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Abstract 

This article is analysis on activities of Betawi women in a contemporary multicultural society by 
using a feminist approach. Issues on how Betawi women balance their daily activities between 
tradition and modernisation are the focus of analysis. The main argument of this article is that 
Betawi women have also significantly contributed in reconstruction process of identity and 
character of Betawi as a multicultural ethnic group. Reciprocally, Betawi women’s activities 
have been influenced by their society’s ideological multicultural values. This article also argues 
that  interpretations of traditional and religion values inclined toward patriarchal attitudes have 
limited Betawi women’s activities in their daily life in a contemporary multicultural society. 

Keywords: multiculturalism, Islam, feminism, gender, patriarchy. 
 
 
 
 
1.  Pendahuluan 

Perempuan Betawi harus struggle. Jangan tergantung pada orang lain, 
sekalipun suami kita sendiri  

(Plampangan, 1996:24). 

Ungkapan tersebut disampaikan oleh Alya Rohali, seorang perempuan Betawi 
yang pernah mengikuti dan memenangkan kontes Putri Indonesia untuk membuktikan 
bahwa perempuan Betawi juga mampu (Plampangan, 1996:24). Ungkapan yang 
menyuarakan kemandirian perempuan  Betawi menjadi poin awal dalam diskusi yang 
mengupas kontribusi kaum perempuan Betawi di era kontemporer ini dalam suatu 
masyarakat multikultural, yang dikenal dengan istilah ‘orang Betawi’, dengan 
menggunakan pendekatan feminisme. 

Makalah ini menganalisis aktivitas kaum perempuan Betawi yaitu bagaimana 
perempuan Betawi menyeimbangankan kegiatan keseharian mereka antara tradisi dan 
modernisasi. Argumen utama makalah ini adalah kaum perempuan Betawi telah turut 
memberikan kontribusi yang signifikan dalam proses rekonstruksi identitas dan karakter 
Betwai sebagai masyarakat yang multikultural. Sebaliknya, aktivitas kaum perempuan 
                                                 
1 Makalah ini didasarkan pada laporan penelitian mengenai masyarakat Betawi (Elfira:2012) 
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Betawi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai multikultural masyarakatnya. Makalah ini juga 
berargumen bahwa interpretasi nilai-nilai tradisional dan religi yang cenderung patriarki 
telah membatasi aktivitas kaum perempuan Betawi dalam hidup kesehariannya di 
masyarakat yang multicultural di era kontemporer ini.  

Hasil penelitian yang dituangkan dalam bentuk makalah penelitian ini tidak 
hanya didasarkan pada kajian kepustakaan, namun juga hasil dari kajian lapangan. 
Kajian lapangan, dalam bentuk interview dengan responden dan nara sumber serta 
observasi ke komunitas Betawi, dilakukan pada tahun 2011 di Jakarta, ibu kota negara 
yang menjadi basis komunitas Betawi.2 Para responden yang pendapatnya dikutip dalam 
laporan penelitian diberikan nama samaran dalam rangka melindungi kebebasan pribadi 
mereka. Seluruh photo yang menampilkan kehidupan kebudayaan Betawi dalam 
keseharian diambil oleh penulis kecuali disebutkan dan sudah mendapat izin untuk 
dipublikasikan.  

2.  Landasan Teori: Multikulturalisme, Etnisitas, dan Gender  

Untuk menganalisis data yang dihasilkan, beberapa konsep  penting dalam 
multikulturalisme etnisitas, dan gender, yang saling berkaitan digunakan. seperti 
argumen yang diutarakan oleh Bhikhu Parekh tentang multicultural society:  

“A multicultural society, then is one that includes two or more cultural 
communities. It might respond to its cultural diversity in one of two ways, each in 
turn capable of taking several forms (Parekh, 2000:6).  

