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Abstract
The study was conducted to determine how the rubric Persona in Harian 

KOMPAS forms a representation of woman's career. This study is a qualitative 
research that uses the analysis of discourse Sara Mills. Discourse analysis with a 
feminist perspective is useful to know how women appear in the text. This study 
used purposive sampling technique for collecting data. 

The results showed female characters displayed by rubric Persona are at two 
positions, namely as an object at the same as subject. Then also found the author 
of rubric Persona is at subject position in the text. Representation of career 
woman in the rubric Persona is a woman with multiple roles, persistent, educated, 
and active in determining the action against him based on what he wanted, had a 
strong motive to build a career but remains concerned with the environmental 
conditions in the vicinity. It was found that the family had an influence on career 
women such as roles, motivations, interests and talents cultivation. 

Additionally, by positioning the reader either men or women identify 
individuals according to the representation presented by rubric Persona. 
However, each reader has a different position on the female characters displayed 
by rubric Persona. 

Key Words: Representation, Career Women, Newspapers. 
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Pendahuluan

Ashadi Siregar (2004) menjelaskan bahwa budaya patriarki membentuk dua 

kelompok berdasarkan kekuatan dan kekuasaan yaitu pria sebagai kelompok 

mayoritas sekaligus tokoh sentral yang memegang peran produktif-publik (bekerja 

di luar rumah tangga untuk menghasilkan nafkah), sedangkan wanita sebagai 

kelompok minoritas yang berperan reproduksi-domestik (melahirkan, menjaga 

keharmonisan dan bekerja untuk urusan rumah tangga). Akan tetapi, zaman 

modern menyebabkan masyarakat Indonesia mengalami perubahan-perubahan

sosial diantaranya pemenuhan kebutuhan rumah tangga semakin kompleks 

sehingga setiap individu memiliki kesadaran untuk bekerja dan melakukan 

aktualisasi diri sehingga peran gender pada sistem budaya patriarki tidak bisa 

diterapkan secara kaku. 

Akibat perubahan-perubahan sosial tersebut menyebabkan semakin 

meningkatnya kesadaran wanita-wanita Indonesia sekaligus mendorong mereka 

untuk berpartisipasi bekerja di ranah publik (wanita karier). Berdasarkan survey 

Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik 

(BPS) tahun 2012 dikutip dari laman Kementerian Pemberdayaan Wanita dan 

Perlindungan Anak (Kemenppa) menyatakan total persentase wanita Indonesia 

yang bekerja di ranah publik sebesar 47, 91 persen. Walaupun terjadi peningkatan 

kesadaran dan partisipasi wanita karier dalam publik, wanita masih dipandang 

sebelah mata dan mengalami ketidakadilan. Hal ini bisa terjadi akibat sistem 

budaya patriarki sudah berakar sejak puluhan tahun di Indonesia yang gilirannya 

menyebabkan peran wanita baik dalam ranah domestik maupun publik cenderung 

terpojokan. 

Adanya misrepresentasi berupa marginalisasi menyebabkan representasi 

wanita ditampilkan tidak berimbang sekaligus mengandung bias gender. Saat ini, 

marginalisasi wanita seringkali dilakukan oleh media massa. Berperan korelasi 

yang menjalankan fungsi seleksi dan interpretasi, media massa memang menyorot 

dan mengulas tentang wanita karier sebagai bagian dari realita masyarakat namun 

yang terjadi adalah misrepresentasi yang semakin menegaskan adanya 

marginalisasi. Berdasarkan penelitian Aliansi Jurnalistik Indonesia yang 
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diterbitkan pada tahun 2011 dimuat dalam artikel Citra Perempuan di Media 

Masih Klise oleh kompas. com menerangkan sebagian besar wanita dalam 

pemberitaan ditampilkan diskriminatif sebagai korban kekerasan dibandingkan 

sebagai individu yang memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Jika hal 

tersebut dibiarkan maka mengakibatkan timbul kewajaran masyarakat mengenai 

stereotip dan prasangka sekaligus membentuk pola pikir dan pandangan 

masyarakat yang membuat wanita semakin tersubordinasi terutama wanita karier. 

