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Abstract. Critical Accounting Research: Tjoet Njak Dhien (Non) Feminism 
approach. This article examines the growth of feminism as a reaction to the domi-
nation of men to women. By comparing ‘men’s’ critical theories and feminism, it is 
found that they both still possess masculine traits. Western Feminism characters in 
its variety (Liberal, Radical, Marxist/Socialist, and Postmodern) are filled with the 
goal to overthrow oppression of men to women without regard to religiosity. This 
article describes the superiority of Indonesian ‘Non-Feminist’ from Aceh, Tjoet Njak 
Dhien, who was able to offer liberation and change by embedding the nature of 
Islamic women. Her lifestyle and struggle become the essence of Tjoet Njak Dhien’s 
Critical Theory, which is then defined into methodology for critical accounting re-
search.

Abstrak. Riset Akuntansi Kritis: Pendekatan (Non) Feminisme Tjoet Njak 
Dhien. Artikel ini menelaah tumbuhnya Feminisme sebagai reaksi atas dominasi 
laki-laki atas perempuan. Dengan membandingkan teori kritis ‘laki-laki’ dengan 
feminisme ditemukan kesamaan karakter maskulinitas. Karakter Feminisme 
Barat dalam keragamannya (Liberal, Radikal, Marxis/Sosialis, dan Posmoderen) 
sarat dengan tujuan penggulingan opresi laki-laki terhadap perempuan tanpa 
mengindahkan religiusitas. Artikel ini menjelaskan keunggulan ‘Non-Feminis’ 
Indonesia dari Aceh, Tjoet Njak Dhien, yang mampu menawarkan pembebasan 
dan perubahan dengan fitrah perempuan Islam. Gaya hidup serta perjuangan-
nya menjadi intisari Teori Kritis Tjoet Njak Dhien yang diturunkan ke dalam 
metodologi untuk riset akuntansi kritis.

Kata Kunci: Islam, Perempuan, Non-Feminisme, Tjoet Njak Dhien

Aku belum pernah datang 
ke Aceh

Tapi Aceh selalu berdetak 
Dalam jantungku

Dalam keindahan mimpiku. 
Aceh mengalir mengajak zikir

Mengalir ke dalam damai 
ke alam cinta

Di dalam belaian 
kasih sayang Allah
(D. Zawawi Imron, 
September 1999)

Saat saya hendak memulai 
tulisan ini, segenap kegalauan 
merasuk dalam pikiran dan hati.  
Bagaimana mungkin saya bisa 
menceritakan tentang Teori Kritis 
Tjoet Njak Dhien, jika yang bisa 
saya temui hanya cerita peperan-
gan dari sebuah karya novel fiksi 

biografi dari Lulofs (2007), dan 
filem tentang beliau yang dimain-
kan Christine Hakim tahun 1988? 
Sedangkan M.H.Szakely Lulofs 
sendiri adalah wanita Belanda 
yang menulis buku Degeschiede-
nis van een Atjhese vorstin pada 
tahun 1948. Lulofs juga pernah 
menetap di Deli Sumatera Timur 
selama periode perang Aceh. Dan 
ia sempat mengecam praktik per-
budakan kolonialisme, namun me-
nyetujui kolonialisme (etis) untuk 
menyudahi perang berkepanjang-
an. Dari sumber lain seperti Van’t 
Peer (1985), Kawilarang (2010) 
dan Alfian (2005) yang mengisah-
kan tentang perang Aceh, Tjoet 
Njak Dhien hanya menempati be-
berapa lembar dalam buku mere-
ka. Bukan berarti beliau tidak kri-
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tis, au contraire! Segala bentuk perjuangan 
melawan penjajah merupakan bukti seman-
gat empansipasi dan perubahan yang meru-
pakan worldview fundamental dari apa yang 
kita kenal sebagai Paradigma Kritis. Namun, 
apakah memang ada “Teori Kritis” Tjoet Njak 
Dhien jika tidak ditemui hasil pikiran-piki-
rannya secara tertulis?  

Semua kegalauan tersebut tergantikan 
dengan suatu gairah yang besar jika kemu-
dian mengingat bahwa justru karya-karya 
asing seperti dari Clifford Geertz (1976) den-
gan The Religion of Java, atau dari Thomas 
Stamford Rafles (2008) dengan The History 
of Java, Ervan Paul Van’t Peer yang ditulis 
tahun 1979 dalam Perang Aceh (De Atjeh- 
Oorlog) atau bahkan karya Madeleon Székely 
Lulofs (2007) sendiri,  menjadi fenomenal 
padahal melalui pembacaan kacamata Barat 
(yang bisa jadi bias). Hal ini sebenarnya 
merupakan tamparan keras. Apakah kita 
yang memang asli Indonesia tidak memi-
liki kecintaan, termasuk kecintaan kepada 
Aceh sebagaimana yang diekspresikan oleh 
Zawawi Imron, untuk menuliskan pusaka 
kita sendiri? Atau mungkin kita lebih suka 
berproses menuju manusia ‘Barat Indonesia’ 
dengan segenap modernitas ala Barat? Jadi 
dengan kesadaran keIndonesiaan, dengan 
sepenuh cinta kepada negeri, dan segala ke-
terbatasan yang saya miliki, saya telah men-
uangkan apa yang saya tangkap dari ber-
bagai bacaan saya tentang feminisme Barat 
dan “non-feminisme” Tjoet Njak Dhien. Sari 
bacaan itu telah saya kompilasi dan dengan 
berani saya klaim sebagai Teori Kritis Tjoet 
Njak Dhien, karena jika bukan kita yang 
mengklaim apa yang menjadi warisan ne-
geri, lalu siapa lagi?

Sebelum anda membaca tentang Teori 
Kritis Tjoet Njak Dhien hasil perenungan 
saya ini, ada dua hal penting yang perlu kita 
catat sebagai tonggak bahasan.  Pertama, 
Tjoet Njak Dhien adalah seorang perempuan. 
Apakah teori kritis dari perempuan akan 
berbeda dengan teori kritis laki-laki? Selama 
ini, kita (terutama di Universitas Brawijaya) 
telah mempelajari teori kritis Marxis, Haber-
mas serta seluruh turunannya dari Frank-
furt School Jerman. Andaipun kita mempe-
lajari teori lain di luar Jerman, seperti Anto-
nio Gramsci (Italia), Edward Said (Palestina), 
teori-teori tersebut juga berasal dari pola 
pikir (dan rasa) laki-laki. Saya tidak akan 
mengatakan bahwa teori kritis dari perem-
puan akan lebih baik daripada teori kritis 
yang dikonsepsikan laki-laki (walaupun ti-

dak dapat disangkal bahwa saya tentu me-
miliki kecenderungan untuk melakukan hal 
tersebut karena saya perempuan), namun 
saya akan berusaha ‘menggelitik’ definisi 
‘feminisme’ yang mungkin telah menjadi 
suatu kebenaran tunggal untuk menawar-
kan definisi alternatif. Pemikiran (dan rasa) 
yang bersumber dari ‘keperempuanan’ (jika 
memang ada kata seperti itu), jelas akan 
berbeda dan menghasilkan bentuk pemba-
ngunan ilmu yang berbeda dengan Teori Kri-
tis yang berasal dari ‘kelaki-lakian’. Tentu 
dengan pernyataan ini saya hendak mene-
gaskan bahwa saya bukan pejuang gender 
equality! Tidak akan mungkin terjadi apa 
yang disebut dengan kesetaraan-kesamaan 
antara pria dan perempuan, karena Tuhan 
telah menciptakan fitrah yang berbeda an-
tara keduanya untuk saling melengkapi. 
Saya percaya bahwa yang perlu diperjuang-
kan adalah gender awareness- yang menu-
rut saya sebuah konsep utuh penyadaran 
tentang hak dan kewajiban yang dilandasi 
pemahaman fitrah laki-laki dan perempuan.   
Kedua, kita tidak hanya akan membicara-
kan perempuan, namun juga Indonesia. 
Indonesia sebagai pusat peradaban Timur, 
atau bisa jadi pusat peradaban dunia karena 
manusia pertama ditemukan di Jawa Barat 
(seperti yang dilansir dalam buku Spiritual 
Journey nya Emha Ainun Najib), memiliki ni-
lai-nilai budaya dan religiusitas yang sangat 
kental. Oleh karena itu, pembahasan men-
genai Indonesia dan perbedaannya dengan 
Barat perlu digali  lebih  dalam.  Hal  ini  di-
karenakan teori kritis yang telah saya sebut-
kan di atas tadi sebagian besar berasal dari 
daratan Eropa alias Barat, yang memiliki ni-
lai yang berbeda dengan Indonesia. Menurut 
saya, perlu suatu positioning yang jelas saat 
anda, sebagai orang Indonesia, membaca 
tulisan ini. Rasa bangga dan cinta sebagai 
orang Indonesia sangat diperlukan untuk 
menghilangkan rasa minder/kurang percaya 
diri sebagai bangsa Timur, yang merupakan 
konsekuensi logis dari paham Orientalisme 
(Said 2003), sebuah mindset yang ditanam-
kan “dewa kulit putih”- sebutan dari Ki Hajar 
Dewantoro. Untuk membantu anda menca-
pai positioning tersebut, berikut “ancaman” 
dalam sebuah puisi dari Mustofa Bisri atau 
yang akrab dipanggil Gus Mus:

"Semoga Anda mencintai Indo-
nesia sebagai orang Indonesia.  
Anda boleh tidak mencintai Indo-
nesia, kalau Anda bukan orang In-
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donesia, kalau Anda orang Indone-
sia dan tidak mencintai Indonesia, 
keparat Anda."

