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ABSTRAK 

 

 Masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah mendeskripsikan bentuk-bentuk 

ketidakadilan gender dalam novel Bandar karya Zaky Yamani. Metode yang digunakan untuk 

mengumpulkan data adalah metode studi  pustaka dan metode  observasi. Metode analisis data 

menggunakan metode deskriptif. Selain itu, metode penyajian hasil analisis data menggunakan 

metode informal. Berdasarkan hasil penelitian, bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang 

terdapat dalam novel Bandar karya Zaky Yamani adalah ketidakadilan gender dalam bentuk 

marginalisasi perempuan yang meliputi eksploitasi ekonomi  dalam bentuk perjodohan dialami 

oleh tokoh Dewi  dan Aminah. Selain itu, eksploitasi seksual dalam bentuk pelacuran dialami 

oleh tokoh Dewi. Ketidakadilan gender dalam bentuk subordinasi yakni peran perempuan hanya 

bisa melakukan pekerjaan domestik. Hal itu dialami oleh tokoh Nurjannah. Selain itu, 

ketidakadilan gender dalam bentuk stereotipe dialami oleh Nurjannah dan Dewi dalam bentuk 

sebagai pemuas laki-laki. Ketidakadilan gender juga dalam bentuk kekerasan, kekerasan fisik, 

kekerasan emosional, dan kekerasan seksual. Kekerasan fisik dialami Nurjannah, Aminah, 

Neneng, Bi Oci, dan Dewi yang meliputi tamparan  dan jambakan. Selain itu, kekerasan 

emosioanal dialami oleh Nurjannah, Aminah, dan Dewi dalam bentuk hinaan dan ancaman. 

Kekerasan seksual dialami oleh Dewi dalam bentuk pemerkosaaan sedangkan yang dialami oleh 

Guru SD dalam bentuk colekan. Adapun bentuk ketidakadilan gender yang lain ialah beban kerja 

ganda. Beban kerja ganda dialami oleh Nurjannah, Dewi, dan para ibu di Gang Somad.  

 

Kata kunci: ketidakadilan, gender, marginalisasi, surbodinasi, stereotipe, kekerasan, beban kerja ganda 
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ABSTRACT 

 

The issues discussed in this paper is to describe forms of gender inequality in the work of 

the City novel Zaky Yamani. The method used to collect data is the method of literature study 

and observation methods. Methods of data analysis using descriptive methods. In addition, the 

method of presentation of the results of data analysis using informal methods. Based on the 

research results, forms of gender inequalities inherent in the novel City Zaky Yamani work is 

gender inequality in the form of marginalization of women which include economic exploitation 

in the form of matchmaking experienced by Goddess figure and Aminah. In addition, in the form 

of sexual exploitation of prostitution experienced by Goddess figure. Gender inequality in the 

form of a subordinated role of women can only do domestic work. It is experienced by 

Nurjannah figure. In addition, gender inequalities in the form of stereotyping experienced by 

Nurjannah and Goddess in the form as satisfying men. Gender inequality also in the form of 

violence, physical violence, emotional abuse, and sexual violence. Nurjannah experienced 

physical violence, Aminah, Barbara, Bi Oci, and Dewi covering slap and bunches. In addition, 

the violence suffered by Nurjannah emosioanal, Aminah, and Goddess in the form of insults and 

threats. Sexual violence suffered by the Goddess in the form pemerkosaaan while experienced by 

elementary school teachers in the form pokes. As for other forms of gender inequality is a double 

workload. Double workload experienced by Nurjannah, Dewi, and mothers in Gang Somad. 

 

Keywords: injustice, gender, marginalization, surbodinasi, stereotypes, violence, workload 

doubles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. PENDAHULUAN 

Ketimpangan gender sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, laki-laki diposisikan 

sebagai makhluk superior dan dominan, sedangkan kaum perempuan diletakkan pada kedudukan 

inferior. Ketimpangan ini diyakini sebagai produk rekayasa sosial dan budaya yang dibakukan 

turun-temurun untukmenguntungkan kelompok tertentu.Oleh karena itu, gender tidak 

mempersoalkanaspek biologis manusia dalam artian perbedaan jenis kelamin dan fungsi-fungsi 

biologis karena itu sudah kodrat yang tidak bisa diubah, tetapi merupakan suatu upaya reposisi 

peran sosial dan penataan produk budaya yang berkeadilan gender. 

