dari keturunan 

orang kaya, sangat mungkin mempunyai barang gawan yang nilainya atau jumlahnya jauh lebih 

besar dari yang dimiliki suaminya. Barang gawan tersebut adalah milik pribadi yang tidak akan 

jatuh ke tangan istri atau suami seandainya terjadi perceraian. 

Harta yang diperoleh oleh suami istri setelah perkawinan disebut gana-gini. Walaupun salah 

seorang di antara suami istri itu ada yag tidak turut secara langsung dalam mencari harta itu, tetapi 
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karena keluarga di Jawa umumnya merupakan suatu unit ekonomi, maka bila terjadi perceraian, 

gana-gini tersebut harus dibagi rata dengan perbandingan masing-masing memperoleh satu 

bagian. 

Dari uraian di atas jelas dapat kita ketahui bahwa dalam banyak hal kedudukan wanita atau 

istri di masyarakat Jawa secara ekonomi cukup mempunyai landasan yang kuat. 

Hubungan Antar-individu dalam Keluarga  

Kata omah dalam bahasa Jawa mempunyai beberapa pengertian. Omah dapat berarti rumah 

atau bangunan rumah, dapat berarti tempat tinggal, atau dapat juga berarti betah atau krasan. Arti 

yang terakhir ini rupanya berhubungan dengan gambaran ideal tentang suasana yang semestinya 

ada di dalam somah rumah tangga.  

Di atas telah dikemukakan, somah di masyarakat Jawa cenderung mengarah pada bentuk 

kesatuan sosial yang terdiri dari keluarga inti atau keluarga batih yang terdiri dari seorang ayah, 

ibu, dan anak-anak mereka yang belum kawin. Ayah dan ibu itu yang untuk keduanya disebut 

wong tuwa, secara bersama-sama menjalankan organisasi rumah tangga. Mereka adalah sumber 

pertama kesejahteraan jasmani dan ruhani anak-anak mereka. Dari mereka anak menerima segala 

macam kebaikan, dan berkat mereka, anak memperoleh kedudukannya di dalam masyarakat.7 

Menurut gambaran itu kelihatannya bahwa secara umum tanggungjawab ayah dan ibu 

terhadap anak-anaknya adalah sama. Kalau berbeda mungkin hanya dalam bentuk penampilannya, 

tetapi intinya sama. Namun dalam kenyataannya, hubungan antara ayah dan anak mempunyai 

pola yang berbeda dengan hubungan antara ibu dan anak. Sifat hubungan inilah yang membuat 

inti tanggung jawab yang sama tadi lalu dirasakan oleh si anak, yang kemudian menumbuhkan 

perhatian yang berbeda. Setelah anak menjadi besar, sifat hubungan antara ayah dengan anak 

mengarah pada hubungan yang bersifat kaku, berjarak, dan formal. Anak harus bersikap hormat, 

merendah, tidak bergurau, apalagi menentang. Suasana dan sifat hubungan semacam ini akan 

tampak lebih nyata pada hubungan antara ayah dan anak laki-laki dewasa. Anak laki-laki akan 

merasa kikuk di hadapannya sehingga ia merasa lebih baik menghindar saja. Perasaan anak 

perempuan sering lebih bebas, tetapi kalau terlalu dekat dengan ayahnya, orang akan memandang 

hal yang demikian sebagai saru. Jadi, dalam hal ini, baik dengan anak laki-laki maupun anak 

perempuan hubungan ayah tetap jauh. 

Dibandingkan dengan sifat hunbungan antara ayah–anak tersebut di atas, hubungan antara 

ibu-anak jauh lebih bebas dan dekat. Anak biasanya akan bersikap lebih mematuhi aturan di 

hadapan ayahnya, tetapi di hadapan ibunya ia lebih cenderung memperlihatkan “akunya”. Di 

hadapan ibulah anak merasa “menjadi dirinya sendiri”, sementara ibu juga mengerti akan hal itu. 

Akibatnya, di dalam keluarga ibu adalah yang harus dicintai dan ayah adalah yang harus 

dihormati.8 

Hubungan yang renggang yang kadang-kadang disertai sikap menghindar selain tampak pada 

hubungan antara ayah dan anak (terutama anak laki-laki), tidak jarang juga pada hubungan 

antara saudara laki-laki sekandung. Sebagai akibatnya, anak laki-laki biasanya lebih akrab dengan 

anak laki-laki lain yang bukan saudara sekandungnya. Dari hal tersebut kiranya dapat kita 
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mengerti mengapa di dalam masyarakat Jawa laki-laki lebih banyak berpikir ke luar daripada ke 

dalam lingkungan keluarga sendiri. Wanita rupanya lebih banyak berpikir ke dalam sebab 

hubungan antara anak dengan ibu lebih dekat, dan hubungan antara saudara sekandung wanita 

demikian juga. Akibatnya, wanita merasa lebih krasan di rumah. 

Uraian di atas memberi dasar pengertian bahwa untuk urusan rumah tangga wanita 

mempunyai peluang yang lebih luas. Sehubungan dengan hal itu, maka proses sosialisasi dan 

enkulturasi seorang wanita Jawa umumnya terisi dengan bimbingan dan pengarahan untuk 

menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik. 

Dampak Modernisasi 
Foster dalam bukunya tentang petani9 mengatakan bahwa ciri penting masyarakat petani 

adalah kehidupan yang berorientasi kepada masyarakat kota. Hal yang demikian rupanya terjadi 

juga di kalangan masyarakat Jawa yang sebagian besar memang hidup sebagai petani. Sejak masa 

lalu, sewaktu kota identik dengan tempat kediaman kaum feodal aristokrat, sampai pada jaman 

modern sekarang ini orang desa selalu memandang gaya hidup kota sebagai model kemajuan 

kehidupan. Pandangan ini makin berkembang dengan masuknya pengaruh sistem pendidikan dan 

teknologi modern yang secara kebetulan umumya adalah hasil renungan dan pemikiran orang 

kota. 