Dengan mindset kecintaan kepada Indo-
nesia, maka pembacaan anda insyaAllah 
akan berpihak. Keberpihakan terhadap ke-
merdekaan Indonesia inilah yang sebena-
rnya menjadi syarat dasar pembangunan 
Teori Kritis Indonesia.

Dua tonggak bahasan yaitu gender 
(perempuan (yang bisa saja memiliki sifat 
feminin/maskulin) dan laki-laki (yang bisa 
aja memiliki sifat maskulin/feminin)) serta 
budaya (Timur dan Barat) akan berujung 
pada diskursus atas teori kritis feminis Indo-
nesia versus teori kritis feminis Barat. Perlu 
pula disadari bahwa pemikiran kritis berasal 
dari kondisi lingkungan (ekonomi, sosial, 
politik) saat teori tersebut lahir. Oleh karena 
itu, artikel ini akan membahas bagaimana 
kondisi Indonesia saat itu (khususnya Aceh), 
bagaimana lingkungan di sekitar Tjoet Njak 
Dhien sehingga ia memiliki semangat kritis. 
Tidak berhenti di situ, Teori Kritis Tjoet Njak 
Dhien akan dijabarkan dan berdasarkan 
keterbatasan analisa saya, akan diturunkan 
menjadi kerangka metodologi yang dapat di-
gunakan dalam riset akuntansi kritis. Tentu 
saja kita bisa berharap bahwa metodologi 
yang dilandasi harmoni kelembutan perem-
puan Timur Islam dan ketangguhan juang 
melawan penjajahan akan merumuskan 
suatu racikan spesial- a blended gentleness 
and power- berbeda dan unik dari teori kritis 
lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Feminisme kritis Barat (yang Masku-

lin?) dan Penggunaannya dalam Riset 
Akuntansi.  Apa sebenarnya maskulinitas 
dan apa kaitannya dengan Barat? Capra 
(2000:144) menjelaskan:

“Masyarakat Barat secara tradis-
ional melebihkan sisi laki-laki 
ketimbang perempuan...tradisi 
Barat malah membangun tatanan 
statis...mengakibatkan penekan-
an berlebihan terhadap aspek 
yang atau laki-laki- dari sifat ma-
nusia: aktif, rasional, kompetitif, 
agresif... Modus Yin- atau perem-
puan- dari kesadaran yang dapat 
dilukiskan dengan kata-kata sep-
erti intuitif, religius, mistis, peng-
abdian dan batiniah...”

Klaim Capra (2000) terhadap pandangan 
masyarakat Barat bisa jadi terefleksi dalam 
pembangunan teori kritisnya. Mari kemu-
dian kita tengok beberapa teori Kritis Barat 
dan menelaah kemaskulinannya. Apakah 
ya, bahwa mereka cenderung rasional dan 
agresif? 

Mazhab terkuat (mainstream) Teori 
Kritis adalah Mazhab Frankfurt (Frankfurt 
School). Mazhab Frankfurt berawal di se-
buah institusi The Institut fur Sozialforsc-
hung di Jerman yang dibangun tahun 1923. 
Tokoh-tokoh penting di antaranya adalah 
Horkheimer, Adorno dan Habermas. Insti-
tut ini menginisiasi Marxisme, sehingga tu-
juan Teori Kritis yang disampaikan oleh Held 
(1980:5) adalah “... help to promote a self 
conscious and organized working class by 
fostering a debate between theoretician, the 
advanced elements of the class, and those in 
need of greater awareness about social con-
tradictions”. Teori Kritis oleh karena itu, me-
miliki karakter penyadaran, perdebatan dan 
kontradiksi.  Agresifitas menjadi warna yang 
dominan pada Teori Kritisnya. 

Lebih dalam lagi, mari kita telaah 
maskulinitas Teori Kritis mazhab ini. Ambil 
saja Teori Kritis Habermas. Konsep Tindakan 
Komunikatif-nya untuk melakukan pembe-
basan dan perubahan berdasar pada sebuah 
pengandaian ‘ontologis’ bahwa semua tin-
dakan komunikasi (teleologis, normatif dan 
dramaturgis) adalah implikasi rasionalitas 
yang sangat kuat (Habermas 2007:110-111). 
Penekanan Habermas pada rasionalitas itu 
sendiri merupakan bentuk maskulinitas 
teorinya. Bahkan saat Habermas berbicara 
tentang masalah agama dalam masyara-
kat, ia menegaskan pandangan Weber dan 
Tenbruck yang menyatakan bahwa agama 
muncul karena rasionalitas kebutuhan un-
tuk mencari jawaban rasional atas masalah 
teodisi1 (Habermas 2007:245).  

Jika kita menarik akar dari mazhab 
ini, maka kita akan sampai pada Marxisme 
itu sendiri yang juga sangat maskulin. Saya 
katakan demikian karena ajaran Marxisme 
yang (dikenal) ateis sehingga Karl Marx 
(1818-1883) memiliki slogan: “agama adalah 
candu masyarakat”. Bagi Marx, Tuhan dan 
agama merupakan alasan mengapa terjadi 
penindasan karena masyarakat menerima 
penindasan tersebut sebagai “takdir”. Marx 
percaya bahwa Tuhan dan agama merupak-

1 Teodisi adalah pembelaan terhadap adanya ketida-
kadilan di dunia, yang merupakan bagian dari sifat 
maha adil Tuhan.
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an penghalang bagi manusia untuk  men-
capai hidup yang bebas dan bermartabat. 
Selain penolakan relijiusitas (yang identik 
dengan femininitas) pada Marxisme, kela-
hiran dan pertumbuhannya juga sangat 
maskulin karena dipicu oleh begitu banyak 
‘kekerasan’ seperti kejatuhan Tsarism di Ru-
sia (1917) dan disusul oleh perang dunia ke 
II di tahun 1918.

Berdasarkan akar Marxisme yang 
sama, tumbuh pula Teori Kritis Hegemoni 
oleh Antonio Gramsci di Italia. Hegemo-
ni adalah suatu sistem di mana terdapat 
hubungan dominasi dan subordinasi  yang 
dijalani dengan kesadaran praktis. Agar he-
gemoni dapat diterima sebagai 'akal sehat, 
ia menyatu dengan budaya yang berakar 
pada pengalaman hidup individu, sehing-
ga menjadi satu dengan ‘udara yang mere-
ka hirup’ untuk mempertahankan mereka 
'cara hidup' (hegemoni) tertentu (Gramsci 
1971:247). Identik dengan Marx, Gramsci 
juga tidak menyentuh spiritualitas/relijiusi-
tas yang feminin dalam teori pembebasan-
nya.  Bagaimana dengan Feminisme Barat? 
Apakah kelahirannya dari Barat mempen-
garuhi karakternya menjadi maskulin seb-
agaimana ditengarai oleh Capra (2000)? 

Referensi utama saya dalam pemba-
caan atas Feminisme berasal dari “Feminist 
Thought: Pengantar Paling Komprehensif ke-
pada Arus Utama Pemikiran Feminis” yang 
ditulis oleh Rosemarie Putnam Tong (1998). 

Setelah ‘mengkhatamkan” Tong, saya tiba 
pada simpulan bahwa ternyata pertumbuhan 
feminisme Barat juga sama “maskulin”nya 
dengan Teori Kritis Barat yang digaungkan 
oleh kaum laki-lakinya.  Mengapa demikian? 
Kita tahan jawaban atas pertanyaan ini se-
jenak! Saya akan mengajak anda untuk me-
mahami dulu Feminisme, dan mungkin saja 
anda akan mendapat simpulan yang sama.

Ada berbagai cabang feminisme dengan 
beragam pemikirannya.  Namun, tema yang 
diangkat tetap memiliki nada dasar yang 
sama: perlawanan terhadap opresi laki-laki 
dalam segala aspek kehidupan baik pendidi-
kan, kehidupan bernegara, politik dan bah-
kan seksualitas. Berbagai cabang pemikiran 
feminis disajikan pada Gambar 1 berikut ini.