Ketidakadilan dan ketertindasan terhadap kaum perempuan merupakan fakta yang telah 

berlangsung selama ribuan tahun.Hak-hak mereka ditindas oleh dominasi laki-laki yang 

merekonstruksi budaya dan peran-peran sosial dengan memposisikan perempuan di berbagai 

bidang di antaranya bidang sastra, misalnya dalam isi cerita novel terdapat peran dan fungsi 

antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan sosial. Dalam karya sastra ,pernyataan ini 

dikuatkan dengan banyaknya pengarang tanah air yang menggunakan sosok perempuan sebagai 

tokoh utama dalam karyanya. Jika yang dihadirkan kemudian tidak jauh berbeda dengan karya-

karya lain, melukiskan keterpurukan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama 

peran mereka dalam kehidupan sosial. Hal ini dapat dilihat dalam karya sastra Sambel Bawang 

dan Terasi (Darmanto Jatman) yang menggambarkan Ngaisah Isah Isah sebagai figur dapur. Ada 

juga Pramoedya Ananta Toer dalam Yang Sudah Hilang yang melukiskan tiga perempuan (Ny. 

Kin, Bunda, dan Babu) tetap pada nasib-nasib domestik perempuan serta Nyanyian Angsa karya 

WS Rendra yang merupakan potret perempuan yang harus menjadi seorang pelacur dan terkena 

penyakit rajasinga ( Endasrawara, dalam Sugihastuti, 2010: 87─88) 

Karya sastra merupakan produk imajinasi pengarang yang kadang-kadang mengandung 

suatu kebenaran yang mendramatisasikan hubungan-hubungan antar manusia baik permasalahan 

manusia mengenai kehidupan maupun penghidupannya yang mengandung nilai-nilai sosial yang  

sering terjadi di sekitar. Bentuk-bentuk karya sastra di antaranya cerita pendek, drama, puisi dan 

novel.Novel merupakan cerminan dari masyarakat sekitarnya. Menurut Jassin, (dalam 

Nurgiyantoro,2010:16),  novel adalah suatu cerita yang bermain dalam dunia manusia dan benda 

yang ada disekitar kita,tidak mendalam, lebih banyak melukiskan sesuatu dari kehidupan 

seseorang, dan lebih mengenai suatu periode. Dalam hal ini, di dalam novel pun terdapat 

ketimpangan-ketimpangan yakni ketidakadilan gender. 

Menurut Fakih, (2013: 12-13), ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai 

bentuk ketidakadilan, yakni: Marginalisasi  atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau 

anggapan tidak penting dalam keputusan politik, stereotipe atau pelabelan negatif, violence atau 

kekerasan, dan burden atau beban kerja lebih panjang dan lebih banyak. 

Ketidakadilan gender terdapat dalam novel Bandar karya Zaky Yamani. Ketidakadilan 

gender  terjadi akibat budaya patriarkhi yang sangat kental. Hal ini, terdapat pada tokoh Dewi. 

Dewi merupakan salah satu tokoh perempuan dalam novel tersebut yang mengalami  

ketidakadilan gender. Kehidupannya sebagai perempuan kerap ditentukan oleh laki-laki seperti 

bapaknya dan suami-suami yang dinikahinya. Ketimpangan ketidakadilan gender yang dialami 

oleh tokoh Dewi dapat dipertegas pada kutipan “Akhirnya Abdul Halim sampai pada 

kesimpulan, dirinya akan meraih keuntungan yang sangat banyak jika Dewi dijodohkan dengan 

Hidayat. Tetapi demi kesopanan,dia akan berbasa-basi dulu dengan Kyai Bustaman, 

(Yamani,2014:38). Oleh karena itu, dapat dirumuskan penelitian dalam judul“ Ketidakadilan 

Gender dalam Novel Bandar Karya Zaky Yamani.’’ 



Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan penelitian ini adalah “Bagaimanakah 

bentuk-bentuk ketidakadilan gender dalam novel  Bandar  karya Zaky Yamani”? Adapun tujuan 

penelitian ini adalah mendeskripsikan bentuk-bentuk ketidakadilan gender dalam novel Bandar 

karya Zaky Yamani. Selain itu, manfaat penelitianhasil penelitian ini diharapkan akan 

memperkaya khazanah pengetahuan kesastraan dan penelitian ini diharapkan mampu menjadi 

referensi dalam upaya menganalisis ketidakadilan gender dalam novel. 

II.  KAJIAN PUSTAKA 

Penelitian yang dilakukan  Thoyyibah (2006) yang berjudul “Ketidakadilan Gender pada 

Penggunaan Diksi dalam Konstruksi Bahasa Pers Lombok Post”. Dalam penelitian ini, dibahas 

tentang (1) Diksi yang mengandung ketidakadilan gender dalam kontruksi bahasa pers Lombok 

Post edisi tahun 2005 seperti: mengamuk, adegan layak sensor, perlakuan tak senonoh, 

menggauli, olahraga berat. (2) Makna yang terkandung dalam diksi tersebut seperti: diksi 

mengamuk  bermakna menikam, menyerang orang karena marah (mata gelap), dan berkecambuk 

menghebat . Diksi, adegan layaksensor bermakna sebuah adegan yang patut dipertontonkan 

sebagaai hiburan setelah diadakaan pemeriksaan atau pengawasaan terlebih dahulu. (3) Diksi 

yang seharusnya digunakan untuk mengganti diksi-diksi yang masih kurang sensitif gender 

seperti; diksi mengamuk dapat diganti dengan kata berkoar, adegan layak sensor dapat diganti 

dengan kata peristiwa terkutuk. (4) Makna yang terkandung dalam diksi yang sensitif gender 

seperti berkoar bermakna berkata dengan suara keras, diksi peristiwaterkutuk bermakna sebuah 

peristiwa yang sudah dilaknat atau disumpahi oleh Tuhan. 

Selain itu, Kartini (2011) melakukan penelitian berjudul “Analisis Pragmatis Gender 

dalam Novel Geni Jora Karya Abidah El Khalieqy dan Hubungannya dalam Pembelajaran 

Apresiasi Sastra di SMA”. Penelitian ini membahasa tentang nila-nilai pragmatis gender  

kekerasan terhadap perempuan, tentang nilai gender subordinasi dan  nilai gender stereotipe dan 

hubungannya dalam pembelajaran apresiasi sastra di SMA yang berfungsi  membentuk watak 

dan kepribadian yang baik terhadap peserta didik. 

Senada dengan penelitian di atas, Ikayanti (2013) juga melakukan penelitian berjudul 

“Ketidakadilan Jender Tokoh Keke pada Novel Kembang Jepun  Karya Remy Sylado dan 

Implikasinya dengan Pembelajaran Sastra di SMA Kelas XI”. Dalam penelitian ini, dibahas 

tentang struktur novel Kembang Jempun dan mendeskripsikan bentuk-bentuk ketidakadilan 

jender yang dialami tokoh utama yaitu Keke serta kaitannya dengan pembelajaran sastra di SMA 

Kelas XI. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian-penelitian di atas 

memiliki persamaan yakni sama-sama membahas ketidakadilan gender, tetapi penelitian ini 

memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan Thoyibah adalah objek kajiannya yang 

berupa bahasa pers Lombok Postsedangkan penelitan ini objek kajianya menggunakan novel. 

