
Episode 4

Plantations, Making Home, and Academic 

Colonisation, with Eunike 

Gloria Setiadarma and Pepe Roswaldy  

Okka: Selamat datang di Podcast Ultimatum Orangutan or Ultimatum Orangutan Radio. 

Ini adalah episode yang sepenuhnya dalam Bahasa Indonesia. Hore. Untuk kita-kita aja. 

Terima kasih sudah mendengarkan suara-suara kami. Narasumber saya hari ini ada dua 

orang, yang pertama adalah Pepe, Perdana Roswaldi, dia adalah kandidat PhD dalam 

bidang Sosiologi di Universitas Northwestern di Amerika Serikat. Ia mempelajari... 

perkebunan, plantation states and colonial extractivism, terjemahannya gimana Pe, 

sebaiknya menurut lo? 

Pepe: Terjemahannya mungkin studi perkebunan di Asia Tenggara dan kolonialisme 

ekstraktif.  

Okka: Pepe mempelajari studi perkebunan di Asia Tenggara dan kolonialisme ekstraktif, 

Ia senang tidur siang di bawah pohon-pohon yang rindang dan juga di bangku taman. Itu 

bio yang diberi oleh Pepe sendiri, bukanlah saya yang menambahkannya. Itulah bio 

otentik dari Pepe sendiri. Eunike Gloria Setiadarma atau Nike adalah temannya Pepe. 

Dia sekarang mempelajari Sejarah... apa... di tingkat S3 di Universitas Northwestern, 

sedang mempelajari ide-ide dan perasaan-perasaan, emosi-emosi yah, mengenai--

seputar keluarga dan konsep rumah di dalam masa lalu Indonesia. Nike dan Pepe 

membuat sebuah zine dan podcast berjudul Terminal Bus. Selamat datang Nike dan 

Pepe. 

Nike: Terima kasih udah ngundang kami, Kak Okka. 

Okka: Oh, sama-sama, terima kasih banyak. Jadi aku sebenarnya banyak nih yang 

pengen ditanyain sama kalian. Mungkin pertama karena tadi disebut di bionya Nike, 

Terminal Bus itu apa sih sebagai zine dan podcast? Konsepnya apa?  



Nike: Silahkan Pepe. 

Pepe: Nggak punya konsep jelas untuk bikin--kita intinya mau pengin bikin sesuatu yang 

nggak ada akademiknya sama sekali. Itu kaya, kita ingin membuat ruang aman untuk kita 

berdua sebagai perempuan kulit berwarna di Amerika bersama dan kita kasih nama 

terminal bus itu sebenernya kita nggak mikir sih. Itu kaya eh yang beneran apa yah yang 

kayanya kalo didengerin orang tuh bisa terdengar kaya rumah dan atau familial gitu. 

 

Okka: Oh gitu. Oke terima kasih. Nah, hubungannya karya kalian di Terminal Bus itu 

dengan riset kalian ada nggak? 

 

Nike:  Hmm, sebenarnya kalo dibilang ada, ada. Kalo dibilang ngga ada juga ngga ada. 

Okka: Yah, coba jelasin, jelaskan. Tolong jelaskan. 

Nike: Jadi, eh sebenernya kan kaya Pepe bilang karena kami ingin buat ruang aman buat 

kami dan kami juga sebenernya punya perhatian yang sangat serius tentang bagaimana 

akademik bekerja, begitu. Nah, Pepe juga risetnya perkebunan, aku juga yang masih 

meraba-raba sejarah itu gimana. Jadi zine kami dan podcast kami itu sebenarnya dibuat 

supaya kami bisa menumpahkan kefrustrasian kami terhadap dunia akademik, tapi juga 

jadi ruang kami untuk bercakap-cakap tentang riset kami, terus tentang kebingungan 

kami tentang metode, kaya gitu-gitu sih. Yah, kadang-kadang kami ngomongin soal 

akademik, tapi kadang-kadang juga ngga. Kayak campur-campur gitu. 

Okka: Jadi tempat curhat bersama ya. 

Nike: Iya. 

 

Okka: Ah aku juga kenal kalian dari eh situs Siasat yang kalian buat. Sebenarnya kenal 

kalian mungkin Nike lewat Twitter ya Nike ya, kalau Pepe udah kenal sebelumnya dari 

Jakarta. Bertemu langsung dengan Mbak Pepe ini. Yang mau tanya juga tentang Siasat. 

Nah siasat.id itu apa sih? Dan keterlibatan kalian seperti apa?  

 



Pepe: Sebenarnya yang bikin Siasat itu Fajri, temen kita. Dia lagi S3 di Amsterdam 

sekarang dan kita tuh digaet sama Fajri karena Fajri sepertinya melihat aku dan Nike 

punya kepedulian yang sama soal isu-isu dekolonisasi, tentang pertanyaan--

mempertanyakan ulang relasi kolonial di era kontemporer sekarang, di ilmu sejarah baik 

di ilmu sosiologi. Dan aku dan Nike sepertinya Fajri punya kepedulian juga untuk 

menggali. Apa sih yang dimaksud dengan ilmu sains dan sejarah yang para akademisi 

Indonesia bayangkan, dari dari kata-kata dan dari perkataan dan dari riset orang 

Indonesianya sendiri. 