Jika kita telah mempelajari dan mema-
hami berbagai paradigma sebagaimana yang 
dijelaskan oleh Burrell dan Morgan (1979) 
maupun Chua (1986) maka saat kita bicara 
tentang apa itu Feminisme Liberal, Femi-
nisme Radikal, Feminisme Marxis dan Femi-
nisme Posmoderen; kita mungkin sudah 
memiliki gambaran umum tentang apa yang 
akan kita pahami dari mereka. Jika anda 
berpikir bahwa Feminisme Liberal akan pro 
kapitalisme, anda benar! Jika anda berpikir 
bahwa Feminisme Marxis tentu akan bi-
cara tentang ‘kelas’ dan ‘proletariat’- anda 
benar! Jika anda berpikir Feminisme Pos-
moderen akan bicara tentang “dekonstruk-
si” dan “sing liyan”, anda benar! Penamaan 

Gambar 1. Peta Feminisme Barat
Sumber: dipetakan dari Tong (1998)
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cabang Feminisme memang mengikuti akar 
paradigma yang sesuai dengan cara pan-
dangnya sebagaimana yang akan kita telaah 
bersama. Walaupun demikian, terdapat be-
berapa overlap/tumpang tindih antara berb-
agai cabang Feminisme itu sendiri, sehingga 
sebenarnya tidak ada pemisah yang secara 
nyata menunjukkan perbedaan di antara 
mereka. Dengan demikian, pembahasan se-
lanjutnya tentang ragam Feminisme akan 
saya tekankan hanya pada beberapa aliran 
Feminisme dengan karakter utama yang 
mungkin sangat superfisial, namun tidak 
membahas perkembangan mendalam ten-
tang setiap alur Feminisme. Kita akan mulai 
dengan Feminisme Liberal.

Feminisme Liberal (kata “liberal” mem-
berikan petunjuk yang jelas) merupakan 
suatu pergolakan penolakan subordinasi 
perempuan atas hak-haknya untuk semakin 
mendukung tumbuhnya kapitalisme. Dalam 
kapitalisme, semua pihak baik perempuan 
maupun laki-laki harus mendapatkan ke-
sempatan yang sama atau setara untuk 
berkompetisi. Tokoh Feminis Liberal di anta-
ranya adalah Mary Wollstonecraft, John Stu-
art Mill, Hariet Taylor (Mill) dan Bety Friedan. 
Dalam perkembangannya melalui beberapa 
abad, Feminisme Liberal tetap memper-
tahankan karakternya yaitu memperjuan-
gankan kesetaraan perempuan dengan la-
ki-laki. Di abad 18, muncul Wollstonecraft 
yang menuntut kesetaraan pendidikan bagi 
perempuan agar dapat mengembangkan diri 
menjadi manusia yang utuh. Kesetaraan ini 
dibutuhkan agar perempuan dapat bekerja, 
dan ini merupakan konsekuensi logis in-
dustrialisasi. Sebuah tulisan awal tentang 
feminisme di tahun 1893 oleh Adele Crepaz 
mengonfirmasi hal ini: “The emancipation of 
women, their deliverance from early preju-
dices and unnatural trammels, was a neces-
sity which the development of culture and the 
altered condition of industrial relations was 
bound...” (Crepaz 1893:4).

Di abad selanjutnya, muncul pemikiran 
dari John Stuart Mill dan Hariet Taylor (Mill) 
yang  menuntut kesetaraan hak politik dan 
ekonomi yang sama. Mereka menganggap 
bahwa perempuan akan selalu menjadi sub-
ordinat dan teropresi apabila mereka belum 
mampu menghasilkan kontribusi ekonomi 
bagi keluarganya.  Mereka menegaskan bah-
wa laki-laki tidaklah superior dibandingkan 
perempuan secara intelektual. Di abad 19, 
kesetaraan perempuan merambah pada re-
formasi hukum, misalnya hak perempuan 

untuk mendapatkan cuti, menghilangkan 
hukum yang bersifat rasis, kesetaraan pen-
gupahan. Hingga akhirnya di abad 20, Bety 
Friedan memimpin suatu organisasi berna-
ma NOW (National Organization for Women) 
yang memperjuangkan segala aspek kes-
etaraan perempuan dalam ekonomi, politik, 
berkewarganegaraan, sosial dan personal.  

Jika Feminisme Liberal menekankan 
pada kesetaraan hak, Feminisme Radi-
kal lebih berfokus pada tubuh. Feminisme 
Radikal terdiri dari dua aliran yaitu Radi-
kal Libertarian dan Radikal Kultural. Nada 
dasarnya dimainkan pada pembebasan dari 
opresi laki-laki yang disebabkan karena fi-
siologi/tubuh perempuan yang berbeda 
dari laki-laki. Keterkaitan opresi dan tu-
buh pada akhirnya menentukan pembagian 
peran perempuan dan laki-laki yang mana 
pembagian ini menekan perempuan.  Tong 
(1998:73) menjelaskan:

“Cara bagi perempuan untuk 
menghancurkan kekuasaan laki-
laki...adalah dengan pertama-
tama menyadari bahwa perem-
puan tidak ditakdirkan untuk 
menjadi pasif, seperti juga la-
ki-laki tidak ditakdirkan untuk 
menjadi aktif, dan kemudian 
mengembangkan kombinasi apa-
pun dari sifat maskulin dan femi-
nin yang paling baik mereflek-
sikan kepribadian unik mereka 
masing-masing.”

Bisa dibayangkan jika para Feminis Radikal 
melihat candi-candi Jawa, mungkin mereka 
akan sangat terganggu dengan penggamba-
ran lingga dan yoni. Lingga (kemaluan laki-
laki) digambarkan penuh kekuasaan serta 
aktif, sedangkan yoni (kemaluan perem-
puan) digambarkan pasif dan penuh peneri-
maan. Penggambaran ini dari kacamata 
Feminisme Radikal pasti dianggap bentuk 
opresi laki-laki terhadap perempuan kare-
na fungsi biologis. Sebagaimana pada abad 
pencerahan, karena ada semacam konsen-
sus bahwa alam haruslah dieksplorasi dan 
dieksploitasi untuk kepentingan ilmu dan 
diri, maka perempuan “terklasifikasi” ke 
dalam alam yang harus dieksploitasi karena 
kemampuan perempuan untuk berkembang 
biak.

Tokoh Feminis Radikal, Ann Ferguson 
menjelaskan bahwa Feminisme Radikal ter-
bagi menjadi dua golongan yaitu Radikal 
Libertarian dan Radikal Kultural. Radikal 
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Libertarian, karena menganggap seksuali-
tas subordinat menghambat pembebasan 
perempuan, cenderung menjadi lesbian 
(perempuan penyuka sesama jenis) atau 
heteroseksual (berpasangan dengan perem-
puan maupun laki-laki). Radikal Libertarian 
berpendapat bahwa praktik seksual ‘normal’ 
merepresi minoritas dan sebagai feminis, 
seseorang dapat memilih dengan siapa dan 
cara apa ia mendapatkan kepuasan seksu-
al. Jikalaupun terdapat hubungan antara 
perempuan dan laki-laki, hal itu tidak akan 
mengapa asal hubungan tersebut bersifat gi-
nosentris (berpusat pada perempuan). Di sisi 
lain, Feminis Radikal Kultural memercayai 
seksualitas tanpa kekerasan atas perempuan 
yang menempatkan perempuan dan laki-laki 
sebagai rekan sederajat sehingga seksualitas 
adalah intimasi, bukan dominasi. Hasil dari 
hubungan seksual adalah hamil dan men-
jadi ibu. Bagi Feminis Radikal, ini merupak-
an bentuk opresi karena jenis kelamin. Jadi 
memang kata kunci Feminisme Radikal ada 
pada ‘seksualitas reproduksi’. Pembebasan 
dari opresi ini tentu saja menghilangkan 
perbedaan antara ‘perempuan’ dan ‘laki-laki’ 
agar reproduksi tidak lagi dibebankan kepa-
da perempuan. Seandainyapun perempuan 
ingin mendapatkan anak, maka ia berhak 
melakukannya tanpa menderita beban seb-
agai istri.  

Dari Feminisme Radikal, kita akan be-
ranjak ke Feminisme Marxis/Sosialis.  Ca-
bang Feminisme ini memiliki akar yang sama 
dengan Marxisme, oleh karena itu Feminis 
Marxis berpendapat bahwa opresi terhadap 
perempuan terjadi karena modus produksi 
suatu masyarakat yang telah mengondisikan 
“...proses umum kehidupan sosial, politik 
dan intelektual. Bukanlah kesadaran manu-
sia yang menentukan eksistensi hidup... me-
lainkan eksistensi sosial yang menentukan 
kesadaran mereka” (Tong 1998:140). Eksis-
tensi sosial ini berjalan selama kurun waktu 
tertentu dipicu oleh dorongan material yaitu 
produksi dan reproduksi kehidupan sosial 
yang oleh Marx disebut sebagai historical 
materialism.