Senada dengan itu, penelitian yang dilakukan  Kartini juga berbeda dengan penelitian ini 

mengkaji tentang bentuk-bentuk ketidakadilan gender dalam bentuk marginalisasi, 

surbodinasi,stereotipe, kekerasan dan beban kerja ganda dan tidak mengkhubungkan dalam 

pembelajaran Apresiasi Sastra di SMA.  Kartini juga membahas nilai pragmatis gender 

kekerasan terhadap perempuan, hanya dalam bentuk subordinasi dan stereotipe  yang 

dihubungkan terhadap pembelajaran. Selain itu juga, penelitian yang dilakukan oleh Ikayanti 

memiliki perbedaan dengan penelitian ini yakni Ikayanti mengkaji bentuk-bentuk ketidakadilan 

gender yakni, marginalisasi,surbodinasi, stereotipe, kekerasan beban kerja ganda, menganalisis 

semua tokoh perempuan yang ada dalam novel dan penelitian tidak mengkaitkan dengan 

pembelajaran sastra di SMA. 



III. METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan untuk mengkaji novel Bandar karya Zaky Yamani 

bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang tidak berwujud  angka-angka tetapi berupa 

kata atau kalimat guna memperoleh data berupa bentuk-bentuk ketidakadilan gender dan 

gambaran semua tokoh perempuan yang terdapat pada novel  Bandar.  Menurut Nawawi, (dalam 

Siswantoro, 2005: 56)  metode deskriptif adalah sebagai proses prosedur pemecahan masalah 

dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek atau objek penelitian  (seseorang, 

lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang dampak 

atau sebagaimana adanya. Selain itu, Ratna ( 2013: 47) juga menyimpulkan bahwa penelitian 

kualitatif bertujuan memberikan perhatian terhadap data alamiah berupa objek, dan makna-

makna yang terkandung dibalik tindakan,yang mendorong timbulnya gejala sosial. Sehingga, 

dapat mengungkapkan data-data bentuk-bentuk ketidakadilan gender berupa marginalisasi, 

stereotipe,  subordinasi, kekerasan dan beban kerja. 

3.2 Data dan Sumber Data 

 Siswantoro (2005: 63)  data merupakan sumber informasi untuk dianalisis. Menurut 

Muhajir (dalam Siswantoro, 2005: 63) data diartikan sebagai alat untuk memperjelas pikiran, 

sesungguhnya merupakan sumber informasi yang diperoleh atau dikumpulkan lewat (1) narasi, 

dan (2) diaolog dalam novel dan atau cerita pendek dengan merujuk kepada konsep sebagai 

katagori. 

Siswantoro, (2005: 62) mengemukakan bahwa sumber data adalah subjek penelitian 

darimana data diperoleh.Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah berupa teks 

novel yang terdapat dalam novel yang berjudul Bandar Karya Zaky Yamani. 

3.3 Identitas Sumber Data 

Novel  : Bandar 

Pengarang : Zaky Yamani 

Penerbit  : PT Gramedia Pustaka Utama 

Sampul/Cover : Novel ini berwarna putih dengan gambar wanita berkepala 

kucing yang memakai gaun berwarna hijau dan  duduk di atas 

bunga yang berduri.  

Cetakan  : Cetakan I, tahun 2014 

Terdiri dari  : 304 halaman 

3.3.1  Sumber Data Sekunder : Sumber data sekunder adalah sumber data kedua. Sumber data 

sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang bersumber 

dari buku-buku acuan (referensi) yang ada kaitannya dengan 

penelitian. 

3.4  Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain: 

1. Studi Pustaka, yaitu pengumpulan data berdasarkan literatur baik berupa buku-buku, majalah 

sastra yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diangkat sebagai objek penelitian.   

2. Observasi yaitu mengamati dan membaca secara cermat data-data yang akan diteliti dan 

menetapkan data yang berupa pragmen-pragmen ( Arikunto, dalam Ruspandi, 2012: 19). 