 

Okka: Hm, oke. Wah terima kasih Pepe. Nah, mau menggali lebih dalem nih ke kalian 

masing-masing itu, Nike risetnya khususnya mengenai apa seputar keluarga dan masa 

lalu Indonesia. Kayanya menarik banget nih. 

 

Nike: Jadi aku sebenarnya selalu aku bilang sih ke orang kalo misalnya orang nanya soal 

risetku adalah sebenarnya aku terinspirasi dari risetnya Pepe. Eh jadi sebelumnya tuh 

aku sebenernya pengen ngeriset tentang pembangunan, Kak Okka. Tapi kemudian 

sebenanya menyentuh tentang agrikultur juga. Jadi waktu itu aku sempet riset tentang eh 

sejarah intelektual, apa, ilmu pertanian kemudian along the way mengerjakan aku-- 

Ngeliat karena aku dan Pepe sering ngobrol jadinya, Pepe kan ngomongin soal 

perempuan, soal keluarga, di perkebunan dan segala macem. Lalu aku riset terus aku 

juga jadi tertarik kayak sebenarnya apa sih cara-cara orang Indonesia di masa lampau itu 

membayangkan keluarga dan membuat rumahnya, gitu. Nah, berangkat dari situ sih aku 

kemudian jadi penasaran tentang, apa, perempuan-perempuan yang bekerja di rumah 

dan termasuk bekerja di ladang, tapi juga yang tinggal di kota. Jadi sebenrnya sih 

berangkat dari situ sih Kak Okka risetku karena aku pengin tahu apa rumah tuh 

sebenarnya diartikan seperti apa, dimaknai seperti apa. 

Okka: Jangkauannya itu seluruh di seluruh Indonesia atau hanya beberapa daerah saja 

yang diambil? 

 

Nike: Baik, ini masih mikir sih Kak Okka, karena Indonesia emang ini banget ya luas 

sekali ya, dan banyak publikasi-publikasi tuh, kaya arsip-arsip--khususnya misalnya 

rumah apa ya, genre penulisannya kaya home economics atau buku-buku manual 

tentang pembangunan rumah dan segala macem kan kebanyakan emang di Jawa. Tapi 

sebenarnya orang-orang-- Apa ya, kayak misalnya aku nemu dokumen itu, teman-teman 

yang di gereja di Nusa Tenggara Timur tahun lima puluhan itu tuh mereka punya 

publikasi soal anak-anak sekolah minggu misalnya. Jadi, aku sebenarnya pengen 



menjangkau daerah lain selain Jawa tentu saja, cuman nih aku nih masih berdiskusi 

dengan advisorku gimana caranya untuk bisa mengakses sumber-sumber ini. 

Okka: Oke dan periode waktunya juga masih lagi didiskusikan ya kayanya. 

Nike: Betul, tapi aku rencana itu tahun 1900 sampai 1970, jadi berhenti sebelum Orde 

Baru mulai konsolidasi kekuasaannya. Jadi sebelum, jadi tahun 1970 tuh aku berhenti. 

Karena kalau Orde Baru kan udah banyak yang bahas tuh soal keluarga di era Orde 

Baru. Jadi aku di periode sebelumnya. 

Okka: Wah menarik banget tuh kayaknya. Nah, Pepe risetnya bisa minta tolong 

dijelaskan? 

Pepe: Kalau aku risetnya jauh banget beda sama Nike sekarang. Eh apa namanya, kalo 

aku ngomongin sejarah perkebunan di Indonesia, khususnya sistem perkebunan inti 

rakyat yang maksudnya itu orang-orang dari Jawa atau dari pulau Bali atau dari tempat 

daerah yang populasinya lebih banyak dikirim di daerah-daerah frontir atau daerah-

daerah “tertinggal”, dalam tanda kutip tentu saja, menurut klasifikasi Indonesia itu sendiri, 

untuk membangun perkebunan disana. Khususnya untuk karet dan sawit. 

Tapi aku kayaknya lebih fokus ke sawit. Pertanyaan risetku itu sebenarnya sederhana, 

apa sih yang perkebunan lakukan untuk Indonesia, gitu. Jadi sebenarnya fokus dari judul 

risetku itu aku parafrase dari tulisannya Leo Tolstoy How much land does a man need? 

dan aku parafrasenya jadi How much the land does a state need? Karena ekspansi 

perkebunan itu semakin meluas justru setelah Indonesia merdeka, sementara kalau kita 

lihat studi-studi perkebunan di Karibia atau di Amerika sebenarnya pasca misalnya kan 

selesainya perbudakan, yang namanya perkebunan itu udah hampir mati, gitu lho, di 

daerah Karibia ataupun di daerah di Amerika. Walaupun tentu saja dia masih ada 

warisan-warisan sistem perkebunan mulai dari sistem pengawasan negara, rasisme dan 

segala macam. Jadi judul disertasiku itu tentatifnya adalah How much land does a state 

need? 