Tong (1998:145) menjelaskan bahwa 
agar perempuan bebas dari opresi laki-laki, 
ia harus memiliki kesadaran ‘kelas’.  Kelas 
‘perempuan’ yang oleh karena tidak memiliki 
kontribusi ekonomi melalui produksi yang ia 
lakukan dalam rumah tangga, diletakkan 
di bawah laki-laki. Pekerja rumah tangga 
dikonstruksi menjadi suatu profesi yang se-
tara, bahkan digaji (walaupun ini juga men-

jadi perdebatan sesama feminis Marxis). 
Feminis Marxis juga melakukan tuntutan 
terhadap gaji yang setara serta tugas yang 
tidak lagi memandang pengklasifikasian jen-
der (misalnya pandangan bahwa mengajar 
dan memasak adalah tugas perempuan).

Cabang Feminisme Barat lain yaitu 
Feminisme Psikoanalisis memandang bahwa 
opresi perempuan sebenarnya tidak disebab-
kan oleh struktur sosial namun lebih pada 
bagaimana perempuan mempersepsikan 
dirinya sendiri. Akar Feminisme Psikoanali-
sis adalah Sigmund Freud. Ia menjelaskan 
bahwa perempuan merasa teropresi oleh 
karena ia merasa kehilangan ‘penis’ sebagai 
simbol kekuasaan. Pembebasan perempuan 
dilakukan dengan menciptakan masyarakat 
androgin di mana “perempuan harus me-
megang teguh femininitas, dan bahwa laki-
laki harus melepaskan, paling tidak, bentuk 
ekstrim dari maskulinitasnya...ethics of care 
feminis harus menggantikan etika keadilan 
(ethics of justice) maskulin” (Tong 1998:191). 
Agak sedikit tidak “adil”, bukan? 

Feminisme terakhir yang akan saya 
bahas secara ringkas adalah Feminisme 
Posmoderen. Feminis posmoderen menurut 
saya sedikit “unik”. Berdasarkan sifat pos-
moderennya, ia sangat berhat-hati dalam 
menerima pemikiran feminisme apapun. 
Pemikiran Feminisme Radikal Libertarian, 
misalnya, yang mengetengahkan kata “Les-
bian” ditolak oleh para Feminis Posmoderen 
karena kata itu sendiri berarti menegas-
kan penyimpangan atas suatu norma dan 
bukan merupakan pilihan bebas. Feminis 
Posmoderen mengajak semua perempuan 
untuk berefleksi atas definisi feminisme se-
cara bebas karena tidak ada aturan tertentu 
bagaimana menjadi “feminis”. Tokoh Femi-
nis Posmoderen di antaranya Helene Cixous, 
Luce Irigaray dan Julian Kristeva, berfokus 
pada ke’liyan’an perempuan. Mereka ma-
suk pada diskusi mengenai dekonstruksi 
atas diri perempuan, tatanan simbolik serta 
sastra.

Jadi, kembali ke pertanyaan sebelum-
nya: apakah Feminisme Barat masih bersi-
fat maskulin? Berdasarkan bacaan saya, 
tema besar yang selalu menjadi kata kunci 
Feminisme Barat adalah penolakan terha-
dap opresi. Pembebasan yang diusung oleh 
Feminisme Liberal, Radikal, Marxis, Psikoa-
nalisis maupun Posmoderen selalu bersifat 
agresif yaitu penggulingan atas dominasi 
laki-laki.  Tidak hanya itu, Feminisme Barat 
dalam pembebasannya juga masih berada 
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pada tataran nafs bukan berbasis nilai re-
ligius. Sehingga, walaupun mereka adalah 
Feminis, namun dalam pandangan saya 
mereka sangat maskulin.  

Terlepas dari maskulinitasnya, seman-
gat pembebasan yang ada pada feminisme 
tentu sangat cocok digunakan dalam riset 
akuntansi kritis. Beberapa riset menggu-
nakan feminisme untuk meneropong an sich 
peran perempuan dalam profesi akuntansi. 
Saya berhasil mengompilasi beberapa ab-
strak yang terkait dengan studi menggunak-
an Feminisme. Mari kita perhatikan abstrak 
beberapa riset tersebut:

Uses Harding's 1986 book. The 
Science Question in Feminism, as 
a framework for examining the im-
plications of some feminisms for 
accounting. First explores feminist 
empiricism which challenges the 
exclusion of women from promi-
nent professions. Second, address-
es feminist postmodernism, which 
explores the differences among 
women and contends that no over-
arching feminist theory can be 
found. Third, analyses the feminist 
standpoint. Advocates that the cur-
rent masculine system be replaced 
by one that is infused with a femi-
nist perspective. Discusses and 
critiques each of the three theories, 
and explores the implications for 
accounting (Hammond dan Oakes 
1992).

This paper is concerned to articu-
late the silences and omissions of 
mainstream feminist accounting 
research. Such research overlooks 
considerations of class, race and 
culture. It leaves unquestioned 
the current socio-political and eco-
nomic order, succumbs in effect to 
current racial biases and fails to of-
fer a counter to prevalent Western 
ethnocentrism. It not only tends to 
conservatism in these respects but 
also, relatedly, it fails to develop 
a critique of patriarchal social ar-
rangements (Gallhofer 1998).

Namun beberapa karya lebih substantif 
menelaah nilai femininitas dan maskulinitas 
dalam akuntansi serta praktik yang ada. 

“...I talk about a set of beliefs called 
the ethics of care which can be con-

trasted with beliefs based on rights 
and separative thinking. The rights 
or separative model has dominated 
Western thought since the Enlight-
enment and the ethics of care were 
developed as a feminist critique 
seeking to rebalance our basic 
thought structure.” (Reiter 1997)

 “Feminist theory offers a rich ar-
ray of discourses of value in reflec-
tion upon the shape and character 
of accounting theory and account-
ing practices. This essay has the 
dual purpose of broadening the 
available field of feminist discourse 
for accounting and demonstrat-
ing the relevance of one particular 
feminist theorist (Luce Irigaray) to 
accounting. In particular, we ap-
propriate Irigaray's feminist decon-
struction of Freudian and Lacanian 
notions of sexual difference in or-
der to similarly deconstruct some 
dominant notions of accounting's 
relation to value, to subjectivity, 
to intersubjectivity and to sexual-
ity. What emerges is a disfigura-
tion of accounting as an embodied 
practice and an appeal for quite 
speculative refigurations consis-
tent with Irigaray's notion of the 
feminine imaginary, a pre-discur-
sive space of possible difference. 
Such accounting imaginaries raise 
new questions about accounting's 
relation to value, to subjectivity, to 
intersubjectivity and to sexuality” 
(Shearer dan Arrington 1993).

Beranjak dari pembahasan ini, saatnya kita 
menelaah ‘Feminisme’ Timur yang akan di-
wakili oleh Tjoet Njak Dhien.

Mengenal Tjoet Njak Dhien dan pe-
mikiran kritisnya.  Apa  yang  membuat 
Tjoet Njak Dhien istimewa? Jawabannya 
tentu perjuangan yang ia lakukan secara 
moral dan materiil; batin dan fisik. Jika et-
nis Jawa mengenal bibit, bebet, dan bobot2, 
maka ketiga persyaratan tersebut menem-
patkan Tjoet Njak Dhien sebagai seseorang 
yang sangat mulia. Secara bibit, Tjoet Njak 
Dhien adalah keturuan Machoedoem Sati, 

2 Bibit adalah rupa sebagaimana arti bibit dalam ba-
hasa Indonesia, bisa berarti pula keturunan. Bebet 
terkait dengan keluarga atau lingkungan di mana 
seseorang tumbuh, sedangkan bobot adalah keprib-
adian termasuk pendidikan, pekerjaan , gaya hidup, 
termasuk iman. 
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seorang pejuang yang konon sakti mandra-
guna karena tidak bisa dibunuh walaupun 
ditenggelamkan, diseret kapal dan bahkan 
meminum leburan besi panas. Dalam novel 
Lulofs (2007) diceritakan bahwa Machoedo-
em Sati, seorang perantau dari daerah Su-
matera Barat, diperkirakan datang ke Aceh 
pada abad ke 18 ketika kerajaan Aceh di-
perintah oleh Sultan Jamalul Badrul Munir 
(1711-1733). Atas jasa-jasanya pada Sultan 
Aceh, Machoedoem Sati diberi kekuasaan 
di VI mukim untuk turun temurun dan na-
manya diganti menjadi Nanta Seutia Raja. 
la kemudian memiliki dua orang putera 
yang diberi nama Teuku Nanta Seutia dan 
Teuku Tjoet Mahmud3. Dari Teuku Nanta 
Seutia, dan istrinya yang juga putri Uleebal-
ang bangsawan Lampagar, lahir Tjoet Njak 
Dhien pada tahun 1848 di kampung Lam 
Padang Peukan Bada, wilayah VI mukim, 
Aceh Besar.  