3.5  Metode Analisis Data 
Metode yang digunakan dalam menganalisis data yang diperoleh adalah metode 

deskriptif.Metode deksriptif adalah metode usaha pemberian deskripsi atas fakta yang tergali 

atau terkumpul dilakukan secara sistematis.Artinya, fakta tidak sekedar diberi uraian, tetapi lebih 



dari itu, yakni fakta dipilih-pilih menurut klasifikasinya.Klasifikasi merujuk kepada usaha 

menggolongkan fakta atau data kedalam kriteria sejenis. 

 Langkah-langkah dalam menganalisis data ini antara lain: 

1. Membaca berulang-ulang keseluruhan novel sehingga memperoleh gambaran dan jawaban 

yang jelas tentang isi novel dan memahami bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang 

diangkat pada pembahasan ini. 

2. Mendata/mengambil kata-kata, kalimat-kalimat, yang sesuai dengan rumusan masalah dalam 

penelitian.  

3. Menganalisis data-data yang sesuai dengan rumusan masalah yang akan di ungkapkan dalam 

penelitian. 

4. Memberikan pendapat akhir sebagai suatu kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan 

dalam penelitian. 

3.6  Metode Penyajian Hasil Analisis Data 

 Metode penyajian hasil analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah metode 

informal.Metode informal adalah metode penyajian analisis data dengan memanfaatkan kata-kata 

biasa (Muhammad, 2012: 125). 

 

IV.  PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, ditemukan bentuk-bentuk ketidakadilan 

gender dalam novel Bandar karya Zaky Yamani. Ketidakadilan gender terjadi dalam berbagai 

bentuk seperti marginalisasi atau proses pemiskinanekonomi, subordinasi atau perempuan selalu 

ditempatkan pada posisi yang tidak pentingatau di bawah laki-laki, stereotipe atau pelabelan dan 

penandaan negatif, kekerasan baikfisik maupun psikis, serta beban kerja ganda yang dialami oleh 

tokoh perempuan. 

4.1 Bentuk-Bentuk Ketidakadilan Gender  

4.1.1 Marginalisasi Perempuan 

A. Eksploitasi Ekonomi 

Tokoh Dewi mengalami marginalisasi eksploitasi ekonomidalam bentuk 

perjodohan.Abdul Halim menjodohkan Dewi dengan kemenakan Kyai Bustaman untuk meraih 

keuntungan yang lebih, jika Dewi menikah dengan kemenakan Kyai Bustaman akan menambah 

kekayaan dan keuntungan untuk mengangkat kehormatannya menjadi lebih tinggi lagi karena 

pria yang akan dijodohkan dengan Dewi berasal dari keluarga ulama terpandang di Jombang. 

Selain itu, eksploitasi ekonomi tersebut menyebabkan hak Dewi untuk memilih pasangan 

hidupnya tidak diberikan oleh ayahnya dan belum tentu Dewi akan mendapatkan keuntungan 

dari pernikahan tersebut. Hal itu dapat dipertegas pada kutipan novel berikut. 

“Abdul Halim, kau kenal si Hidayat, kemenakanku yang sekarang ada di 

Jombang?” Tanya Kyai Bustaman, memecah keheningan. ” Dia berasal 

dari kelauarga besarku, dank au tahu, kan, keluargaku keluarga 

terhormat. Ibu si Hidayat adalah adik kandungku, jadi pemahaman 

agamanya sudah pasti terjamin. Sedangakan bapaknya pedangang dari 

dari Jombang, keturan Arab, berasal dari keluarga ulama terpandang 

juga di sana. Anak itu sekarang sudah tumbuh menjadi pemuda yang 

tampan, gagah, cerdas,dan pandai berdagang. Usulku, bagaimana kalu 

jodohkan saja Dewi anakmu dengan Hidayat kemenakanku. Kau pasti 

tidak akan kecewa dengan kemenakanku ini. Kebetulan dia anak satu-

satunya dari keluarga  adikku, dan kini mewarisi usaha serta kekayaan 



ayahnyya yang sudah meninggal tiga tahun lalu. Bagaimana 

menurutmu?”.(Yamani, 2014: 37) 

B. Eksploitasi Seksual 

 Marginalisasi eksploitasi seksual dalam bentuk pelacuran ialah pemaksaan terhadap 

perempuan sebagai objek seksual dan objek komersial.Hal tersebut terjadi pada tokoh Dewi. 