Sedangkan mengenai etnisitas, di dalam artikelnya ‘Ethnicity and Social 
Change’, Daniel Bell berpendapat bahwa di dunia modern ini ‘ethnicity has become 
more salient [than class] because it can combine an interest, [an advantageous one], 
with an affective tie’ (Bell 1975: 169). Fokus utama etnisitas tentu saja kelompok-
kelompok etnik. J. Milton Yinger secara luas mendefinisikan kelompok etnik sebagai 
sebuah segmen dari suatu komunitas masyarakat yang lebih besar yang anggota-
angotanya mengangap diri mereka dan dianggap oleh anggota-angota dari kelompok 
masyarakat lainnya memiliki kesamaan asal-usul dan berbagi segmen-segmen penting 
dalam hal kesamaan budaya. Selain itu Yinger menambahkan bahwa para angota dari 
suatu kelompok etnik berpartisipasi dalam aktivitas-aktivitas bersama.  

Dalam aktivitas-aktivitas tersebut kesamaan asal-usul, baik yang nytaa ataupun 
sekedar mitos, merupakan factor-faktor yang menyebabkan mereka merasa, baik oleh 
mereka sendiri maupun oleh kelompok lain, sebagai berbeda (Yinger 1994: 3-4). 
Faktor-faktor yang signifikan ini membentuk identitas dasar mereka. Menurut Gordon 
Allport, identitas cenderung memadat melalui simbol-simbol atau tanda-tanda  Namun 
sebuah simbol identitas dapat ditinggalkan atau diinterpretasikan sangat berbeda dari 
asalnya di masa depan tergantung dari bentuk dan kriteria identitas yang diinginkan 
(Horowitz 1975: 120).3 Sedangkan Nathan Glazer and Daniel P. Moynihan berhipotesis 
bahwa ‘ethnic groups bring different norms to bear on common circumstances with 
consequent different levels of success -- hence group differences in status’(Glazer and 
Moynihan 1975: 17). Oleh karena itu, membuang atau menginterpretasikan kembali 

                                                 
2 Lihat Elfira, 2012. 
3 Gordon W. Allport (1954) The Nature of Prejudice, Cambridge: Addison-Wesley. Cited in Horowitz, 

1975: 120. 
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sebuah identitas simbol terpenting yang dimiliki grup tersebut adalah salah satu strategi 
yang mungkin dilakukan oleh suatu etnik grup dalam usah untuk tetap bertahan atau 
mendapatkan status yang lebih baik di dunia. Teori-teori etnisitas di atas akan 
digunakan di dalam menganalisis identitas Betawi. 

Dalam menganalisis relasi gender dalam kehidupan keluarga digunakan 
beberapa teori gender sebagai pondasi analisis. Saya setuju dengan argument Barry 
Thorne yang berpendapat bahwa dengan mengunakan  gender sebagai sebuah kategori 
dasar dari sebuah analisis, kaum feminis telah membuat kontribusi penting pada teori 
family (Thorne 1982, 2). Selain itu, Thorne juga menekankan pentingnya untuk tidak 
hanya mendokumentasikan apa yang kaum perempuan lakukan tapi juga berusaha 
memahami pengalaman perempuan dalam menjalani kehidupan mereka. Lebih lanjut 
Thorne berargumen bahwa kaum lelaki dan kaum perempuan memiliki pengalaman 
yang tidak sama dalam menjalani kehidupan berkeluarga mereka (Thorne 1982, 2). 
Saya juga akan megunakan argument Yuval Davis tentang pentingnya rumah, dan kaum 
perempuan sebagai ‘para pembuat rumah (homemakers) dalam proses pembangunan 
etnisitas (Yuval-Davis 1997). Argumen Yuval-Davis ini digunakan untuk meng-
investigasi bagaimana melalui rumah-rumah mereka, kaum perempuan Betawi 
memainkan peranan mereka  dalam dalam membentuk komunitas mereka. Dalam usaha 
melihat adanya keterkaitan gender dan negara digunakan teori yang dikemukakan oleh 
Tamar Mayer, dalam bukunya Gender ironies of nationalism: sexing the nation. Tamar 
Mayer berargumen bahwa : 

control over access to the benefits of belonging to the nation is virtually always 
gendered; that through control over reproduction, sexuality and the means of 
representation the authority to define the nation lies mainly with men.. .while it  is 
men who claim the prerogative of nation and nation-building it is the most part 
women who actually tend to accept the obligation of nation and nation-building 
(2000:2) 