Secara bebet, Tjoet Njak Dhien dibesar-
kan dengan sangat baik. Teuku Nanta Seu-
tia berasal dari keturunan keluarga kalan-
gan bangsawan yang sangat taat beragama. 
Sebagaimana lazimnya putri bangsawan 
dan putri Aceh lainnya, sudah sejak kecil 
Tjoet Njak Dhien memperoleh pendidikan, 
khususnya pendidikan agama. Pendidikan 
itu diberikan, baik oleh orang tuanya mau-
pun oleh guru-guru agama pada waktu itu. 
Pengetahuan tentang rumah tangga seperti 
memasak, cara menghadapi atau melayani 
suami, serta hal-hal yang menyangkut tata 
kehidupan sehari-hari didapatkan dari di-
dikan ibunya dan kerabat orang tua perem-
puan tersebut. Sebagai seorang putri ulee-
balang dengan sendirinya Tjoet Njak Dhien 
terbawa dan terpengaruh oleh pola dan cara 
hidup bangsawan. 

Bagaimana dengan bobot?  Jika bi-
cara pendidikan dari keluarga, jelas bahwa 
dengan kebangsawanannya Tjoet jak Dhien 
dibesarkan dengan baik.  Namun, “pen-
didikan” yang bersifat kurang formal dan 
membentuk kepribadiannya bisa jadi dise-
babkan budaya Aceh yang bersifat relig-
ius Islam. Salah satu bentuk budaya yang 

3 Teuku Tjoet Mahmud menikah dengan adik raja 
Meulaboh Tjoet Mahani. Dari hasil perkawinan ini 
lahirlah empat orang putera, salah seorang dianta-
ranya adalah Teuku Umar (yang kemudian menjadi 
suami kedua Tjoet Njak Dhien setelah suami perta-
manya Teuku Ibrahim mati syahid). Pada saat Tjoet 
Njak Dhien menikahi Teuku Umar, ia menjadi is-
tri ketiganya. Istri pertama dan kedua Teuku Umar 
yaitu Tjoet Njak Sapiah dan Tjoet Njak Maligoi pada 
saat gerilya tidak mendampingi Teuku Umar. Tjoet 
Njak Dhien lah yang setia bahkan melanjutkan per-
juangan suaminya setelah Teuku Umar syahid.

membesarkan Tjoet Njak Dhien adalah sas-
tra Aceh yaitu Hikayat Perang Sabil (HPS). 
Alfian (2005) menjelaskan bahwa HPS bisa 
dilacak bahkan sebelum kedatangan Belan-
da, yaitu saat perang Portugis dengan Aceh. 
HPS adalah model pendidikan para ulama 
kepada masyarakat untuk melakukan per-
ang jihad melawan para kafir. Lulofs (2007) 
menceritakan bagaimana syair-syair hikayat 
dikumandangkan melalui masjid dan mush-
ola setiap petang. Salah satu penggalan HPS 
yang diciptakan pada tahun 1710 (jauh se-
belum kedatangan Belanda) adalah sebagai 
berikut:

“Waktu kafir menduduki negeri
Semua kita wajib berperang

Jangan diam bersunyi diri
Di dalam negeri bersenang-senang

Fakir miskin, kecil dan besar
Tua, muda laki dan perempuan”

Bisa dibayangkan, bukan? Jika syair-syair 
ini didengarkan Tjoet Njak Dhien sedari ke-
cil, maka tak megherankan bahwa ia memi-
liki semangat juang yang tinggi.

Kesan yang mendalam yang saya 
dapatkan atas Tjoet Njak Dhien justru bu-
kan pada perjuangannya atas kesamaan 
atau superioritas ‘keperempuanan’, namun 
pada semangat pembebasan dan perubahan 
itu sendiri yang berpusat pada iman Islam. 
Ya! Ia adalah perempuan, dan oleh karena 
itu ia adalah ‘feminis sejati’ (jika kita harus 
menggunakan kata itu), karena dua hal.

Pertama, sejak menemani perjuangan 
suaminya, Tjoet Njak Dhien sudah melaku-
kan perjuangan serupa untuk melakukan 
pembebasan terhadap penjajahan. Perjuan-
gannya tidak bisa diremehkan dengan alasan 
“mendampingi” suami. Selama Teuku Umar 
masih hidup, Tjoet Njak Dhien tidak men-
gangkat senjata. Baru setelah kepulangan 
suami ke haribaan Tuhan, ia melanjutkan 
perjuangan frontal dengan penjajah dengan 
memimpin pasukannya bergerilya selama 
6 tahun. Pemaknaan perjuangan seorang 
Tjoet Njak Dhien tidak bisa dilepaskan dari 
fakta bahwa ia adalah seorang perempuan; 
seorang istri. Ia berhasil menempatkan per-
juangan sesuai fitrahnya. Perjuangannya 
dalam mendampingi adalah caranya men-
guatkan perjuangan melawan penjajahan. 
Mari kita simak bagaimana Lulofs (2007) 
menggambarkan percakapan antara Tjoet 
Njak Dhien dan Teuku Ibrahim Lamgna ses-
aat sebelum Teuku Ibrahim Lamgna berang-
kat gerilya:
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“[Tjoet Njak Dhien berkata] “Aku 
tahu Ibrahim. Aku tahu bahwa 
engkau akan berjuang mati-ma-
tian dengan sekuat daya upa-
yamu! Dengan karunia Allahu 
Subhanahu Wata’ala, engkau 
akan kuat melawan musuh kita! 
Tentang diriku dan anak-anak, 
tak usahlah engkau risaukan!” 
sahut Din meyakinkan suaminya.
Beberapa saat lamanya Din me-
mandang dengan penuh kasih 
sayang kepada suaminya. Dalam 
hatinya, ia mengucap syukur 
karena telah bersuamikan seorang 
laki-laki pemberani seperti Teuku 
Ibrahim itu!...
Ibrahim sangat menghargai kata-
kata istrinya yang membesarkan 
hati itu. Ia balas memandang 
istrinya dengan penuh kasih sa-
yang.  Dengan suara gemetar, ia-
pun berkata,
“Terimakasih, Adindaku...”” (Lu-
lofs 2007:144)

Dalam suatu kesempatan di pertemuan pub-
lik, setelah syahidnya Teuku Ibrahim dan 
bersuamikan Teuku Umar, Tjoet Njak Dhien 
menegaskan pentingnya peran pemimpin 
dalam menegakkan keadilan dan kebebasan.

“Di antara rakyat yang bersifat 
pasrah itu, hanya Cut Njak Din 
seorang yang tidak mau menun-
dukkan kepala.  Dengan gemas ia 
berkata depan orang banyak!
“Mustahil, mustahil Aceh akan 
kalah! Aceh tidak dapat dirun-
tuhkan, apalagi oleh orang-orang 
kafir! Masih banyak pahlawan-
pahlawan yang hendak memper-
tahankan Aceh!...
Teuku Umar pun tidak berani 
mengatakan kalimat seperti itu.  
Oleh karena Teuku Umar tidak 
berani mengatakannya, keluarlah 
kata-kata seperti itu dari mulut 
Cut Nyak Din,
“Dan, Teuku Umar masih hidup! 
Selama pahlawan-pahlawan itu 
hidup, Aceh tidak akan jatuh ke 
tangan Kaphe””. (Lulofs 2007:229)

Bahkan Van’t Peer (1985:201) menggambar-
kan bahwa sebenarnya Teuku Umar adalah 
seseorang yang “gila hormat pribadi dan 
gila kuasa [yang] merupakan pembawaan-
nya sebagai putra hulubalang dalam suatu 

lingkungan feodal. Kepentingan materi prib-
adi baginya seperti juga bagi siapa pun ti-
daklah asing. Pengaruh istrinya yang fana-
tik, Cut Nya Din, pastilah besar.” Terlepas 
dari kebenaran pembacaan tentang sosok 
Teuku Umar (mengingat Van’t Peer adalah 
orang Belanda), semua mengakui betapa 
kuatnya dukungan Tjoet Njak Dhien dalam 
mempertahankan kemerdekaan Aceh. Lulofs 
(2007:291) menceritakan ke’fanatik’an Tjoet 
Njak Dhien bahwa saat Teuku Umar “berkhi-
anat” dengan menjadi panglima besar Be-
landa dan dianugerahi nama Teuku Johan 
Pahlawan, Tjoet Njak Dhien menolak untuk 
menerima semua fasilitas Belanda. Ia ting-
gal terpisah dari Teuku Umar di rumahnya 
sendiri.  Van’t Peer mensinyalir bahwa tan-
pa dorongan Tjoet Njak Dhien, Teuku Umar 
mugkin tidak akan ‘berkhianat’ pada Belan-
da dan melakukan perlawanan kembali.