Sebenarnya sudah sejak lama lembaga dunia bernama United Nations (PBB) 

memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan yang dihadapi oleh wanita 

khususnya wanita karier. Di tahun 1995, PBB mengadakan konferensi di Beijing 

untuk membahas permasalahan tersebut. Salah satu strategi yang dicanangkan 

oleh PBB untuk menyelesaikan permasalahan marginalisasi wanita adalah 

mempromosikan gambaran yang seimbang tanpa stereotip di media (The United 

Nations Fourth World Conference on Women in Beijing 1995 diambil dari www. 

un. org diakses tanggal 5 Agustus 2016). Susilastuti juga menyatakan media 

massa termasuk surat kabar bisa menjadi jembatan penghubung untuk 

menyelesaikan permasalahan marginalisasi. Bila media mampu menjadi jembatan 

penghubung yang baik maka tidak ada perbedaan persepsi atau pandangan 

terhadap berbagai persoalan-persoalan yang ada di masyarakat sehingga

diharapkan menumbuhkan partisipasi aktif atau pasif (dalam Women in Public 

Sector, 2008). Berdasarkan Edelman Trust Barometer tahun 2015 menyatakan 

bahwa masyarakat Indonesia sebanyak 72% masih mempercayai media tradisional 

untuk memperoleh informasi umum dan berita di antaranya diperoleh dari surat 

kabar. 

Harian KOMPAS adalah satu dari puluhan produk surat kabar Indonesia yang 

turut berpartisipasi mengangkat martabat dan nilai wanita. Harian KOMPAS 

memiliki satu rubrik (section) yang berisi feature profile bernama Persona. 

Rubrik ini hanya terbit pada hari minggu dan menampilkan sosok aktif yang telah 

berkontribusi atau menciptakan perubahan baik di bidang sosial, ekonomi, politik, 

atau akademik, selain dari sisi sosok sebagai pribadi. Rubrik Persona adalah 

rubrik yang dianggap unik dalam penyajiannya karena memuat narasi sekaligus 

http://www.un.org/
http://www.un.org/
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sebagian besar dialog dengan tokoh. Pada edisi Januari-Februari 2016, rubrik 

Persona menampilkan empat tokoh wanita karier di antaranya Toeti Herarty N 

Rooseno, seorang wanita yang aktif dalam membangun bidang keilmuan baru 

dalam dunia akademis. Mooryati Soedibyo, entrepreneur yang memiliki 

pengalaman puluhan tahun dalam membangun perusahaan jamu Indonesia. Lalu, 

Prita Kemal Gani merupakan seorang praktisi public relations (PR)

memperkenalkan teater dalam ilmu komunikasi, dan Destry Damayanti, seorang 

pakar ekonomi wanita profesional di Indonesia. 

Oleh karena itu, fokus dari penelitian ini adalah untuk meneliti representasi 

wanita karier pada rubrik Persona Harian Kompas edisi Januari-Februari 2016 

mulai dari bagaimana wanita menjalankan profesi, kontribusinya di ranah publik, 

dan hubungan antara wanita dan keluarga hingga membentuk representasi wanita 

karier. Menurut Eriyanto (2011:199), metode analisis wacana Sara Mills berguna 

untuk mengkaji representasi gender terutama representasi wanita di media massa 

melalui teks dalam perspektif feminis. Oleh karena itu, penelitian ini 

menggunakan teknik analisis wacana Sara Mills. 

Rumusan Masalah

Peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana empat wanita karier yang ditampilkan dalam rubrik Persona pada 

edisi Januari-Februari 2016 direpresentasikan oleh Harian Kompas?

Tujuan

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan bagaimana empat tokoh wanita karier pada rubrik Persona 

Harian Kompas direpresentasikan di dalam teks. 
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Telaah Pustaka

1. Komunikasi

Bernard Berelson dan Gary A. Steiner menyatakan bahwa komunikasi 

terjadi karena adanya transformasi, gagasan, emosi, keterampilan, dengan 

menggunakan simbol-simbol—kata-kata, gambar, figur, grafik, dan 

sebagainya. Proses transformasi itulah yang biasanya disebut dengan 

komunikasi (dalam Mulyana, 2010:68). Antara komunikasi dan realitas tentu 

saling berhubungan. Oleh karena itu, komunikasi menjadi bagian dari proses 

yang melekat pada kehidupan kita sehari-hari mulai dari menginformasikan 

bagaimana kita menangkap, memahami, dan mengonstruksikan pandangan 

kita terhadap realitas dan dunia. Komunikasi adalah fondasi dari kebudayaan 

kita (Baran, 2010:9). 

2. Komunikasi Massa

Komunikasi massa merupakan komunikasi dari seseorang atau 

sekelompok orang melalui alat pengirim (medium) kepada khalayak atau

pasar (Biage, 2010:9). Lasswell (dalam Mulyana, 2010:147) mengungkapkan 

bahwa komunikasi massa bisa terjadi jika melibatkan aspek-aspek komunikasi 

diantaranya: who (komunikator), says what (pesan), in what channel (media), 

to whom (komunikan), dan with what effect (efek). 

Komunikasa massa dianggap mampu menjangkau khalayak luas sehingga 

memiliki beberapa fungsi diantaranya menyebarankan informasi, melakukan 

sosialisasi, memberikan motivasi, menyediakan ruang untuk diskusi dan 

perdebatan, mendidik khalayak, memajukan kebudayaan, dan membangun 

intergrasi (Effendy, 2003:27). 