Karena setiap kali ada krisis ekonomi, perkebunan itu selalu jadi mesin pertama yang 

dibangkitkan kembali sama negara. Dan kalo kita liat justru pasca pasca penjajahan 

Belanda, perkebunan di Indonesia itu justru lebih ekspansif dibanding kolonial dulu. 

 

Okka: Nah, alasannya kenapa, Pe? 

 



Pepe: Ini sebenarnya hipotesaku agak, agak gelap sih, jadi maaf kalau misalkan ini agak 

depresif. Hipotesaku adalah perkebunan itu udah sekian lamanya perkebunan itu bukan 

lagi jadi sistem ekonomi semata, tapi itu udah jadi instrumen pembangunan negara. Ini, 

jadi aku pengen mengajukan proposal bahwa Indonesia itu adalah masyarakat 

perkebunan layaknya yang di Amerika ataupun di masyarakat Karibia. Yang 

membedakannya adalah perkebunan itu justru masih sangat hidup sampai sekarang 

karena proyek nation building atau membangun negara itu masih belum selesai di 

Indonesia. 

Okka: Ya Allah, dan nggak ada ujungnya kayaknya ya eksploitasi ini. 

Pepe: Iya, building kan kita nggak tahu kapan selesainya gitu. 

Okka: Tapi sebenarnya menurut aku nyambung banget gitu, aku denger tentang riset 

Nike, karena tentu saja begitu banyak keluarga yang terdampak oleh sistem perkebunan 

yah. Bagaimana sih kebertahanan konsep keluarga dalam lingkup regional masing-

masing gitu yang yang di, yang dijajah oleh perkebunan-perkebunan gitu. Kalian pernah 

ngomongin nggak ketersambungan antara kedua fokus riset kalian, seperti itu? 

Pepe: Aku kayaknya pernah cerita sama Nike kalo unit pembangunan di perkebunan itu 

adalah keluarga, bukan individu. Itu selalu keluarga. Jadi kalo misalkan kita mau 

mindahin orang ke perkebunan, misalnya pakai program transmigrasi tentu saja, unitnya 

itu yang pertama yang diutamakan itu selalu keluarga heteroseksual yang lebih 

diutamakan lagi tidak punya anak. Jadi mereka diharapkan membangun keluarga di 

perkebunan, dan itu kalo ngelihat pamflet-pamfletnya pokoknya yang paling pertama itu 

adalah unit keluarga, yang sudah menikah tentu saja jadi pasangan heteroseksual. Yang 

nomor dua itu laki-laki dengan tubuh yang sehat, yang abled body, gitu. Tapi nggak 

pernah ada yang kayak perempuan dan bahkan sampai sekarang sebenarnya 

perempuan itu agak susah dapat sertifikasi lahan sawit misalnya, kalau misalkan 

keluarga, suaminya meninggal, begitu. Dia nggak bisa serta-merta dapat kepemilikan 

lahan, bahkan itu ketika itu punya suaminya. 

 

Okka: Nike, kenapa Nike? 

 

Nike: Yes, mau nambahin sih, Kak Okka. Dari cerita Pepe itu sih sebenernya yang 

kemudian bikin aku mikir sebenernya konsep keluarga tu, apa yah, ya, gimana sih? Kan 

selalu ketika ngomong keluarga kan kayaknya referensinya selalu, seringkali, bukan 

selalu sih, seringkali, apa, ya bapak, ibu, anak gitu kan. Yang maksudnya ideal family, 



gitu kan, yang yang dikritik sebagai oh itu caranya Orba untuk meng-- Apa ya, 

memaksakan ideologinya soal keluarga gitu. Tapi kemudian sebenarnya kalo mundur ke 

belakang, itu dari jaman Belanda kan sebenarnya udah ada cara-cara, baik itu dari 

negara maupun, dari, apa, orang-orang Belanda yang bekerja di Hindia waktu itu di Jawa, 

di Sumatra waktu itu, memang sudah ada proses untuk, apa ya, mengkonsolidasi apa itu 

keluarga. Karena sebenarnya perempuan-perempuan Belanda itu baru banyak datang tu 

kan setelah abad duapuluh.  

Jadi seribu sembilan ratus itu baru mulai banyak perempuan-perempuan Belanda tu yang 

ikut suaminya jadi pegawai negeri sipil. Nah kehadiran perempuan Belanda kulit putih di 

Jawa, di Sumatra, itu tuh jadi kayak apa yah, titik mula di mana akhirnya konsep keluarga 

inti, keluarga yang harmonis, rumah yang bersih dan segala macem itu jadi mulai, apa ya, 

mulai ada di ruang-ruang yang lebih populer di Jawa dan di, di Jawa sih spesifiknya. Gitu 

sih Kak. Jadi, dari cerita Pepe itu aku jadi kemudian mikir, mikir lagi gitu, gimana ya 

maksudnya, pembentukan, proses pembentukan keluarga inti di Indonesia jauh sebelum 

Orde Baru itu memaksakan ideologinya. 

Okka: Ini menarik banget. Aku mau nanya lebih lanjut, jadi efek datengnya cewek-cewek 

bule ini--istilah akademisnya datengnya cewek-cewek bule ini--itu, gimana sih proses 

pencetusan ide baru tentang keluarga--mungkin bisa disebut keluarga nuklir ya, Nike ya. 