‘Feminisme’ Timur memang berbeda 
dengan Feminisme Barat karena meletak-
kan perempuan sesuai fitrahnya.  Karak-
ter ‘Feminisme’ Kritis Timur (yang diwakili) 
Tjoet Njak Dhien ini dijelaskan oleh Schröter 
(2008) dan Blackwood (2005):

“Despite this shift towards patri-
archy, women were never entirely 
excluded from military campaigns, 
but rather were to some extent able 
to attain respectable positions as 
resistance fighters. If they were the 
widows or daughters of military 
leaders killed in action, they could 
even assume leadership positions. 
When the former Sultanate of Aceh 
became embroiled in a bloody, thir-
ty-year battle in an effort to prevent 
the occupation of that territory by 
the Dutch, a woman named Cut 
Nyak Dhien attained lasting re-
nown as a guerilla fighter. Being 
descended from the local nobility, 
she was the daughter of Teuku 
Nanta Setias and the wife of Teuku 
Ibrahim Lamgnas, two men who 
were military leaders. After they 
had died, Cut Nyak Dhien took 
over leadership of their units, re-
organized them, and continued the 
fight. Her second husband was 
also a military leader, and she sub-
sequently fought side by side with 
him. Weakened by advancing age 
and the hardness of life in the for-
est, she was taken captive after his 
death”. (Schröter 2008:153)
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Tabel 1. Time Line Pergolakan di Aceh dan Kelindanannya dengan Kehidupan Tjoet Njak 
Dhien

Tahun Peristiwa Penting

1824 Muncul kesepakatan Traktaat London antara Belanda, Inggris dan Aceh yang intinya 
tidak akan melukai kedaulatan Aceh dalam hal perniagaan.

1848 Tjoet Njak Dhien lahir di tengah perang saudara sebagai anak ketiga.

1858

Traktaat Sumatra ditandatangani oleh Sultan Siak dan Belanda, yang menyatakan 
bahwa seluruh pantai Sumatera Timur takluk pada Belanda, termasuk daerah Tamiang, 
Deli, Langkat, dan Batu Bahara yang seharusnya memberi upeti pada Kerajaan Aceh. 
Tjoet Njak Dhien dinikahkan dengan Teuku Ibrahim Lamgna, anak dari pedagang Aceh 
yang kaya raya

1865
Kerajaan Aceh menyerang Belanda di Batu Bahara karena daerah-daerah kekuasaan 
Aceh telah mengibarkan bendera Belanda. Dengan adanya Traktaat Sumatera, Belanda 
tidak lagi harus mengikuti Traktaat London.

1873

Belanda mendarat di Pantai Ceureumen Banda Aceh pada tanggal 8 April 1873 dipimpin 
oleh 3198 pasukan.  Perang pertama berlangsung hingga pada tanggal 25 April 1873 
Belanda menarik diri dan mengakui kekalahannya setelah Mayor Jenderal JHR Kohler 
tewas. Dibentuk Dewan Delapan termasuk Teuku Ibrahim yaitu para pedagang lada 
yang mengakomodasi kepentingan rakyat Aceh. Teuku Ibrahim mengurus pakta 
dengan Amerika untuk mengusir Belanda dengan timbal balik Aceh membeli semua 
produk Amerika yang berlabuh di Aceh. Pakta gagal.

1874-1880

Perang Aceh kedua dimulai dengan penyerangan Masjid Baiturrahman oleh Belanda 
tanggal 6 Januari 1874. Sultan Machmud Syah wafat dalam pelarian digantikan 
putranya Tuanku Muhammad Daud yang masih berusia 10 tahun.  Mewakili Sultan 
yang baru adalah Habib Abdurachman al Zahir. Pada tanggal 1 Januari 1876, rumah 
Tjoet Njak Dhien dan Teuku Ibrahim Lamgna dibakar Belanda. Habib dianggap 
berkhianat dengan menjanjikan perang Aceh berhenti kepada Belanda, melarikan diri 
ke Jeddah dan menerima sumbangan tahunan sebesar 12.000 ringgit dari Belanda di 
tahun 1878. Pada Juni 1878 Teuku Ibrahim Lamgna mati syahid dalam gerilya.  Tjoet 
Njak Dhien menikah dengan Teuku Umar (tanggal tidak tersedia).

1884-1896

Ini adalah periode masa perang Aceh ketiga. Perang dipicu oleh bombardir Belanda 
ke wilayah pantai Teunom Januari 1883, hingga akhirnya masyarakat Aceh 
menyandera kapal uap SS Nisero milik Inggris beserta awaknya. Peran Teuku Umar 
sebagai seorang pemimpin mulai dicermati, karena walau ia dipilih Belanda untuk 
menjada mediator pembebasan kapal dengan pihak Aceh, namun ia tetap membela 
Aceh. Belanda memblokade perdagangan lada Aceh.  Kapal uap SS Nisero hanya akan 
dibebaskan apabila Inggris sepakat untuk membantu dicapainya perdagangan bebas 
untuk membuka blokade tersebut.  Teuku Umar menerima rekonsiliasi perdamaian 
dengan Gubernur Van Teijn dan mendapatkan posisi panglima Besar lengkap dengan 
fasilitasnya dan pasukan.

1898-1910

Perang Aceh keempat dimulai. Van Heutsz dan Snouck Hurgronje membuat konsep 
perang pada Aceh yang berhasil dijalankan karena pendekatannya yang berbeda4.  
Strateginya adalah meyakinkan bahwa Teuku Umar tidak mendapatkan ruang gerak. 
Hal ini karena ternyata Teuku Umar memanfaatkan jabatan yang telah diberikan 
Belanda untuk berbalik menyerang Belanda.  Taktik Snouck dan Van Heutsz berhasil. 
Pada tahun 1903, sultan Aceh takluk. Taktik perang gerilya digunakan pula oleh 
Belanda. 11 Februari 1899, Teuku Umar mati syahid. Perang dilanjutkan oleh Tjoet 
Njak Dhien selama 6 tahun berikutnya hingga ditangkap pada tanggal 11 Desember 
1906 dan diasingkan ke Sumedang. Setelah wafat pada tanggal 6 November 1908, 
perjuangannya dilanjutkan oleh putrinya Cut Gambang, yang menyusul ibunya pada 
tahun 1910.

Sumber: Kawilarang (2010), Alfian (2005) dan Lulofs (2007)

4 Menurut Van’t Peer (1985:151-159) Snouck Hor-
grounje adalah seorang cendekia, ahli 15 bahasa, 
yang mempelajari Aceh melalui syair Do Karim, adat 
istiadat dengan turun langsung ke pelosok. Hasil 
studi etnografisnya digunakan untuk menaklukan 

Aceh.  Hal ini mengonfirmasi pendapat Mulawarman 
dan Kamayanti (forthcoming), bahwa studi etnografi 
bersifat orientalis dengan tujuan penguasaan atas 
obyek studi.
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Perempuan pejuang juga digambarkan 
oleh sosok Srikandhi dalam perwayangan,

“While idealizing her bravery, it 
recalls that Srikandhi is one of Ar-
juna’s wives thus stapling barvery 
onto motherhood as a desirable 
quality of Indonesia’s mothers and 
mothers to be. This message en-
sures that women are identified as 
mothers or mothers to be”. (Black-
wood 2005:851) 

Dalam “Feminisme” Timur, tidaklah mustahil 
bagi seorang perempuan untuk mendapat-
kan posisi sebagai pemimpin dengan syarat 
tidak menghilangkan sifat dirinya sebagai 
istri dan ibu. Bagi Tjoet Njak Dhien, hasil di-
dikan ayahnya yang merupakan pemimpin 
perang dan juga hasil bimbingan suami-sua-
minya, menempanya menjadi pembawa obor 
perjuangan. Posisi ayah dan suami Tjoet 
Njak Dhien sebagai pemimpin saat itu, me-
mungkinkan Tjoet Njak Dhien menggantikan 
mereka menjadi pemimpin walaupun Indo-
nesia memiliki budaya patriarkis yang kuat.  