3. Media Massa

Saat ini, media massa mengalami inovasi dan revolusi sehingga 

penyebaran informasi menjadi lebih interaktif sekaligus kompleks. Tanpa 

media massa, komunikasi massa tidak akan terjadi. Oleh karena itu, wajar 

jika saat ini media massa telah menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat 

modern. Lasswell menjelaskan bahwa media massa berfungsi untuk seleksi 

dan interpretasi informasi. Media memasukan kritik dan cara seseorang harus 
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bereaksi terhadap kejadian tertentu. Karena itu korelasi merupakan bagian 

media yang berisi editorial dan propaganda. Fungsi korelasi bertujuan untuk 

menjalankan norma sosial dan menjaga konsesus dengan mengekspos 

penyimpangan, memberikan status dengan cara menyoroti individu terpilih 

dan dapat berfungsi untuk mengawasi pemerintah. Dalam menjalankan fungsi 

korelasi, 

Namun media seringkali menghalangi ancaman terhadap stabilitas sosial 

dan memonitor atau mengatur opini publik. Fungsi korelasi dapat menjadi 

disfungsi ketika media terus-menerus melanggengkan stereotip dan 

menumbuhkan kesamaan, menghalangi perubahan sosial, inovasi mengurangi 

kritik, dan melindungi serta memperluas kekuasaan yang mungkin perlu 

diawasi (dalam Severin dan Tankard, 2011:386). 

4. Surat Kabar

Surat kabar merupakan medium massa yang berguna untuk menyampaikan 

informasi dan berita kepada khalayak luas. Sebelum teknologi penyiaran dan 

internet hadir. Biage (2010:65) menyatakan bahwa surat kabar menjadi satu-

satunya medium yang dipakai untuk mendapatkan informasi dan berita terkini. 

Namun juga perlu disadari bahwa surat kabar memiliki peran penting dalam 

mendefinisikan pers independen. 

Surat kabar memiliki empat fungsi diantaranya adalah menyiarkan 

informasi, mendidik audiens, memberikan hiburan, dan mempengaruhi 

audiens. Pada fungsi mempengaruhi, surat kabar memegang peranan penting 

dalam kehidupan masyarakat. Fungsi mempengaruhi dari surat kabar, secara 

implisit terdapat pada tajuk rencana dan artikel (Effendy, 2003:149-150). 

5. Berita

Menurut Luwi Ishwara (2005) berangkat dari peristiwa, berita merentang 

sedikit ke masa lampau dan masa datang. Selain dipengaruhi adanya revolusi 

teknologi media massa maka penulisan berita dahulu menekankan pada unsur 

apa (what news) kemudian kini bergeser dengan menambahkan unsur 

“mengapa” (why news) pada bagian analisis, komentar, maupun laporan 

khusus. Kustadi Suhandang (2004) membagi berita menjadi dua jenis. Jenis 
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berita yang langsung (to the point) mengemukakan fakta yang yang terlibat di 

dalamnya, dan disebut sebagai straight news, serta yang tidak langsung dalam 

arti dibumbui kata-kata berbunga (diplomatis) sehingga fakta yang tampaknya 

sepele menjadi menarik untuk diminati dan dinikmati, dan jenis ini disebut 

feature news. 

6. Representasi

Menurut Judy Giles dan Tim Middleton (1999:56) representasi berasal 

dari kata “represent” yang terdiri dari tiga arti yaitu to stand in for

(melambangkan), to speak or act on behalf of (berbicara atas nama seseorang), 

dan “to re-present” (menghadirkan kembali peristiwa yang sudah terjadi). 

Representasi memainkan dua peran penting diantaranya: Pertama, apakah 

sebuah kelompok, seseorang, gagasan ditampilkan sebagaimana semestinya 

tanpa diburuk-burukan atau dilebih-lebihkan. Kedua, bagaimana representasi 

tersebut ditampilkan mulai dari pemilihan kata, kalimat, aksentuasi, foto, yang 

ditampilkan dalam pemberitaan (Eriyanto, 2011:113). Representasi selalu 

hadir dalam setiap pemberitaan karena jurnalis menceritakan kembali dan 

memberikan makna pada setiap realita atau peristiwa menggunakan simbol, 

gambar, dan bahasa. 

7. Wanita Dalam Ranah Publik (Wanita Karier)

Berbicara mengenai wanita di ranah publik maka berkaitan dengan wanita 

karier. Perubahan sosial di berbagai bidang sektor publik mulai dari 

perekonomian, pendidikan, atau sosial menyebabkan wanita untuk turut 

berpartisipasi dan mengambil andil. Menurut Endang T. Suryadi (dalam 

Anoraga, 2006:122) mengatakan arti kata pertama dari wanita karier, jelas 

berhubungan dengan bekerja dan menghasilkan uang. Kemudian arti yang 

kedua, lebih cenderung kepada pemanfaatan kemampuan jiwa dan adanya 

peraturan, maka wanita memperoleh perkembangan dan kemajuan dalam 

pekerjaan, jabatan, dan sebagainya. 