Argumen Mayer ini akan digunakan untuk melihat sejauh mana hukum Negara 
dan kebijakan pemerintah Indonesia berpengaruh dalam menentukan kontribusi 
perempuan Betawi dalam masyarakatnya yang multikultural. 

3.  Gerak Langkah Perempuan Betawi dalam Masyarakat 
Multikultural: Antara Tradisi dan Modernisasi 

Orang Betawi adalah panggilan yang ditujukan kepada keturunan orang-orang 
yang tinggal disekitar Batavia (nama kolonial kota Jakarta) sekitar abad 17an. 
Sedangkan nama Betawi berasal dari kata Batavia. Lance Castles dalam bukunya yang 
didasarkan pada hasil risetnya, Profil Etnik Jakarta, mencoba mengungkapkan asal-usul 
Betawi. Berdasarkan risetnya yang mengandalkan sejumlah data demografis Castles 
berkesimpulan bahwa penduduk asli Jakarta  adalah hasil percampuran berbagai etnis, 
terutama kaum budak, di masa Hindia Timur (Castles, 2007). Pendapat ini masih 
menimbulkan kontroversi hingga kini terutama dari kalangan ‘orang Betawi’ yang 
menolak dianggap sebagai keturunan budak. 

Sedangkan Yasmine Zaky Shahab, seorang keturunan Betawi yang juga 
pemerhati budaya Betawi, juga mengatakan bahwa Betawi merupakan percampuran 
beragam etnik grup yang membentuk suatu identitas baru yang membedakan etnik grup 
ini dengan etnik grup yang lainnya. Yasmine membagi etnik Betawi menjadi tiga 
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kelompok mayarakat yaitu Betawi kota, Betawi tengah, dan Betawi pingiran. Betawi 
kota menghuni daerah sekitar kota di Jakarta Barat dan Weltevreden, yang sekarang 
dikenal dengan nama lapangan Banteng (Jakarta Pusat). Betawi pinggiran adalah 
kelompok Betawi yang menghuni daerah Tanggerang dan Bekasi. Sedangkan Betawi 
tengah adalah kelompok masyarakat betawi yang menghuni daerah diantara dua 
kelompok Betawi tadi. 

Namun, menurut Rachmat Ruchiat, penulis buku Asal-usul nama tempat di 
Jakarta, berdasarkan sensus yang diadakan tahun 1930 hanya dikenal etnis Betawi yaitu 
komunitas-komunitas masyarakat yang memiliki kesamaan bahasa dan adat istiadat 
Betawi. Lebih lanjut lagi Ruchiat menyatakan bahwa penamaan Betawi tengah dan 
pinggiran baru dimulai sekitar tahun 1970an. Penamaan ini dipicu oleh penolakan 
sekelompok Betawi ‘elit’ yang tidak mau bergabung dengan Betawi tengah dan 
pinggiran. Salah satu yang menolak pengabungan Betawi tengah dan pinggir jadi bagian 
Betawi adalah Firman Muntaco. Untuk menengahi konflik tersebut maka Betawi dibagi 
menjadi tiga komunitas yang kita kenal seperti sekarang ini yaitu Betawi kota, tengah 
dan pinggiran.4  