Apakah mereka, apa, mengajari perempuan-perempuan Indonesia tentang cara berpikir 

mengenai keluarga, gimana sih? 

Nike: Yang menarik sebenarnya minggu ini aku emang lagi baca eh tulisan oleh seorang 

perempuan Belanda namanya Kantenius, Mevrouw Kantenius, dan dia itu bikin buku 

lumayan tebel, tiga ratus halaman dan itu isinya memang itu kak. Cara, apa ya, cara 

membangun hygienic house lebih tepatnya kalo kata Rudolf Mrazek bilang. Jadi dia tuh, 

apa, bilang di bukunya. 

 

Di awal bukunya dia bilang kayak ini oh ini buku ini dipersembahkan untuk perempuan-

perempuan Belanda yang baru datang ke Hindia, yang nggak tahu di Hindia itu ada apa 

eh apa alat-alat memasaknya seperti apa, terus kemudian ada binatang-binatang apa aja 

di rumah yang harus diperhatikan dan ini, dan terus dia bilang ini juga untuk perempuan 

eh Hindis, perempuan Hindia itu sendiri. Cuman ditulis dalam bahasa Belanda jadi tentu 

saja ditujukan untuk perempuan-perempuan Hindia yang upper-class yang bisa bahasa 

Belanda. Jadi, nah dari buku-buku kayak gini nih sih kak yang menurutku, makanya aku 

penelitianku banyak memakai domestic manuals, home economics karena aku ngerasa 

buku-buku ini itu salah satu apa yang sangat berkontribusi terhadap imajinasi juga 



konstruksi keluarga nuklir. Karena akhirnya perempuan-perempuan Belanda sangat 

aware soal misalnya kehadiran nyai dalam tanda kutip nyai dan babu di rumah mereka.  

Karena akhirnya merekalah yang membuat, apa ya, batasan bahwa toh karena ngga ada 

perempuan kulit putih di rumah maka perempuan kulit berwarna itu yah memang akhirnya 

mereka jadi domestic caretaker yang bukan bagian dari keluarga gitu. Tapi yang selalu 

diminta advice tentang gimana sih cara masak dengan alat-alat perkakas yang ada di 

Hindia, gitu.  

Okka: Ini menariknya luar biasa. Aku pengen banget baca buku-buku ini. Kalo dari riset 

Okka waktu aku sendiri disertasi tentang visual-- tropa-tropa visualitas dalam kesenian 

dan arsip seputar perempuan Indonesia, itu banyak membaca karya Ann Laura Stoler 

kan, seorang antropolog yang banyak menulis tentang ini. Aku setuju banget sama Stoler 

bahwa Foucault itu tidak melihat sistem kolonial sebagai sebuah penjajahan dalam dalam 

orde kekuasaan dan juga Foucault NB dilaporkan dia seorang abuser ya terhadap anak-

anak juga gitu. Jadi aku terus terang kalau melihat dinamika seperti itu dalam politik, 

dalam politik akademia, kadang-kadang aku pikir aduh, dalam level bule mana yang mau 

dikutip dalam disertasi aja banyak politik seperti ini. Bagaimana ketika kami sebagai 

perempuan Indonesia, ya kan, kita sebagai perempuan Indonesia yang ingin ide-ide kami 

diambil serius oleh eh dunia akademia gitu. Menurut kalian gimana sih posisi perempuan 

Indonesia dalam dunia akademi luar negeri maupun dalam negeri? 

 

Pepe: Aku dan Nike ngomongin ini hampir tiap hari, soal kayak perempuan akademia di 

Indonesia tuh gimana. Karena kayaknya aku ngerasa--aku dan Nike merasa--kok 

kayaknya kita ngelawan banyak hal ya? Ngelawan dalam artian bukan kayak kita 

menentang semua teori atau apa juga, kita nggak serebellious yang orang kira itu, tapi 

lebih aku harus menavigasi-- Kita harus menavigasikan orang-orang kulit putih, imperial 

di kampus kita, tapi di saat yang sama pas kita balik ke Indonesia itu juga ada seksisme, 

gitu. Aku di studi agraria, itu tuh bukan rahasia lagi gitu loh, ini studi tuh sangat-sangat 

maskulin. Dan bukan cuman satu dua orang yang pernah curhat sama aku sebagai 

sesama peneliti agraria, kok orang peneliti X begini ya, dan dia laki-laki gitu. Em kok gini 

banget gitu lho kesannya. Karena sebenarnya aku dan Nike ini cuman berusaha beneran 

belajar gitu.  

 

Kita ingin mengikuti, kita ingin membuka banyak hal baru soal Indonesia yang aku aku 

pribadi pengen banget risetku itu membantu orang lain apa lagi di perkebunan. Karena 

kayaknya makin lama itu keadaan itu makin mendesak dan tapi kok banyak banget ya 

rintangannya. Padahal aku rasa banyak banget perempuan-perempuan Indonesia yang 



jadi akademik itu punya banyak hal untuk disampaikan. Tapi ada model-model kayak 

patron eh ada model-model logika kayak patronistik atau paternalistik yang membuat riset 

mereka itu akhirnya harus ikut tren-tren tertentu padahal dia padahal itu bukan maunya 

dia. Itu tuh banyak banget aku denger cerita seperti itu dari teman-temanku dari 

Indonesia.  