Dewi diperbudak sebagai pelacur untuk menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi dengan cara 

menyewakan tubuh Dewi ke orang-orang,  tetapi Dewi tidak menikmati hasilnya dan Dewi 

merasa dirinya sebagai sapi peras.  Hal ini dapat dipertegas dalam kutipan berikut. 

Setiap sebulan sekali, Koh Bun Bun memanggil mantra. Dewi harus 

diperiksa kelaminnya.Koh Bun Bun tidak mau barang daganganya rusak 

atau menimbulkan kerugian bagi pelanggan. Sungguh menyakitkan! Dewi 

merasa dirinya bagai ternak yang diperaas tenaga dan harga 

dirinya”(Yamani, 2014:  129) 

4.1.2 Subordinasi Perempuan 

Istilah subordinasi mengacu pada peran dan posisi perempuan lebih rendah 

dibandingkan peran dan posisi laki-laki.Para ayah di Gang Somad menggap peran laki-laki lebih 

jago berkelahi dibandingkan dengan peran perempuan hanya mampu mengerjakan pekerjaan 

domestik. Sehingga posisi laki-laki selalu didepan, sedangakan peremuan posisi selalu di 

belakang laki-laki.Dalam novel Bandar karya Zaky Yamani terdapat subordinasi yang dialami 

oleh tokoh perempuan, misalnya penduduk Gang Somad lebih mengistimewakan anak laki-laki 

dibandingkan anak  perempuan. Hal itu dapat dipertegas pada kutipan novel berikut. 

Bagi penduduk  Gang Somad, anak laki-laki adalah kebanggaan para 

ayah. Setiap keluarga lebih menginginkan anak laki-laki.Walaupun tidak 

pernah ada cerita kehadiran anak perempuan ditolak keluarga, tapi anak 

laki-laki pasti lebih diistimewakan. (Yamani, 2014: 17) 

4.1.3 Stereotipe Perempuan 

 Secara umum stereotipe adalah pelabelan atau penandaan terhadap perempuan.Dalam 

novel Bandar perempuan dilabelkan sebagai pelayan laki-laki atau pemuas laki-laki dan sangat 

lemah.Stereotipe selalu merugikan dan menimbulkan ketidakadilan gender.Terkadang pelabelan 

ini digunakan sebagai alasan untuk membenarkan suatu tindakan yang mengakibatkan timbulnya 

ketidakadilan bagi perempuan dalam novel Bandar karya Zaky Yamani. 

Stereotipe merupakan penandaan atau pelabelan yang salah untuk membenarkan suatu tindakan 

yang salah.Hal ini terjadi pada tokoh Nurjannah dalam novel Bandar karya Zaky Yamani.Suami 

(Abdul Halim) menganggap bahwa tugas utama istri ialah pelayan suami atau pemuas laki-laki. 

Nurjannah tidak diberi kesempatan untuk  berpendapat.Pelabelan  ini dipergunakan Abdul Halim 

untuk membenarkan perbuatannya yang salah untuk menikahi Aminah karena harta dan 

memperlakukan istrinya semena-mena. Hal itu dapat dipertegas pada kutipan novel berikut. 

Jadi jangan berani-berani berceramah didepanku! Apakah kenginanku 

untuk ibadah tau nafsu belaka, kau tak perlu mencampuri urusanku! 

Urasanmu adalah melayaniku, membesarkan anak-anakku, dan tidak 

keluar rumah tanpa seizinku! Sekarang, pergi dari hadapanku sebelum 

aku berpikir untuk menceraikanmu.(Yamani,2014: 31) 

 

 

 

 



4.1.4 Kekerasan Perempuan. 

A. Kekerasan Fisik 

Kekerasan fisik melibatkan penggunaan alat atau anggota tubuh seperti memukul, 

menampar, meludahi, menjabak, menendang, menyulut dengan rokok, dan melukai dengan 

senjata.Tokoh perempuan dalam novel Bandar mengalami kekerasan fisik. 