Cara Tjoet Njak Dhien pun dalam 
melakukan pembebasan tidak menegasikan 
karakter perempuan. Ia sering menggunakan 
syair-syair keagamaan dan kepahlawanan 
yang dikenal dengan Hikayat Perang. Ulama 
penyair seperti Do Karim (Abdul Karim atau 
disebut juga Teuku Chiek Pante Kulu) mem-
buat Hikayat Perang Kumpeni dan Hikayat 
Perang Sabil. Hikayat Perang Sabil diba-
cakan saat berkelompok untuk menghidup-
kan semangat juang (Abdullah 2000:249). 
Do Karim, yang juga diundang untuk me-
meriahkan perkawinan Tjoet Njak Dhien 
dengan Teuku Ibrahim Lamgna. Bahkan di 
pernikahannya, Do Karim menembangkan 
syair yang menggugah heroisme dan ke-
agamaan dalam melawan Belanda. Latar be-
lakang Tjoet Njak Dhien yang dibesarkan di 
lingkungan penuh semangat kritis yang dis-
eimbangkan dengan ‘seni’ (baca:femininitas) 
yang seimbang, membawa dampak terhadap 
cara pembebasannya.

Disebutkan bahwa Tjoet Njak Dhien 
mengobarkan semangat perjuangannya 
melalui syair-syair saat malam hari, saat 
pasukannya beristirahat. Diceritakan oleh 
Kawilarang (2010:130) bahwa Tjoet Njak 
Dhien gemar menulis dan sering berorasi 
tentang indahnya berjihad. Sayangnya, saya 
tidak bisa menemukan satupun tulisan be-
liau. Pesan yang sarat dengan semangat per-
juangan, terintegrasi dengan kelembutan 

sesuai dengan fitrahnya sebagai perempuan 
melalui lirik-lirik Hikayat Perang yang secara 
turun temurun dinyanyikan. Salah satunya 
adalah sebagai berikut:

Lailahaillallah  
Nabiyullah ka neuwafeut 
Leupah nabi neuwoe bak Tuhan 
Tinggai Kuru`an deungon seulawuet 
Do idi ku doda idang 
Geulayang blang ka putoh taloe 
Rayeuk sinyak Banta Seudang 
Jak bantu prang ta bela nanggroe

La ilaha illa'llahu 
Nabi Allah telah meninggal dunia 
Setelahnya Nabi kembali kepada 
Allah 
Meninggalkan Al-Quran dengan 
Shalawat 
Do idi ku doda idang 
Layang-layang di langit terputus 
talinya 
Cepatlah besar wahai anakku, oh 
Banta Seudang! 
Ikut bantu berperang untuk 
membela bangsa

Wahee aneuk meubek taduek le 
Beudoh saree tabela bansa 
Bek tatakot keu darah ilee 
Adak pih mate poma ka rela

Bangunlah anakku, janganlah 
duduk kembali 
Berdiri bersama pertahankan bangsa  
Jangan pernah takut walaupun 
darah harus terbuang 
Sekiranya engkau mati, ibu telah 
rela

Allah hai Pho Ilaahon haq 
Gampong jara` hantroh loen woe 
Adakna bulee ulon teureubang 
Mangat rijang trok u nanggroe

Allah itu Tuhan Yang Benar 
Kampung yang jauh tiada tara, aku 
akan pulang 
Andaikan punya sayap aku kan 
terbang 
Agar lekas sampai di kampung 
halaman

Di sini, kritis bukan berarti menjadi masku-
lin; bukan berarti ada kesamaan antara 
maskulin dengan feminin. Feminisme kritis 
ala Tjoet Njak Dhien tetap mempertahankan 
sifat keperempuanan dalam melaksanakan 
pembebasan; dalam hal ini, sebagaimana 
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seorang ibu, Tjoet Nyak Dhien mentrasfer 
melalui pendidikan dari ibu ke anak. Pembe-
basan pun tidak berarti dilaksanakan untuk 
dapat “menjajah” negara lain tapi untuk bisa 
bebas hidup dalam nilai-nilai yang telah dig-
ariskan oleh Tuhan dan kembali kepada Tu-
han yang Maha Esa. Inilah Teori Kritis yang 
sarat spiritualitas relijiusitas, dalam hal ini 
Islam.

Kedua, perjuangan Tjoet Njak Dhien 
dalam melawan penjajah adalah perjuangan 
untuk umat; tidak seperti Feminisme Liberal 
yang pada akhirnya merupakan perjuangan 
untuk diri/self individual perempuan. Bah-
kan jika ditarik lebih dalam lagi, perjuangan 
Tjoet Njak Dhien dilandasi oleh agama. Ia 
tidak mau, jika negerinya dipimpin dan di-
jajah kaphe-kaphe (baca: orang-orang kafir).  
Cuplikan kalimat yang disampaikan Tjoet 
Njak Dhien di awal filem yang disutradari 
Eros Djarot merefleksikan hal ini: “Keputu-
san untuk melawan kaphe-kaphe penjajah 
adalah sebagian daripada iman”.

Bahkan saat ia telah buta, renta dan 
sakit karena perang berkepanjangan, ia 
tetap menolak menyerah kepada Belanda, 
hingga panglima perangnya La’ot Ali meny-
erahkan Tjoet Njak Dhien atas nama kem-
anusiaan dengan jaminan perlakuan baik 
Belanda kepada Tjoet Njak Dhien. Dalam 
selemah-lemahnya raga, ia tidak pernah 
menggadaikan idealismenya.  Lulofs (2007) 
menceritakan bahwa sedemikian bencinya 
Tjoet Njak Dhien kepada Belanda, saat pen-
angkapannya ia menghunuskan rencong un-
tuk menembus dadanya karena tidak ingin  
tubuhnya disentuh Belanda. Namun, Alfian 
(2005:185) memiliki cerita berbeda; bahwa 
rencong tersebut hendak disarangkan ke 
Panglima La’ot Ali karena Tjoet Njak Dhien 
menganggapnya telah berkhianat. Saya leb-
ih memilih mempercayai cerita Alfian (2005). 

Menurunkan teori kritis “Non-
feminisme” Tjoet Njak Dhien menjadi 
metodologi.  Jika harus didefinisikan apa 
yang disebut dengan Teori Kritis Tjoet Njak 
Dhien, maka dalam pembacaan saya, ia 
merupakan:

“Suatu bentuk pembebasan dan 
perubahan berbasis kebenaran 
Islam dari kungkungan penjaja-
han atas umat, dengan mengede-
pankan ketegasan atas kebena-
ran tersebut melalui kesadaran 
keTuhanan dan kepemimpinan 
berteladan.”  

Kalau kemudian anda menanyakan, 
“lantas di mana feminisme-nya?”, maka jaw-
aban saya sederhana saja. Teori Feminisme 
Tjoet Njak Dhien tidak ada!  Penyebutan 
Feminisme itu saja sudah mengindikasi-
kan bahwa ada suatu konsep yang bisa di-
katakan lebih superior dibandingkan konsep 
lain pada tataran dualisme. Maksud saya di 
sini, jika anda mengakui ada yang salah, 
anda mengakui pula bahwa ada yang benar. 
Ada yang gelap, berarti ada yang terang. 
Oposisi biner, bukan? Saya menolak un-
tuk jatuh pada perangkap oposisi biner ini. 
Pemikiran Tjoet Njak Dhien bisa sekaligus  
feminin dan maskulin (jika dipaksa untuk 
mengutarakan posisinya pada polar femi-
nin dan maskulin), namun satu yang jelas, 
ia adalah perempuan Islam, dengan seluruh 
nilai yang melekat pada fitrahnya.

Islam adalah agama yang sangat ‘femi-
nis’ karena membebaskan perempuan dari 
doxa dominasi laki-laki. Simak saja hadits 
shahih dan cerita berikut:

Dari Abu Hurairah radhiyallaahu 
‘anhu, beliau berkata, “Seseorang 
datang kepada Rasulullah sha-
lallahu ‘alaihi wasallam dan ber-
kata, ‘Wahai Rasulullah, kepada 
siapakah aku harus berbakti 
pertama kali?’ Nabi shalallaahu 
‘alaihi wasallam menjawab, ‘Ibu-
mu!’ Dan orang tersebut kembali 
bertanya, ‘Kemudian siapa lagi?’ 
Nabi shalallaahu ‘alaihi wasallam 
menjawab, ‘Ibumu!’ Orang terse-
but bertanya kembali, ‘Kemudi-
an siapa lagi?’ Beliau menjawab, 
‘Ibumu.’ Orang tersebut bertanya 
kembali, ‘Kemudian siapa lagi?’ 
Nabi shalallahu ‘alaihi wasallam 
menjawab, ‘Kemudian ayahmu.’” 
(HR. Bukhari no. 5971 dan Mus-
lim no. 2548)