 

Okka: Kalo boleh tanya, tren-tren apa ya? 

 

Pepe: Misalnya kayak ini, aku pernah--ini cerita pribadi aja dan ini sama skali tidak 

triggering. Oh yah ngomong-ngomong kayak aku riset tentang perempuan pasca konflik. 

Waktu aku presentasi nih risetku itu banyak banget yang ngomong, kamu kenapa nggak 

ngomongin tentang gerakan sosial aja, gitu. Itu kan lagi ngetren. Emang siapa sih yang 

peduli sama jam kerja ibu-ibu di desa di sawah. Itu beneran di depan aku diomongin 

seperti itu, trus aku yang kayak, aku kaget banget gitu, karena aku pikir ih apa yang ibu-

ibu ini pikirkan setelah konflik itu penting loh, gitu. Karena rupanya pas aku temuin risetku 

banyak hal itu nggak berubah atau bahkan lebih buruk buat mereka. Gara-gara 

perubahan iklim. Dan risetku itu mem apa memberikan pengetahuan baru bahwa hanya 

karena petani itu menang, bukan berarti efek konflik itu tuh nggak, nggak terus 

berlangsung gitu. Dan itu lebih parah untuk perempuan-perempuan petani.  

 

Okka: Nah, tapi kan ada dua hal yah. Yang satu adalah tekanan untuk mengikuti tren. 

Yang kedua adalah perasaan dalam batin pribadi bahwa oke kalo gitu saya harus ikuti 

tren gitu.  

Sebenernya tekanannya, itu kan eh mungkin orang dari luar bisa bilang, tapi biar pun 

orang ngedesak kamu, bisa aja kan kamu bilang nggak gitu. Nah menurut kalian gimana? 

Nike: Aku ngga punya jawaban yang fixed, sih sebenernya karena ini juga eh masih 

berusaha menavigasikan kek misal eh riset soal apa yah, kemarin itu sempat ada yang--

yah tentang eh historiografis sejarah perempuan gitu misalnya atau sejarah gender. Itu 

kan sebenernya emang lagi banyak diomongin gitu. Dan trennya sih kalo sejauh ini yang 

aku tahu, trennya selalu bilang bahwa oh yah perempuan berkontribusi terhadap ABCD 

gitu. Di masa lalu, gitu.  

 

Tapi kemudian aku justru kayak ingin bertanya, oke perempuan berkontribusi, tapi 

tegangannya ada di mana?  Kadang-kadang kan kalo misalnya sejarawan bilang ‘Oh ya 

perempuan itu masih marginal di dalam penulisan sejarah Indonesia’, terus aku bilang 



oke, kita perlu banyak figur perempuan. Pemikir perempuan yang tentu saja bukan cuma 

cis, tapi juga yang nonbiner atau apa transpuan juga di dalam penulisan sejarah 

Indonesia. Tapi di saat yang sama aku juga berpikir tapi kalian punya imajinasi apa sih 

sebenernya tentang perempuan Indonesia? Karena kadang-kadang imajinasi 

perempuannya masih sangat maskulin gitu. Makanya kayak kadang-kadang di situ sih.  

Di satu sisi ingin memunculkan figur perempuan, tapi di sisi yang lain juga merasa bahwa 

nggak semua perempuan dalam tanda kutip itu tuh punya posisi yang sama. Kayak kita 

udah tahu misalnya perempuan kulit putih Belanda itu tentu berbeda dengan apa 

perempuan Jawa misalnya. Atau bahkan misalnya perempuan Tionghoa memiliki posisi 

yang berbeda dari perempuan Jawa gitu, atau perempuan Minang, atau yang ada di 

Jawa, atau kemudian ada perempuan lain gitu. Jadi maksudku kayak oke perempuan tapi 

ketika kita nulis perempuan itu juga, sejarah perempuan juga ada tegangannya di situ. Itu 

sih Kak. Kok kadang-kadang kalo buatku pribadi dan mungkin juga Pepe ngerasa ada hal 

yang ingin kita omongkan yang sesuai dengan tren sebenernya, tapi juga kayaknya tren 

agak.. em.. gitu, kayak kurang eh sesuai gitu dengan, apa, kerja politik dan intelektual 

kami. 

Okka: Mantep. Ini ini makanya pentingnya ada website-website semacam siasat.id yang 

mengedepankan kerja intelektual orang-orang Indonesia sendiri yah. Di websitenya di 

situsnya tertulis bahwa Siasat itu dimulai karena kalian terus terang capek dengan 

pencitraan Indonesia yang banyak didominasi oleh sudut pandang dari luar atau sudut 

pandang bule. Seperti apa sih tanggung jawab kami yang lulusan atau sedang belajar di 

institusi-institusi di luar negeri? Yang orang-orang seperti Okka yang menjadi akademisi 

di luar negeri, tanggung jawabnya apa terhadap apa dunia akademi yang masih sangat 

disaturasi oleh hegemoni bule, itu itu gimana sih, gitu. Cara-cara kami bisa mulai 

melawan. 