Dalam bidang pendidikan misalnya, seperti yang dikemukakan oleh Mely G.Tan,10 

perkembangan yang dialami oleh wanita-wanita Indonesia ternyata cukup menakjubkan. Pada 

1961, lebih dari 75% dari seluruh wanita Indonesia, masih belum mengenyam pendidikan sekolah. 

Angka itu dari tahun ke tahun berangsur turun sehingga pada 1971 separuh dari jumlah 

keseluruhan sudah bersekolah, dan pada 1981 jumlah wanita yang tidak sempat bersekolah tinggal 

sekitar sepertiganya saja. Data ini menunjukan bahwa jumlah kenaikan angka wanita yang 

bersekolah mulai dari tingkat Sekolah Dasar sampai ke tingkat perguruan tinggi juga telah 

mengalami kenaikan pesat.  

Bersama dengan meningkatnya jenjang pendidikan, partisipasi wanita dalam angkatan kerja 

juga cenderung meningkat. Teknologi modern dalam bidang sarana dan prasarana transportasi, 

bidang media komunikasi dan perkembangan industri yang selalu meningkat, melalui jalur-jalur 

itulah berbagai ideologi, informasi dan gaya hidup kota makin cepat ditransfer ke desa sehingga 

mereka walaupun tinggal di desa, tetapi gaya hidupnya adalah kota. 

Meluasnya pemakaian bahasa Indonesia dalam percakapan sehari-hari kemudian mendesak 

penggunaan bahasa daerah, termasuk bahasa Jawa, kiranya juga faktor yang perlu diperhitungkan. 

Kaum muda umumnya lebih banyak memakai bahasa Indonesia atau bahasa Jawa ngoko yang tidak 

utuh karena banyak bercampur dengan kata-kata bahasa Indonesia. Kebiasaan ini membuat para 

pemuda makin tidak menguasai pemakaian tingkat-tingkat bahasa krama atau krama inggil dalam 

bahasa Jawa. Kalau mereka harus berbicara dengan seorang senior, mereka lebih suka 

menggunakan bahasa Indonesia yang lebih bersifat egaliter. 
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Dalam pembicaraan tentang kehidupan pembantu rumah tangga wanita Jawa, Umar Kayam 

(1984) menyoroti gaya kehidupan kota yang cenderung meninggalkan konsep alus. Sebagaimana 

yang tergambar pada kaum muda pada umumnya di atas, gadis-gadis juga tidak banyak memakai 

krama inggil, cara berjalan telah lebih tegak, aturan dalam hal berpakaian dan tata krama 

pergaulan, dan makan telah sangat longgar. Kesemuanya itu dipandang oleh para pembantu rumah 

tangga yang umumnya datang dari desa sebagai mode kemajuan. Bila sekali-kali mereka pulang ke 

desa, mereka akan membawa serta dan menularkan gaya hidup dan budaya kota itu kepada 

kawan-kawannya di desa. 

Singkatnya modernisasi telah mempuyai dampak makin meluasnya sifat egaliter. Di desa yang 

sejak masa lalu memang telah lebih bersifat egaliter dibandingkan dengan masyarakat kaum 

priyayi, sekarang menjadi lebih egaliter lagi. 

Kesimpulan  
Menurut sejarah perkembangan keluarga manusia, pada mulanya kedudukan wanita 

sebetulnya tidak berbeda dengan kedudukan laki-laki. Namun demikian, pada suatu titik waktu 

dalam sejarah itu, terjadi perubahan di mana laki-laki menjadi penguasa dan mendominasi wanita. 

Sejak saat itu wanita menjadi subordinat di hadapan laki-laki. Pada waktu ini ada usaha-usaha dari 

para wanita untuk menempatkan diri sejajar dengan laki-laki.  

Di Jawa, secara tidak sengaja para wanita dari golongan ekonomi lemah atau kelas bawah 

rupanya lebih dapat dikatakan berhasil dalam usaha menempatkan dirinya untuk tidak terlalu 

tergantung kepada laki-laki. Khususnya di kalangan golongan ini, bahkan ada gejala terbentuknya 

organisasi matrifokalitas di mana wanita dapat menjadi pusat perhatian, kasih, dan kesetiaan dari 

anggota keluarganya, yang melebihi dari apa yang biasanya diterima oleh laki-laki atau ayah. 

Beberapa alasan yang telah mendukung munculnya gejala itu, antara lain sebagai berikut. 

1. Sistem kekerabatan Jawa yang bilateral. Di sini kedudukan dan peranan wanita mengarah 

pada prinsip kesetaraan, baik secara struktural maupun kultural.  

2. Dekatnya sifat pergaulan antara ibu dan anak membuat ibu punya kemungkinan menjadi 

tokoh sentral di dalam keluarga. 

3. Struktur masyarakat Jawa yang terbagi menjadi golongan priyayi dan wong cilik, atau 

golongan ekonomi lemah dan golongan ekonomi atas. Matrifokalitas lebih berkembang 

pada golongan ekonomi lemah daripada pada golongan ekonomi kuat. 

4. Modernisasi telah memberi dampak mengendorkan ikatan aristokrasi dan mengembangkan 

sifat egaliter dan kesetaraan yang merupakan salah satu syarat untuk munculnya gejala 

matrifokalitas. 
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