Menurut Utami (dalam Wahyuni, 2016:8), wanita karier memiliki ciri-ciri 

diantaranya aktif melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai kemajuan, 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan merupakan kegiatan-kegiatan professional 
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sesuai dengan bidang yang ditekuninya, baik di bidang politik, ekonomi, 

pemerintahan, ilmu pengetahuan, ketentraman, sosial, budaya pendidikan, 

maupun bidang-bidang lainnya, lalu bidang pekerjaan yang ditekuni oleh 

wanita karier adalah pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya dan dapat 

mendatangkan kemajuan dalam kehidupan pekerjaan dan jabatan. 

8. Gender

Oakley mengatakan gender bukan dibedakan berdasarkan biologis, 

melainkan perbedaan perilaku yang dikonstruksikan oleh budaya. Walaupun 

gender dalam setiap budaya antara satu budaya dengan kebudayaan lainnya 

berbeda akan tetapi menurut Gallery ada dua elemen gender yang bersifat 

universal yaitu; 1) gender tidak identik dengan jenis kelamin, 2) gender 

merupakan dasar dari pembagian kerja di semua masyarakat (dalam Nugroho, 

2008:3-6). 

Di dalam teori gender, gender adalah bangunan sosial dan kultural yang 

membedakan antara karakteristik maskulin dan feminin. Deux dan Kite 

(dalam Partini, 2013:18) beranggapan gender dapat berlangsung di dalam 

masyarakat karena didukung oleh sistem kepercayaan gender. Sistem ini 

mencakup peran dan perilaku baku antara wanita dan pria yang 

membentuknya pola baku. Adanya pola baku ini memunculkan elemen 

deskriptif berupa bagaimana “sebenarnya” pria dan wanita, serta bagaimana 

“seharusnya” pria dan wanita bersikap dan berperan. Adanya perbedaan peran 

dan sikap bisa menyebabkan terjadinya bias gender. Bias gender merupakan

kebijakan, kegiatan, program, atau kondisi yang memihak atau merugikan 

salah satu jenis kelamin. Deux dan Kite (dalam Partini, 2013:18) mengakui 

bahwa gender pada masing-masing negara di dunia memiliki perbedaan 

penerapan namun pada umumnya pria dipandang lebih kuat dan aktif, 

mempunyai keinginan yang besar untuk mencapai sesuatu, memiliki dominasi, 

otonomi dan agresif namun sebaliknya pada wanita dipandang sebagai 

seseorang yang lemah dan pasif bersifat mengalah, afiliatif, dan 

memperhatikan lingkungannya. 
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9. Peran Media Massa Sebagai Pembentuk Representasi Wanita Karier

Representasi wanita dalam media massa berpengaruh besar dalam 

pembentukan persepsi masyarakat modern mengenai wanita. Alex Sobur 

(2004:91) menegaskan bahasa dalam pemberitaan media massa tidak hanya 

sebagai alat komunikasi untuk menggambarkan realita, namun juga 

menentukan potret tertentu yang hendak ditanamkan kepada publik. Menurut 

Iwan Awaluddin Yusuf (2004), media massa Indonesia hidup di dalam 

masyarakat yang menganut budaya patriarki sehingga sadar atau tidak, lebih 

menonjolkan sisi maskulinitas namun pada saat bersamaan, simbol feminitas 

termarjinalkan. Selain menciptakan “realita baru”, pemberitaan di media 

massa juga menghadirkan representasi wanita yang negatif, begitu pula juga 

dengan representasi wanita karier. 

Representasi wanita karier merupakan topik yang menarik untuk dikaji. 

Pandangan tradisional yang menyatakan wanita seharusnya hanya menjadi ibu 

rumah tangga sudah lama ditinggalkan. Fakta menunjukkan wanita sudah 

sejak lama mampu memberi kontribusi yang tinggi terhadap kesejahteraan 

keluarga bahkan perekonomian suatu negara. Semakin tinggi pendidikan 

seorang wanita, maka semakin besar keinginannya untuk memasuki dunia 

kerja dan menjadi wanita karier. Oleh karena itu representasi wanita karir di 

dalam media massa perlu ditampilkan dengan sebaik-baiknya karena 

representasi selalu meliputi pengambaran tentang suatu objek yang berdampak 

pada penerimaan masyarakat sosial terhadap wanita karier. 