 

Nike: Kalau aku dan Pepe mungkin melawannya dengan--mungkin zine kita yah Pe yah. 

Mungkin salah satu, apa ya, cara kita untuk bilang bahwa, oh yah kita emang sama-sama 

kuliah di luar negeri, tapi kita juga berusaha untuk nggak tertelan oleh hegemoni itu 

sendiri gitu kan. Karena kan kadang-kadang diskursus-diskursus tentang anak Indonesia 

yang kuliah keluar negeri kan kemudian yang jadi kayak apa yah. Oh di luar negeri lebih 

bagus dari pada di Indonesia, gitu. Yah mungkin tapi banyak yang nggak lebih baik juga, 

gitu. Jadi mungkin lewat zine kami itu kami juga berusaha me--tempat refleksi, tapi juga 

dalam tanda kutip menertawakan diri sendiri. Menertawakan dalam arti, sebagai bagian 

dari kritik kami juga terhadap sistem pendidikan di Amerika Serikat khususnya yang 

sangat putih, dan sangat apa yah, sangat rasis gitu.  

 



Okka: Pepe mungkin mau nambahin? 

Pepe: Aku, aku pernah nulis gini soal, apa, soal kenapa harus riset di Indonesia. Banyak 

banget riset di Indonesia itu tipenya cuma dua, antara menyajikan Indonesia sebagai 

anomali data atau Indonesia tuh sebagai yah udah konstellasi data-data lainnya. Jadi 

kayak nggak ada yang pernah... Yang bener-bener... Jadi Indonesia itu kayak cuma kode 

geol--apa, kode spasial doang, tapi mereka tuh nggak... Mungkin banyak riset itu tidak 

apa yah lebih eksplorasi lebih dalam dan hanya memang kalo misalkan Indonesia itu 

nggak anomali di data atau cuman bisa ngasih data umum. 

 

Kalo gitu yah, emang kenapa harus Indonesia, gitu. Mungkin yang bisa aku lakukan, 

sebagai seorang yang mengenyam pendidikan di ‘dunia pertama’ dalam tanda kutip, 

adalah mempertahankan skeptisisme yang agak sehat gitu ke produksi pengetahuan soal 

Indonesia yang dihasilkan oleh orang-orang kulit putih. Aku pernah nanya gini sama Nike, 

sebenernya orang-orang ini senang sama orang kayak Ben Anderson segala macam 

terlepas dari mereka adalah ilmuwan yang sangat brilian, kamu nih seneng sama 

mereka, kita nih seneng sama mereka karena mereka ini beneran punya sesuatu hal 

menarik tentang Indonesia atau mereka cuma sekedar orang bule yang bisa bahasa 

Indonesia dengan baik, gitu. Kayak ada lho logika kolonial yang sedang berjalan ketika 

kita melihat produksi pengetahuan soal Indonesia yang dikasih sama orang kulit putih 

versus apakah orang-orang, ilmuwan-ilmuwan brilian ini kita senengnya gara-gara dia itu 

bisa Bahasa Indonesia lebih baik aja dikit gitu dibandingkan bule-bule yang lain, gitu.  

 

Aku punya pertanyaan serius ini karena kayaknya banyak banget riset-riset yang bagiku 

agak problematik, tapi kita--banyak banget itu dielu-elukan, gitu. Dan orang-orang ini 

lebih banyak dapet mic, lebih dapet podium dibandingkan misalnya akademik-akademik 

lebih muda, perempuan, queer, atau yang lain di ruang-ruang akademik di Indonesia. 

Dan ini tuh agak membuatku frustrasi sebenernya. Karena aku tuh tahu banyak apa 

banya periset-periset perempuan yang tinggal di Jawa, mereka punya riset yang bagus 

tapi mereka nggak dapat podium, gitu. 

 

Okka: Ini periset-periset Indonesia atau periset-periset non-Indonesia? 

Pepe: Yang mana? Yang aku bilang bisa Bahasa Indonesia? 

Okka: Yang di Jawa yang kamu bilang periset-periset perempuan Jawa di Jawa itu--  



Pepe: Oh sori, periset yang tidak melakukan--periset perempuan yang melakukan riset di 

luar Jawa, mungkin dia orang Jawa tapi tidak tinggal di Jawa, gitu. Misalnya kayak aku 

ketemu banyak periset di Sumatera dan mereka mempunyai data yang lebih kaya 

dibandingkan dengan yang dipublikasikan sama jurnal-jurnal dan, apa, periset-periset 

yang lebih sekaliber internasional gitu. Itu frustrasiku yang pertama dan itu caraku 

berusaha meng--memelihara skeptisisme. Yang kedua adalah aku selalu 

mengedepankan kolaborator lokal. Setiap risetku itu udah MO itu udah kayak MO di 

semua risetku acknowledgment pertamaku adalah orang yang membantu aku di 

lapangan. Aku ngga pernah denger--dan aku tahu banyak periset-periset muda di 

Indonesia itu yang bantuin riset-riset keren orang-orang kulit putih ini di lapangan. Aku 

punya teman yang bantuin si X Y Z dan mereka ngga dapet kredit sama sekali. Hanya 

karena mereka ngerjain data apa, “hanya” dalam tanda kutip mengerjakan kerja-kerja 

yang paling apa yah, itu padahal nggak rendah loh. Yang paling susah atau pun yang 

paling awal, kayak ngumpulin data gitu. Ngumpulin etnografi. Aku pingin tahu orang-

orang ini ke mana, apa yang orang-orang ini lakukan dan aku selalu lebih tertarik sama 

orang-orang yang beberan ngerjain data di lapangan ini ketimbang datanya udah jadi 

terus tinggal dianalisa doang sama yang orang-orang kulit putih ini gitu. 