Imam Al-Qurthubi menjelaskan, 
“Hadits tersebut menunjukkan 
bahwa kecintaan dan kasih say-
ang terhadap seorang ibu, harus 
tiga kali lipat besarnya dibanding-
kan terhadap seorang ayah. Nabi 
shalallaahu ‘alaihi wasallam me-
nyebutkan kata ibu sebanyak tiga 
kali, sementara kata ayah hanya 
satu kali. Bila hal itu sudah kita 
mengerti, realitas lain bisa men-
guatkan pengertian tersebut. 
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Karena kesulitan dalam meng-
hadapi masa hamil, kesulitan 
ketika melahirkan dan kesulitan 
pada saat menyusui dan merawat 
anak, hanya dialami oleh seorang 
ibu. Ketiga bentuk kehormatan itu 
hanya dimiliki oleh seorang ibu, 
seorang ayah tidak memilikinya. 
(Lihat Tafsir Al-Qurthubi X: 239. 
al-Qadhi Iyadh menyatakan bah-
wa ibu memiliki keutamaan yang 
lebih besar dibandingkan ayah)

Dari Abi Burdah, ia melihat Ibnu 
‘Umar dan seorang penduduk Ya-
man yang sedang thawaf di seki-
tar Ka’bah sambil menggendong 
ibunya di punggungnya. Orang 
yaman itu bersenandung, ”Se-
sungguhnya diriku adalah tung-
gangan ibu yang sangat patuh. 
Apabila tunggangan yang lain lari, 
maka aku tidak akan lari”.

Orang itu lalu bertanya kepada 
Ibn Umar, “Wahai Ibnu Umar, 
apakah aku telah membalas budi 
kepadanya?” Ibnu Umar men-
jawab, “Engkau belum memba-
las budinya, walaupun setarik 
napas yang ia keluarkan ketika 
melahirkan.” (Adabul Mufrad no. 
11;  Syaikh Al Albani mengatakan 
bahwa hadits ini shahih)

Oleh karena itu, Teori Kritis Tjoet Njak Dhien 
dibangun bukan berdasarkan asumsi ada-
nya opresi atas perempuan karena sesung-
guhnya perempuan dalam Islam tidak tero-
presi bahkan dimuliakan. Berpikir “Femi-
nisme” saja sebenarnya telah melegitimasi 
kebenaran cara pandang Barat bahwa ada 
salah satu yang sedang terjajah. Perangkap 
oposisi biner!

Berdasarkan penolakan terhadap ide 
feminisme, maka asumsi yang melandasi 
teori Kritis Tjoet Njak Dhien adalah bahwa 
pertama, masyarakat sedang terjajah/tera-
lineasi akibat suatu rangkaian kejadian his-
toris, dan jawaban atas penjajahan tersebut 
adalah kemerdekaan. Kedua, kemerdekaan 
hanya diraih apabila segala sesuatu dikem-
balikan ke nilai-nilai Islam. Ketiga, untuk 
kembali ke nilai-nilai Islam diperlukan suatu 
penyadaran ke-Tuhanan dengan kelembutan 
(metafora syair Hikayat Perang). Keempat, 
perlu sebuah struktur kepemimpinan yang 
memiliki ketegasan pikir dan tindak dan jika 

struktur tersebut telah terbangun, maka 
diperlukan suatu dukungan penuh melalui 
strategi dan tindakan nyata agar struktur 
kepemimpinan berteladan tadi tetap terjaga 
(metafora istri mendukung suami). Kelima 
adalah idealisme tidak pernah bisa dikom-
promikan (sebagaimana keteguhan Tjoet 
Njak Dhien melawan Belanda hingga akhir 
hayatnya).

Tentu asumsi ini dapat diturunkan 
menjadi sebuah metodologi kritis untuk ri-
set akuntansi jika periset memandang bah-
wa saat ini telah terjadi penjajahan atas 
masyarakat. Misalnya, jika periset melihat 
bahwa Akuntansi Sektor Publik berbasis 
akrual merupakan bentuk penjajahan atas 
negara karena konsekuensi logisnya yang 
berdampak pada alienasi masyarakat kecil 
melalui privatisasi sektor publik, maka Teori 
Kritis Tjoet Njak Dhien dapat digunakan un-
tuk mengonstruksi akuntansi sektor publik 
dengan basis kepentingan kepada masyara-
kat dan berbasis pada idealisme nilai-nilai 
Islam.

Langkah-langkah yang dapat dilaku-
kan dalam riset akuntansi kritis adalah 
pertama, melakukan telaah literatur/doku-
men lintas waktu serta wawancara dengan 
informan untuk memberikan pemahaman 
bahwa akrualisasi sektor publik merupak-
an bentuk penjajahan yang terjadi melalui 
serangkaian kejadian historis (kesepaka-
tan dengan IMF, pengadopsian IFRS dan 
konvergensi antara IPSAS dan IFRS, dll). 
Kedua, memberikan bukti bahwa strategi-
strategi akrualisasi telah melenceng dari ni-
lai Islam melalui cross-referencing dengan Al 
Quran dan hadis. Ketiga, melalui metafora 
hikayat perang (syairnya), dilakukan sebuah 
penyadaran akan pentingnya kembali ke 
nilai-nilai Islam. Keempat, melakukan usu-
lan perbaikan akuntansi sektor publik me-
lalui struktur pemerintahan atau peraturan 
perundang-undangan. Kelima adalah meya-
kinkan bahwa tidak ada ruang kompromi 
atas penegasian kepentingan rakyat dengan 
menawarkan suatu konstruksi akuntansi 
sektor publik berbasis Islam yang didukung 
sepenuhnya oleh pemerintah. 

SIMPULAN
Sebuah catatan sementara yang ingin 

saya ungkapkan adalah bahwa memandang 
feminisme benar, merupakan perangkap ori-
entalisme karena dengan demikian kita me-
nyetujui pemikiran Barat dan menganggap-
nya superior.  Feminisme merupakan per-



Kamayanti, Riset Akuntansi Kritis...374

juangan yang ‘buta’ diakibatkan nafsu yang 
sama maskulinnya, sebagaimana karakter 
agresif dan dominan yang disampaikan Cap-
ra (2000).  Ini terjadi karena kejahilan ma-
nusia yang tidak memahami fitrah dirinya.

Bukan berarti bahwa dunia ini sudah 
menempatkan perempuan sebagaimana 
mestinya. Ketidakadilan terhadap perem-
puan harus diakui ada, namun pembebasan 
terhadapnya seyogyanya dilakukan ber-
dasarkan nilai yang tidak one-sided. Baik la-
ki-laki dan perempuan memiliki kemuliaan 
sesuai fitrahnya.

Teori ‘non-feminisme’ Tjoet Njak Dhien 
yang telah dijabarkan adalah teori yang di-
turunkan dari hidup dan pemikiran seorang 
perempuan; yang tidak bersandar pada fem-
inisme Barat baik Liberal, Radikal, Marxis/
Sosialis, Psikoanalisis dan Posmoderen. 
Teori ‘non-feminisme’ Tjoet Njak Dhien ti-
dak semata meletakkan diskusi pada tata-
ran perempuan dan laki-laki. Teorinya tidak 
menyatakan bahwa satu adalah musuh bagi 
yang lain, namun pembebasan perlu dilaku-
kan pada musuh bersama yaitu para penja-
jah yang tidak sesuai dengan nilai Islam.

Sekali lagi, saya tekankan bahwa tu-
lisan ini adalah hasil bacaan atas kehidupan 
Tjoet Njak Dhien dari sumber yang terba-
tas dan perenungan saya sebagai seorang 
perempuan Islam Indonesia, yang bukan 
siapa-siapa dan memiliki banyak keterba-
tasan. Artinya, masih banyak sekali ruang 
interpretasi yang berbeda seandainya anda 
berkenan membaca sendiri sejarah Tjoet 
Njak Dhien dan menurunkannya ke dalam 
metodologi. Tidak ada pagar yang membata-
si anda untuk melakukan hal ini kecuali diri 
anda sendiri, dan kecuali tentu saja, bila 
anda lebih suka dipenjara oleh hasil pere-
nungan saya! Masih banyak pahlawan Indo-
nesia yang belum kita eksplorasi dan hargai 
pemikirannya untuk kita turunkan menjadi 
alat analisis dalam riset akuntansi.  Mini-
mal, menurut saya, ini adalah kewajiban 
dan tantangan kita bersama untuk menjaga 
warisan pemikiran kritis Indonesia.

Namun, jikalaupun anda tidak berke-
nan untuk mengambil tantangan ini, tak 
mengapa. Kita serahkan saja pembacaan se-
jarah Indonesia kita kepada bangsa asing di 
luar sana.  Kita tinggal tunggu karya fenom-
enal dari orang-orang seperti Lulofs, Geertz, 
Rafles atau Van’t Peer. 

Astaghfirullah hal adzhiim... Wallau 
‘alam bishawab...
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