Sejak digelarnya The United Nations Decades for Women pada tahun 1975 

dan Beijing Platform for Action pada tahun 1995telah menyebabkan lahirnya 

gerakan penyadaran isu yang berkaitan permasalahan yang dihadapi 

olehwanita. Pada konvensi diselenggarakan di Beijing, isu media dan wanita 

dimasukan kedalam 12 isu kritis dunia (Kusumaningrum dalam Yusuf, 

2004:355). Adanya peningkatan dukungan terhadap publikasi media massa 

dalam mengkampanyekan dan menuntut hak-hak wanita sangat menunjang 

keberlangsungan dan keberhasilan gerakan feminis (Taylor dalam Dewi, 

2009:234). Jalaludin Rakhmat (dalam Gani, 2005:39) mengungkapkan media 
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massa sanggup berperan juga membentuk citra seseorang atau kelompok 

mengenai lingkungannya lewat fokus pemberitaan yang tadinya adalah agenda 

media massa menjadi agenda masyarakat luas. 

10. Analisis Wacana

Analisis wacana merupakan bagian dari riset konten media karena pusat 

perhatian darikajian analisis wacana adalah isi media sehingga menekankan 

tentang bagaimana suatu objek ditampilkan di dalam media. Di dalam 

penelitian ini menggunakan analisis wacana Sara Mills. Analisis ini

menekankan pada ideologi gender dalam wacana feminisme. Tujuan dari 

analisis Sara Mills adalah “draw attention to and change the way the gender 

represented” dan “the way the meanings of gender are represented so that’s 

possible to contest those representation or reinterpret them; but I would also 

like ‘to make strange’ the way gender is represented in our culture” (Mills, 

2005:1-2). Analisis wacana perspektif feminis ini dipengaruhi oleh konsep 

Althusser dan pemikiran Norman Fairclough tentang relasi kekuasaan berupa 

bagaimana bahasa berkontribusi dalam membangun dominasi seseorang 

terhadap orang lain. Di satu sisi Mills menyakini bahwa feminisme 

menyiratkan sebuah komitmen untuk mengubah struktur sosial yang nantinya 

diharapkan meminimalisir terjadinya penindasan terhadap wanita. 

Dalam analisisnya, Mills berusaha menunjukan posisi setiap tokoh yang 

ada di dalam sebuah teks lewat posisi subjek-objek karena posisi tersebut 

mempengaruhi struktur teks dan pemaknaan teks secara keseluruhan. Selain 

itu, analisis wacana Sara Mills juga memperhitungkan posisi pembaca di 

dalam teks karena posisi pembaca menjelaskan bagaimana bentuk dukungan 

yang ditampilkan di dalam teks. 

Metodelogi

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan teknik analisis 

wacana Sara Mills. Di dalam teknik analisis wacana Sara Mills, teks dikaji 

berdasarkan posisi tokoh-tokoh ditampilkan dalam teks yaitu apakah mereka 

berada pada posisi subjek ata objek. Posisi- posisi tersebut menentukan bentuk 
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teks yang dihadirkan kepada audiens. Di dalam teknik analisis wacana Sara 

Millsdianggap terjadi negosiasi antara pembaca dan penulis sehingga posisi 

pembaca juga menjadi fokus perhatian dalam analisis ini. Oleh karena itu,

analisis wacana Sara Mills menjadi analisis yang tepat untuk mengkaji 

representasi tokoh-tokoh wanita karier dalam rubrik Persona Harian Kompas edisi 

Januari-Februari 2016. 

Pengumpulan data menggunakan teknik purposive sampling. Data 

dikumpulkan dari hasil dokumentasi dan wawancara dengan sejumlah informan. 

Kemudian, data yang dikumpulkan berdasarkan jenis kelamin tokoh yaitu hanya 

wanita saja pada rubrik Persona edisi Januari-Februari 2016. Sedangkan, 

wawancara dilakukan kepada delapan pembaca dengan kriteria yaitu pernah atau 

masih menjadi mahasiswa, mengetahui dan pernah membaca rubrik Persona di 

Harian Kompas yang menjadi objek penelitian. Pembaca-pembaca tersebut dibagi 

menjadi dua kelompok yaitu pria dan wanita. 

Sajian dan Analisis Data

Pada edisi Januari-Februari 2016, rubrik Persona menampilkan tokoh-tokoh 

wanita karier Indonesia diantaranya Mooryati Soedibyo, Toeti Herarty N 

Rooseno, Prita Kemal Gani dan Destry Damayanti. Untuk menganalisis pesan 

yang menampilkan representasi dari empat tokoh sebagai wanita karier maka 

dibagi menjadi dua kajian yaitu posisi subjek-objek dan posisi pembaca. 