Okka: Aduh Pe, bagus banget, bagus banget etika lo. Nike gimana, mau nimbrung juga? 

Kalo di lingkup Nike kan sejarah kan, departemen sejarah. 

 

Nike: Ehm, di sejarah agak arbitrer. Ketika ngomongin soal orang di masa lampau ya, 

karena kan kami cuman bisa, me, apa ya, me--”mengintip” dalam tanda kutip kehidupan 

mereka. Agak voyeurisme juga sebenarnya, mengintip kehidupan mereka yang 

sebenarnya sudah hilang gitu.  

Cuman yang kemudian sebenernya ini sebenernya juga udah jadi bahasan yang cukup 

panjang gitu yah di kalangan sejarawan Indonesia juga, tentang seberapa jauh sih kita 

tuh perlu dalam tanda kutip “mengangkat” kehidupan masa lampau orang-orang yang 

sebenernya ya bukan figur yang terkenal. Atau misalnya orang-orang yang betul-betul, 

apa, cuman angka doang gitu, kalo misalnya di arsip gitu. Nah, tidak ada metode yang 

sangat apa ya sophisticated atau yang sangat advanced sekali sih sebenernya untuk 

menjawab pertanyaan itu karena ada limitasi sumber, walopun kemudian sejarawan juga 

udah mulai pakai sumber oral, oral history atau memori.  

Tapi karena kerja kami itu lebih banyak dengan dengan teks, dengan kertas dan apa 

sumber-sumber tertulis, akhirnya yang jadi di pikiranku lebih kaya gimana caranya aku 

bisa membuka kemungkinan yang lebih luas tentang apa yang terjadi di masa lampau. Ini 

yang aku sebenarnya sangat belajar dari salah satu penulis sejarah Amerika--sejarah apa 



perbudakan Amerika Serikat, Saidiya Hartman yang aku sangat suka sekali dan aku 

sering ngobrol bukunya Saidiya Hartman ke Pepe. Jadi Saidiya Hartman membaca, apa, 

cerita-cerita tentang perempuan kulit hitam di Amerika pasca abolishment perbudakan 

dan kemudian dari situ berani berspekulasi dan berimajinasi bahwa perempuan-

perempuan ini bukan cuman perempuan yang tidak mau bekerja, bukan cuman 

perempuan yang menikah di luar, apa, di luar hukum atau punya anak di luar pernikahan, 

tapi mereka justru radical thinkers gitu. 

 

Perempuan-perempuan ini punya posisi yang sama seperti misalnya Du Bois yang 

memang dikenal sebagai sosiolog dan intelektual yang sangat brilian. Dan perempuan-

perempuan kulit hitam di New York, di Pennsylvania itu punya posisi yang sama dengan 

Du Bois. Dan apa yah pembacaan arsip yang sangat sensible, yang sangat imaginative, 

juga itu salah satu usahaku untuk apa yah untuk membuat atau untuk menulis sejarah 

Indonesia yang bukan cuman imajinasi kulit putih bahwa ya sejarah Indonesia selalu 

sejarah nasionalisme atau sejarah revolusi, sejarah perjuangan gitu. Jadi ingin lewat 

imajinasi justru, apa ya, pengetahuan soal sejarah Indonesia bisa jadi lebih beragam dan 

mungkin juga bisa memasukkan cerita-cerita yang sebenarnya kita nggak pernah 

bayangkan ada gitu. 

Okka: Oh, makasih banget Nike, aku juga senang banget sama tulisannya Saidiya 

Hartman. Mau tanya sedikit tentang em harapan kalian untuk perempuan-perempuan 

Indonesia yang lain yang mungkin tertarik juga mengambil PhD, yang mungkin 

mendengarkan, apa sih pesan kalian buat mereka yang ingin riset tentang Indonesia, tapi 

melakukannya di luar negeri? Atau mungkin kalo misalnya kalian ketemu Nike dan Pepe 

pas mau berangkat contohnya, apakah ada saran atau pesan yang ingin diberikan untuk 

adik-adik? 

 

Pepe: Em, kalo aku bisa ngasih saran ke aku yang empat tahun lalu ketika aku 

berangkat, memutuskan berangkat ke Amerika, kayaknya bawa panci deh. Kayak apa ya, 

materialwise gitu. Aku pengen bilang it’s gonna be tough, but it’s gonna be OK, to a 

certain extent. kayak, ya ini bakal susah, kamu akan syok dengan betapa rasisnya dunia 

ini gitu. Apa lagi aku itu berada di tengah-tengah, kita--. Aku ngerasa orang-orang yang 

ada di Inggris dan di Amerika atau to a certain extent juga sebenarnya yang ada di 

Belanda itu ngerti banget, bahwa wow orang-orang kayak, orang-orang ini rasis ya dan 

sangat clueless kalo soal Indonesia atau bahkan negara di luar negara mereka mungkin. 