Namun ketiga kelompok ini memiliki satu kesamaan yaitu adat istiadat mereka 
merupakan hasil akulturasi dengan budaya-budaya lain dengan kadar intensitas yang 
variatif. Misalnya Betawi pingiran yang berlokasi di daerah Benteng sangat kuat 
dipengaruhi oleh budaya China.  Sedangkan Betawi tengah cukup kuat dipengauhi oleh 
budaya Arab. Karena percampuran budaya tersebut, maka pada satu sisi, ada Betawi 
yang sangat kuat keIslamannya, namun disisi yang lain  ada juga sebagaian masyarkat 
Betawi yang dalam kehidupan kesehariannya dipengaruhi oleh tradisi Cina.5  Akulturasi 
budaya ini tentu saja memberikan pengaruhnya dalam menentukan aktivitas dan posisi 
kaum perempuan Betawi. Sebagaimana kaum lelakinya, gerak langkah perempuan 
Betawi juga memperlihatkan dinamisnya pergulatan-pergulatan yang mereka lakukan 
dalam mengakomodasi nilai-nilai tradisi dan modernisasi untuk merekonstruksi 
identitas perempuan Betawi di era kontemporer ini. 

Dalem banyak hal, perempuan Betawi masih dikatah kolot atawa ketinggalan 
jaman. Sebenernye pendapet itu salah besar dan ude bukan jamannye lagi ngatah 
begitu. Kebanyakan publik umum masih memandang stereotipe atas perempuan 
Betawi.6 

Ungkapan tersebut disampaikan dalam situs Kampung Betawi, yang tampaknya 
telah menjadi wadah komunikasi peminat kebetawian, terutama bagi komunitas Betawi. 
Ungkapan tersebut menyuarakan penolakan komunitas Betawi terhadap stereotip 
karakter yang negatif terhadap eksistensi perempuan Betawi. Pencitraan perempuan 
Betawi dengan stereotip yang ditolak oleh mayoritas masyarakat Betawi masih terlihat 
hadir dalam tayangan media hiburan, seperti televisi. Pencitraan orang Betawi seperti 
ini yang secara terus-menerus ditayangkan di televisi disesalkan oleh Hj Sylviana 
Murni, yang juga seorang Betawi.  

                                                 
4 Diutarakan dalam  forum diskusi budaya Betawi yang diselenggarakan oleh PPKB FIB UI pada tanggal 

20 Oktober 2011. 
5 Diunduh dari <http://www.thejakartapost.com/news/2010/08/26/betawi-or-not-betawi> tanggal 9 

Oktober 2011. 
6 Diunduh dari <http://kampungbetawi.com/tabe-2/betawi-100-persen> tanggal 9 Oktober 2011 pukul 

08.44 WIB 
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“Citra perempuan Betawi kini sudah sangat jauh berbeda dengan perempuan 
Betawi era tahun 1970-an,” 

Demikian ungkapan Sylviana Murni, mantan Kepala Dinas Pendidikan Dasar 
dan Menengah DKI Jakarta, dalam sebuah diskusi mengenai perempuan Betawi yang 
diselenggarakn oleh Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Lebih 
lanjut, Sylvia Murni menjelaskan panjang lebar bahwa steroetip perempuan Betawi, 
yang wilayah kekuasaannya sekitar dapur, sumur, dan kasur,  yang masih didengungkan 
oleh banyak pihak, sebenarnya sangat berbau penistaan dan merendahkan. Dengan tegas 
Sylvia Murni, seorang Betawi, menyatakan bahwa pandangan seperti tu sudah tak panas 
dikedepankan saat ini.7 Sebagaimana dicontohkan oleh dirinya, secara individu telah 
banyak perempuan-perempuan Betawi yang turut berkiprah dengan sukses dalam ruang 
publik. 

Hal senada juga disampaikan oleh Chairil Gibran Ramadahan, seorang 
sastrawan Betawi  dalam forum diskusi budaya Betawi yang diselenggarakan oleh 
PPKB FIB UI pada tanggal 20 Oktober 2011. Penulis buku kumpulan cerpen bernuansa 
Betawi, Sebelas Colen di malam lebaran,  menyatakan dengan lugas bahwa ia menolak 
menonton sinetron yang bernuansa Betawi karena sebagian besar sinetron yang 
ditayangkan mengambarkan karakter Betawi secara ‘rusak’, misalnya perempuan 
Betawi digambarkan suka berbicara seenaknya, kasar, kurang ajar pada suami dan tidak 
tahu sopan-santun atau bersikap sebagaimana mestinya. Dengan kata lain, kedua 
pemerhati dan pemakai budaya Betawi ini menyatakan bahwa telah terjadi 
ketidaksesuaian pengambaran Betawi di media dengan realitas keseharian Betawi yang 
mereka jalani. 