1. Posisi Subjek-Objek

Untuk menentukan posisi subjek-objek maka dilihat berdasarkan 

bagaimana wanita karier menjalankan profesi, kontribusi wanita karier di 

ranah publik dan hubungan antara wanita karier dan keluarga. Berdasarkan 

hasil analisis menunjukan bahwa empat tokoh wanita berada pada posisi 

sebagai objek sekaligus subjek. 

a. Wanita dalam profesi

Empat tokoh wanita karier yang ditampilkan oleh rubrik 

Persona merupakan wanita karier yang sukses di bidang 

profesinya, berasal dari kalangan berpendidikan, dan memiliki 
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pemikiran atau gagasan yang baik berkaitan terhadap hal-hal 

berkaitan dengan profesi mereka. Selain itu, terlihat bahwa penulis 

rubrik Persona berusaha menunjukan karakter, sifat, dan keahlian 

yang unik dari masing-masing tokoh. 

Motif berkarier dari masing-masing tokoh terlihat ketika tokoh 

menjelaskan gagasan mereka mengenai profesi yang dijalaninya. 

Empat tokoh menyatakan secara tersirat bahwa motif utama 

mereka berkarier adalah untuk menggali potensi diri sehingga 

mengarah pada usaha membina karier. Namun juga ditemukan ada 

motif lain yang mendukung motif tersebut yaitu motif ekonomi, 

salah satunya ditemukan pada tokoh Mooryati Soedibyo. 

Setiap tokoh-tokoh wanita karier yang ditampilkan oleh rubrik 

Persona dianggap memasuki atau sedang mencapai kesuksesan 

dalam karier. Kesuksesan tersebut diraih karena dipengaruhi oleh 

beberapa faktor diantaranya faktor fisik, dan faktor kecerdasan, 

minat, keterampilan. Kekuatan fisik yang ditampilkan oleh tokoh-

tokoh wanita karier di dalam rubrik Persona tidak identik dengan 

kekuatan fisik untuk “untuk melawan dan berperang sekaligus 

memperebutkan kekuasaan atas kelompok lainnya” akan tetapi 

lebih kepada kekuatan fisik tentang bagaimana ia mampu bertahan 

(tetap prima dan sehat) sebagai wanita karier. Terbukti bahwa 

“Men sana in corpore sano” (dalam badan yang sehat terdapat jiwa 

yang sehat) berguna meningkatkan daya guna seseorang dalam 

bekerja. Walaupun di dalam budaya patriarki terdapat stereotip 

bahwa pria memiliki badan dan tenaga yang lebih kuat dibanding 

wanita akan tetapi hal tersebut tidak terbukti dari tokoh-tokoh 

wanita yang ditampilkan dalam rubrik Persona. 

Minat dan kemampuan adalah faktor yang saling mendukung 

satu sama lain di mana minat menyokong perkembangan 

kemampuan, yang kemudian mengarah pada prestasi lalu akan 

semakin meningkatkan minat seseorang. Selain itu, kecerdasan 
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juga merupakan faktor yang berguna untuk membuat seseorang 

mampu berpikir kritis dalam menyerap dan mengolah informasi 

Kecerdasan, minat, dan keterampilan merupakan tiga faktor yang 

ditampilkan oleh rubrik Persona untuk menunjukan daya guna dan 

keberhasilan wanita karier. 

Faktor ini dapat dilihat dari bagaimana empat tokoh wanita 

karier yang ditampilkan oleh rubrik Persona menghadapi sejumlah 

tantangan di bidang profesi mereka. Dengan adanya kecerdasan, 

minat, dan keterampilan yang telah mereka asah lewat pengalaman 

dan pendidikan maka empat tokoh wanita dianggap mampu 

menangani permasalahan-permasalahan tersebut. 

b. Kontribusi Wanita Karier di Ranah Publik

Rubrik Persona menunjukan usia bukan menjadi penghalang 

untuk berhenti mengembangkan potensi dan tetap aktif dalam 

memberikan konstribusi baik di ranah publik. Empat tokoh wanita 

yang ditampilkan oleh rubrik Persona rata-rata telah berusia di atas 

50 tahun dan sampai saat ini masih aktif bekerja dan berkontribusi 

di ranah publik. 

Kontribusi yang dilakukan oleh wanita-wanita ini tidak hanya 

dilihat dari seberapa dekat wanita dengan tujuannya akan tetapi 

juga seberapa besar dampak kontribusinya terhadap lingkungannya 

misalnya Mooryati Soedibyo sebagai Empu Jamu terus berupaya 

untuk menjaga jamu Indonesia tetap lestari dan mampu bersaing.