Ini akan jadi perjalanan yang sangat mengisolasi dan sendirian, tapi satu-satunya 

jawaban untuk itu adalah dengan bersolidaritas dan bersolidaritasnya itu beneran yang 

kayak, aku terjemahin solidaritas itu adalah dengan pertemanan yang jujur, dengan--apa 

lagi di ruang-ruang aman bersama teman-teman perempuan-perempuan queer, kulit 



berwarna kamu, dan apa lagi kalo kamu, apa lagi kalo kamu adalah perempuan 

penyandang disabilitas yang memutuskan untuk S3. 

 

Huu, it’s, it’s really gonna be tough karena semua orang kayaknya ngomongin disabilitas 

kamu itu dalam kerangka kerja kebijakan yang kamu udah hapalin semuanya itu cuman 

untuk dapetin remah-remah hak kamu. Tapi orang nggak ngerti rasanya dipatologisasi.  

Okka: Pepe, aku ampe. Pepe, aku ampe mencetuskan air mata sungguh. [Tertawa] 

Aduh.  

Pepe: Tapi itu tadi, aku beneran deh aku tuh bertahan karena temen-temenku. Aku kalo 

nggak ada Nike, aku nggak tahu aku harus ngapain di sini. 

Okka: Nike? 

Nike: Ya aku mungkin akan, aku sama sih kayak Pepe mungkin kalau yang aku 

sampaikan ke teman-teman yang mau berangkat, emang apa ya... Aku beruntung sih eh 

bisa bertemu dengan Pepe sebelum aku sebenarnya berangkat ke Amerika gitu. Karena 

sebenarnya salah satu alasanku berani untuk eh mengambil PhD ini di tempat yang aku 

sama skali ngga tahu, gitu, di Northwestern itu kayak kampus mana, bahkan aku 

sebenarnya ngga tahu, justru karena Pepe gitu. Dan dan dari situ akhirnya memang yang 

membuat kami bertahan selama S3 di sini memang hubungan kami yang, yang apa yah 

yang kubilang itu menarik. Yang aku sangat eh treasure gitu seperti yang Pepe bilang, 

aku mungkin ngga ada di sini kalo ngga ada Pepe. Jadi mungkin saranku lebih soal kalo 

memang bisa, carilah pertemanan yang jujur dan apa ya, yang beneran bisa caring dalam 

tanda kutip, bukan cuman caring caring for the shake of caring ya, tapi maksudnya yang 

beneran membuat kita, apa, bisa kayak pegangan tangan bareng-bareng, nangis bareng 

dan kemudian kita jalan bareng-bareng gitu. Karena kemudian S3 PhD tanpa apa 

hubungan yang sehat paling tidak secara horizontal, pertemanan dan segala macam itu 

menurutku agak itu berat banget sih Kak.  

 

Okka: Makasih banyak Nike dan Pepe. Aku juga sangat bahagia dan bersyukur bisa 

berkomunitas dengan kalian yah, dan semoga biar pun jarak kami jauh, kalian tahu aku 

ada di sini juga untuk kalian. Oke, jadi waktu tinggal sedikit mau kasih tahu nggak gimana 

bisa h berkomunikasi lebih lanjut dengan Nike atau Pepe. Tautan-tautan tertentu? 

 



Nike: Ehm, kami bisa dihubungin di terminalbus.co, itu zine kami. Aku nggak tahu Pepe 

mau share Twitternya atau nggak, tapi aku bisa di Twitter juga, di @Eunikegrl. Tapi 

terminalbus.co adalah paling--yang utama, kalo ingin menghubungi kami. 

Pepe: Ehm, aku agak tempting ngasih Twitter, tapi isi Twitterku itu agak nggak berguna 

bagi masyarakat banyak dan pada umumnya. Jadi mendingan nggak usah. [Tertawa.] 

Okka: Ngga setuju, ngga setuju. Menurutku sangat berguna.  

Pepe: Yah, kita bisa dihubungi di terminalbus.co, itu juga ada kok di kalo di laman itu 

sebenernya ada banyak link-link eh, ada tautan-tautan ke Instagram kita, dan ke Twitter 

kita. Jadi kalo pergi ke terminalbus.co udah pasti dapat semua akun-akun media sosial 

aku dan Nike. 

Okka: Twitter kalian harus masuk kurikulum nasional. [Semua tertawa.] 

Pepe: I don’t think so. 

 

Nike: Kasian muridnya ntar. 

Okka: Biar tahu mereka apa arti persahabatan yang jujur, itu penting. 

 

Oke, terima kasih banyak sekali Nike dan Pepe. Terima kasih juga untuk semua 

pendengar, eh terima kasih sudah bergabung dengan kami di episode Ultimatum 

Orangutan radio kali ini, bisa temui saya, Khairani Barokka, di @mailbykite, m-a-I-l-b-y-k-

I-t-e. Sampai jumpa, terima kasih.  
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