Banyak hal yang telah dilakukan oleh perempuan Betawi untuk menepis 
stereotip itu. Hal ini mungkin dampak dari program-program yang dicanangkan oleh 
pemerintah dalam memberdayakan dan mendorong keterlibatan kaum perempuan 
Indonesia dalam ranah publik untuk percepatan pembangunan bangsa. Sebagai bagian 
dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tentu saja kaum prempuan dari etnis 
Betawi juga mendapatkan kesempatan untuk memberdayakan diri, sehingga citra 
perempuan Betawi, yang biasanya hanya dikaitkan dengan ranah domestik, telah banyak 
mengalami perubahan, sebagaimana dikatakan oleh Sylvan Murni.  

Namun, tidak dapat pula dipungkiri bahwa dalam keseharian kita saat ini, 
terutama yang terekam di media-media, tidak banyak terlihat kehadiran kaum 
perempuan Betawi sebagai bagian dari komunitasnya. Misalnya saja lembaga-lembaga 
swadaya masyarakat yang mengatas namakan komunitas Betawi, seperti Forum Betawi 
Rempug (FBR); Badan Musyawarah Masyarakat Betawi (Bamus Betawi); Ikatan 
Keluarga Betawi (IKB); Barisan Muda Betawi (BMB); dan Ikatan Persaudaraan Kaum 
Betawi (IPKB sebagian besar dikelola dan dipimpin oleh kaum laki-laki. Jarang sekali 
terlihat kaum perempuan hadir ketika lSM-LSM ini, yang sebagian besarnya 
anggotanya kaum laki-laki, memberikan tanggapan-tanggapan mereka sebagai wakil 
etnis Betawi dalam masalah kenegaran. Kaum perempuan Betawi tampaknya masih 

                                                 
7 Diunduh dari <http://lembagakebudayaanbetawi.com/headline/dua-perempuan-betawi-di-fib-ui.html> 
tanggal 9 Oktober 2011 pukul 08.35 WIB 
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hadir ke ranah publik dalam organisasi-oraganisai kemasyarakatan yang dikhususkan 
untuk kaum perempuan, seperti misalnya perkumpulan pengajian ibu-ibu.  

Dapat dikatakan, ada beberapa hal yang membuat sistim kemasyarakatan Betawi 
paternalistik. Hal pertama yaitu pengaruh budaya Arab, Cina, dan Barat yang memiliki 
sistim kekerabatan, keluarga ataupun organisasi sosial yang patriarki, sistim keturunan 
yang patrilineal, dan sistim tempat tinggal yang patrilokal. Sistim-sistim tersebut 
tampaknya dipergunakan pula, baik secara utuh maupun parsial, oleh masyrakat Betawi 
dari berbagai latar belakang. Misalnya, komunitas Betawi Benteng yang kuat 
dipengaruhi budaya Cina megakui kepala keluarga adalah ayah dan anak laki-laki 
dianggap sebagai penerus keluarga. Menururt Mona Lohanda, sejarawan keturunan 
Betawi Benteng, anak perempuan Betawi Benteng yang telah menikah disarankan untuk 
ikut suami.8 Walaupun Betawi adalah masyarakat yang relatif egaliter, kaum perempuan 
masih tersubordinasi oleh dominasi kaum lelaki. Tampaknya peranan kaum perempuan 
lebih diarahkan pada ranah domestik, sedangkan ranah publik menjadi ranah kaum laki-
laki. Hal ini juga diakui oleh Chairil, seorang sastrawan dan pemerhati budaya Betawi, 
yang memberikan contoh adanya pembagian tugas antara kaum perempuan dan kaum 
laki-laki Betawi. Misalnya, bila ada kematian dalam sebuah keluarga, dalam acara 
penguburan kaum perempuan disarankan untuk tidak ikut ke kuburan namun tetap di 
rumah supaya lebih bisa mengurus urusan domestik, misalnya memepersiapkan 
makanan bagi pelayat yang berkunjung.9 Tampaknya rumah menjadi pusat kegiatn 
kaum perempuan Betawi. 