Toeti Herarty menghasilkan berbagai karya di bidang keilmuan 

filsafat dan bidang profesi lainnya, Destry Damayanti berusaha 

menjaga keseimbangan diri dengan melakukan aktivitas sosial, dan 

Prita Kemal menekankan pentingnya teater dalam ilmu komunikasi

melalui kurikulum dan sosialisasi di kampus. 

c. Hubungan antara wanita karier dan keluarga

Keluarga memiliki pengaruh besar terhadap perjalanan karier 

wanita baik secara tidak langsung maupun langsung. Di dalam 
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masyarakat patriarki menunjukan tanpa dukungan atau pengaruh 

peran dari keluarga, wanita tidak bisa bekerja di ranah publik atas 

kehendaknya sendiri. Selain itu, peran domestik membuat wanita 

memiliki peran ganda sehingga menyebabkan wanita memikul 

tanggung jawab besar dalam menjaga keutuhan rumah tangga 

sekaligus memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jika dilihat dari 

beberapa tokoh seperti Mooryati atau Toeti Heraty menunjukan 

beban peran ganda tersebut tidak diemban sendiri akan tetapi juga 

dibantu dan bekerja sama dengan suami sehingga beban yang 

dipikul menjadi lebih ringan. 

Berdasarkan penjelasan tokoh, keberadaankeluarga di 

antaranya orang tua, anak, suami berperan besar dalam 

pembentukan sifat, akses pendidikan atau keputusan dalam 

mengembangkan karier. Masing-masing dari mereka memberikan 

pengaruh positif atau negatif kepada setiap tokoh-tokoh wanita 

yang ditampilkan dalam rubrik Persona. Jika diantara mereka 

memberikan pengaruh negatif terhadap tokoh-tokoh wanita karier, 

hal tersebut menjadi batu loncatan bagi tokoh-tokoh wanita untuk 

tetap meneruskan perjalanan karier mereka. 

2. Posisi Pembaca

a. Posisi Pembaca dalam teks

Di dalam rubrik Persona, bentuk negosiasi antara pembaca dan 

penulis terlihat dari penyapaan penulis terhadap pembaca di dalam teks 

baik secara langsung atau tidak langsung. Bentuk penyapaan di dalam 

rubrik Persona dilakukan dengan penyapaaan yang mengunakan kata 

ganti orang seperti “aku, dia, saya, anda, mereka”. Dari sini terlihat 

menunjukan bahwa penulis berusaha mengajak dan mempengaruhi 

pembaca untuk memahami tokoh di dalam teks. 

Dengan adanya fomat dialog, penulis menciptakan tokoh seakan-

akan berbicara langsung dan mengarahkan pembaca untuk ikut 
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menyelami realita yang ditulis oleh penulis. Oleh karena itu, posisi 

pembaca di dalam teks pada empat tokoh wanita karier yang 

ditampilkan oleh rubrik Persona ditempatkan untuk memahami 

sekaligus mendukung tokoh. 

b. Tanggapan terhadap rubrik Persona

Sebagian besar pembaca mengidentifikasi tokoh-tokoh wanita 

karier berdasarkan dari sudut pandang tokoh. Sebagian pembaca sadar 

bahwa di dalam teks terdapat dua sudut pandang diantaranya sudut 

pandang tokoh dan penulis. Baik pembaca pria atau wanita 

menanggapi latar belakang, karakter, sifat, atau gagasan tokoh dengan 

positif.  Namun juga ditemukan ada pembaca tokoh Destry Damayanti 

yang kecewa dengan penyajian atau ulasan yang terkesan tidak mudah 

dimengerti oleh pembaca awam. Pembaca tersebut mengapresiasi

namun di sisi lain juga kecewa. 

Sebagian besar pembaca menyukai tokoh-tokoh wanita yang 

ditampilkan oleh rubrik Persona mulai dari latar belakang, profil, atau 

ciri khas tokoh. Sebagai contoh, pembaca wanita dalam edisi Mooryati 

beranggapan bahwa Mooryati adalah sosok wanita pedagang yang 

berbeda dan patut dicontoh. Di sisi lain ditemukan pembaca tokoh 

Destry Damayanti merasa kecewa karena gagasan tokoh ditampilkan 

menggunakan istilah ekonomi makro yang tidak umum dan tidak fokus 

sehingga pembaca awam tidak bisa memahami isu yang diutarakan.

Pada tokohMooryati Soedibyo, pembaca menangkap ada kesan sinis 

dari penulis tentang gagasan yang yang diutarakan oleh Mooryati 

berkaitan khasiat jamu. Namun hal tersebut tidak mengubah dukungan 

pembaca terhadap tokoh utama. 

Kesimpulan

Di dalam penelitian ini masing-masing tokoh ditampilkan sebagai posisi 

subjek (pencerita) sekaligus objek. Tokoh-tokoh wanita ditampilkan sebagai objek 

karena di dalam rubrik Persona mengulas dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan 
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dengan tokoh tersebut. Tokoh-tokoh wanita juga diposisikan sebagai subjek 

karena tokoh tersebut mendapatkan kesempatan besar untuk menjelaskan dirinya

sekaligus pemikirannya sehingga tokoh-tokoh tersebut dapat membangun 

representasi diri yang positif dan berimbang.  Leo Agustino (2008) dalam Women 

in Public Sector menjelaskan penggambaran positif secara tidak langsung 

memberikan informasi kepada masyarakat tentang kemajuan yang dicapai oleh 

wanita di Indonesia.  Penulis rubrik Persona terlibat sebagai posisi subjek di 

dalam teks karena penulis terlihat berusaha membentuk kesan dan gambaran 

pertama mengenai tokoh-tokoh wanita karier tersebut. Hal ini bisa terjadi karena 

untuk membantu pembaca dalam memahami sosok wanita.  Disini terlihat bahwa 

penulis berfungsi sebagai “interpretasi dan selektor” untuk membantu 

membangun pemahaman audiens terhadap tokoh-tokoh wanita karier yang 

ditampilkan oleh rubrik Persona. 

Wanita karier dalam rubrik Persona tidak ditampilkan sebagai kelompok 

diskriminan sehingga sosok yang ditampilkan merupakan manusia yang berperan 

dengan baik dalam keluarga, lingkungan kerja, dan masyarakat. Representasi 

wanita karier yang ditampilkan rubrik Persona adalah wanita yang aktif dalam 

mengambil tindakan atas dirinya berdasarkan apa yang ia inginkan, sangat 

mementingkan pendidikan, memiliki banyak pemikiran terhadap bidang yang ia 

tekuni sekaligus tetap peduli dengan kondisi lingkungan di sekitarnya. 

Pada tokoh Toeti Heraty N Rooseno, Destry Damayanti dan Mooryati 

Soedibyo ditemukan mereka adalah wanita peran ganda. Peran ganda yang 

mereka emban menimbulkan bias gender baik di lingkungan keluarga dan kerja. 

Di dalam teori gender, peran ganda bisa menyebabkan terjadinya bias gender. 

Peran ganda yang dibebankan pada wanita menyebabkan beban kerja wanita 

menjadi semakin lebih berat. Adanya peran ganda berasal dari keyakinan 

masyarakat patriraki bahwa pekerjaan domestik harus dipikul oleh wanita bukan 

juga dibebankan kepada laki-laki. Di dalam rubrik Persona hal tersebut tidak 

menjadi penghalang untuk berkarier sehingga masing-masing tokoh mampu 

meraih kesuksesan. Kesuksesan karier masing-masing tokoh memang memenuhi 

sebagian besar syarat-syarat yang dipaparkan oleh Prabuningrat (dalam 
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Ermawanti, 2016:61) dalam mengembangkan karier. Namun juga perlu 

diperhatikan bahwa kesuksesan yang diraih oleh tokoh-tokoh wanita karier 

didukung oleh status mereka yang merupakan kalangan menengah ke atas 

sehingga status tersebut memiliki daya tawar cukup baik di masyarakat. 

Pada posisi pembaca, pembaca rubrik Persona ditempatkan pada dua sudut 

pandang yaitu sudut pandang penulis dan sudut pandang tokoh utama. Namun jika 

diperhatikan, dua sudut pandang membentuk satu alur penceritaan yang 

mendukung atau menyepakati hal-hal yang dikaitkan dengan tokoh utama sebagai 

seorang wanita karier. Berdasarkan tanggapan pembaca baik pria dan wanita

ditemukan bahwa pembaca memposisikan diri berdasarkan pada sudut pandang 

tokoh utama. 

Posisi pembaca terhadap tokoh menghasilkan tanggapan yang berbeda-beda, 

Sebagian besar berada posisi netral atau positif. Pembaca memilih posisi positif 

karena tokoh-tokoh wanita tersebut memiliki keunikan karakter yang dianggap 

berbeda dengan wanita pada umumnya di dalam budaya patriarki. Pembaca juga 

mengapresiasi kontribusi yang dilakukan oleh tokoh-tokoh tersebut. Sedangkan, 

pembaca yang memilih pada posisi netral menganggap hal-hal yang dilakukan 

oleh tokoh memang wajar bisa terjadi karena didukung oleh latar belakang tokoh.  

Ditemukan juga beberapa pembaca kecewa dengan ulasan yang disajikan 

sehingga pembaca memilih posisi netral terhadap tokoh. Walaupun terdapat 

keragaman tanggapan pembaca mengenai terhadap tokoh-tokoh wanita karier 

yang ditampilkan oleh rubrik Persona, tanggapan pembaca baik wanita atau pria 

tidak mengandung bias gender karena pembaca menanggapi berdasarkan 

pencapaian atau gagasan tokoh sebagai manusia setara. 
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