Walaupun demikian, bukan berarti kaum perempuan Betawi tidak memberikan 
konstrbusi bagi keluarga dan masyarakatnya. Misalnya, di suatu komunitas Betawi di 
kelurahan Batu Ampar, bannyak perempuan Betawi, baik yang masih gadis maupun 
yang ibu-ibu, yang mengisi waktu di rumahnya dengan membuat emping dari buah 
melinjo, baik yang tumbuh dari tanah perkebunan sendiri maupun  hasil pembagian. 
Emping-emping tersebut lalu dikumpulkan secara berkelompok ke penadahnya, 
biasanya kaum perempuan juga. Perempuan penadah ini lalu kemudian menjual 
emping-emping, yang menjadi salah satu ikon Condet, di warung yang biasanya 
didirikan di depan rumahnya dan dikelola sendiri olehnya. Uang, baik dari hasil 
pembuatan emping maupun penjualan emping digunakan oleh para perempuan Betawi 
ini untuk memenuhi tidak hanya kebutuhan mereka pribadi maupun keluarga.10 Apa 
yang dilakukan oleh beberapa kaum perempuan Betawi di daerah Condet menjadi suatu 
contoh kongkrit bahwa melalui rumah pun kaum perempuan Betawi mampu 
memberikan kontribusinya bagi keluarga dan masyarakatnya.  

Melalui rumahnya, kaum perempuan Betawi juga ikut menentukan dan 
memberikan kontribusinya untuk merekonstruksi identitas Betawi. Beberapa responden 
mengatakan bahwa pengetahuan awal mengenai ‘kebetawian’ mereka dapat dari ibu 
mereka, baik melalui dongeng-dongeng masa kecil maupun wejangan-wejangan. 
Contohnya, Samiun (laki-laki, 30 tahunan, seniman)11, dinasehatkan oleh ibunya untuk 
tidak mencari calon isteri yang ‘nyablak’, stereotip karakter yang sering dilekatkan pada 
perempuan Betawi. Wejangan ibunya menjadi pegangan Samiun untuk memilih isteri.12 

                                                 
8 Berdasarkan hasil diskusi yang diselenggarakan oleh PPKB FIB UI tanggal 20 Oktober 2011. 
9 Hasil wawancara tanggal 20 Oktober 2011. 
10 Hasil pantauan dan wawancara di daerah Condet Batu Ampar. 
11 Nama samaran 
12 Hasil wawancara tanggal 20 Oktober 2011. 
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Contoh ini menjadi suatu bukti keterlibatan perempuan, melalui rumahnya, dalam 
pembentukan identitas Betawi. Contoh yang lain dapat dilihat dari perkembangan usaha 
rumahan pembuatan dodol Nyak Mai. Berawal dari kepandaian membuat dodol, salah 
satu penganan wajib dalam acara-acara seremonial masyarakat Betawi, dikembangkan 
menjadi usaha rumahan untuk kebutuhan ekonomi. Sekarang usaha tersebut, yang 
berhasil dilanjutkan oleh anak perempuannya, telah menjadi ikon tradisi pembuatan 
dodol di Situ Babakan, tempat yang menjadi sentra perkampungan Budaya Betawi. 
Dengan kata lain, melalui kepandaian domestik yang dibebankan pada mereka, 
perempuan Betawi telah mampu tidak hanya mengembangkan kapital simbolik Betawi 
tapi juga meningkatkan kapital ekonomi yang dimiliki.13  

Namun, tampaknya hak, kewajiban dan kiprah kaum perempuan Betawi masih 
tertinggal dibelakang dibandingkan kaum lelakinya.Praktek agama (Islam dan Kristen) 
dalam keseharian yang lebih berorientasi pada kepentingan dan persepsi kaum laki-laki 
juga mungkin menjadi penyebab belum totalnya keterlibatan kaum perempuan Betawi 
dalam ranah publik. Biasanya implementasi hukum Islam di masyarakat yang sistim 
kekerabatan patrilineal memberikan keuntungan yang lebih kepada kaum perempuan 
daripada kaum perempuan dari masyarakat dengan sistim kekerabatan matrilineal 
(Elfira, 2005: 33). Bila di Minangkabau penerapan hukum Islam telah membatasi 
perolehan warisan bagi kaum perempuan, di Betawi penerapan hukum Islam di 
masyarakat Betawi yang mayoritas beragama Islam memberikan jaminan perempuan 
mendapatkan warisan orang tuanya. Walaupun laki-laki mendapatkan pembagian 
warisan dua kali lebih besar dari yang diperoleh perempuan. Kuatnya penerapan 
interpretasi syariah Islam yang cenderung mengosong nilai-nilai patrirki di masyarakat 
Betawi juga membuat kiprah kaum perempuan Betawi di ranah publik belum maksimal. 

Seiring dengan era globalisasi yang semakin membuka peluang masuknya 
modernisasi yang tidak hanya menyodorkan konsep perempuan sebagai individu yang 
merdeka, namun juga konsep perempuan yang lemah yang begitu membutuhkan 
perlindungan laki-laki. Perlu suatu keberanian bagi perempuan Betawi dalam menyikapi 
perubahan-perubahan sosial yang terjadi dan mengambil langkah aktif dalam 
memutuskan nilai-nilai yang ditawarkan pada mereka: tradisi atau modernisasi? 

D.  Kesimpulan 

Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa Akulturasi budaya yang 
terjadi dalam masyarakat Betawi tentu saja memberikan pengaruhnya dalam 
menentukan aktivitas dan posisi kaum perempuan Betawi. Sebagaimana kaum 
lelakinya, gerak langkah perempuan Betawi juga memperlihatkan dinamisnya 
pergulatan-pergulatan yang mereka lakukan dalam mengakomodasi nilai-nilai tradisi 
dan modernisasi untuk merekonstruksi identitas perempuan Betawi di era kontemporer 
ini. Kaum perempuan Betawi juga tidak ketinggalan dalam memberikan konstribusinya 
dalam proses rekonstruksi ‘identitas dan karakter Betawi’. Banyak langkah-langkah 
kemajuan yang dilakukan oleh kaum perempuan Betawi. namun tampaknya gerak 
langkah kaum perempuan Betawi agak terbatasi dengan interpretasi-interpretasi nilai-
nilai tradisional dan keagamaan yang cenderung patriarki. 
 

                                                 
13 Hasil pantauan dan wawancara dengan pedagang setempat di Situ Babakan Jakarta selatan tanggal  15 
Oktober 2011. 
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Lampiran 
 
 

 
Ibu-Ibu Majlis Taklim. Photo diambil pada tanggal 17 Oktober 2011 di Tangerang selatan 

 
 
 

 
Penggunaan kapital simbolik untuk mencapai kapital ekonomi. Photo diambil tanggal 15 

Oktober 2011 di Situ Babakan, Jakarta Selatan 
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Pedagang kerak telor: kiprah perempuan Betawi di ranah publik. Photo diambil pada tanggal 15 

Oktober 2011 di Situ Babakan, Jakarta Selatan 
 
 
 

 
Perempuan Betawi di ranah seni: pertunjukan antar generasi. Phot diambil di Festival Sunda 

Kelapa yang diselenggarakan oleh Pemda Jakarta Utara pada tanggal 16 Oktober 2011 di 
pelabuhan Sunda Kelapa Jakarta Utara. 

 
 
 
 