Tokoh Nurjannah pada novel Bandar karya Zaky Yamani telah menjadi korban 

ketidakadilan gender itu sendiri. Kekerasan yang dia terima dari suaminya yaitu kekerasan 

fisik.Kekerasan fisik dalam bentuk tamparan dia terima ketika mencoba memberikan pendapat 

kepada suaminya yang ingin menikah lagi dengan Aminah. Nurjannah tidak setuju dengan 

pernikahan itu dan mencoba menyadarkan suaminya bahwa niat dari Abdul Halim menikahi 

Aminah karena dia  ingin menambah hartanya. Namun, Abdul Halim tidak terima, kemudian 

Nurjannah langsung ditampar.Hal itu dapat dipertegas pada kutipan berikut. 

“ Aku paham, Kang. Tapi kalau untuk ibadah, kenapa Aminah yang kau 

pilih? Bukankah perempuan itu anak kyai kaya?Kekayaanya bapaknya tak 

kurang dari milikmu, Kang. Yang aku tahu dia memang masih muda, 

cantik, dan dijodohkan oleh bapaknya denganmu,  Kang. Aku sudah 

dengar itu sejak lama. Ini bukan ibadah, Kang, ini hanya nafsu dan 

harta!” Nurjannah histeris. (Yamani, 2014: 30) 

B. Kekerasan Emosional 

Kekerasan emosional meliputi mencela, menghina, mengancam/ menakut-nakuti sebagai 

sarana memaksakan kehendak dan mengisolasi perempuan dari dunia luar.Banyak tokoh 

perempuan mengalami kekerasan emosional dalam novel Bandar karya Zaky Yamani. 

Nurjannah mengalami kekerasan emosional dalam bentuk ancaman didapatkan dari 

Abdul Halim yang tidak lain suaminya sendiri. Dia diancam untuk diceraikan jika Nurjannah 

tidak mengizinkan suaminya untuk menikah lagi. Hal itu dapat dipertegas pada  kutipan novel 

berikut. 

“Seumur hidupku…! Abdul Halim berteriak.“ Kuulangi, sundal! Seumur 

hidupku belum pernah aku diceramahi perempuan! Aku bebas melakukan 

apa yang  mau!. Kalau aku mau kawin lagi , Aku akan kawin! Kalau ingin 

menceraikanmu, aku akan menceraikanmu! Jadi jangan berani-berani 

berceramah didepanku! Apakah kenginanku untuk ibadah tau nafsu 

belaka, kau tak perlu mencampuri urusanku!  Urasanmu adalah 

melayaniku, membesarkan anak-anakku, dan tidak keluar rumah tanpa 

seizinku! Sekarang, pergi dari hadapanku sebelum aku  berpikir untuk 

menceraikanmu!”(Yamani,  2014: 31) 

C. Kekerasan Seksual 

Tokoh perempuan dalam novel Bandar karya Zaky Yamani mengalami kekerasan 

seksual. Kekerasa seksual yang didapatkan antara lain: diperkosa, memandangi tubuh dari ujung 

kaki sampai ujung rambut dan mencolek atau meraba. 

Dewi merupakan tokoh utama dalam novel Bandar Karya Zaky Yamani. Dewi 

merupakan anak petani kaya dan tuan tanah di desanya. Akan tetapi, dia lari ketika akan 

dijodohkan oleh ayahnya. Selama pelarian dia terlunta-lunta sehingga akhirnya dia mengalami 

kekerasan seksual yang diterima dari Koh Bun Bun yang merupakan penjual perempuan.Dewi 



diperkosa dulu oleh Koh Bun Bun sebelum dia dijadikan pelacur.Hal itu dapat dipertegas pada 

kutipan novel berikut. 

“Di ruangan Koh Bun Bun tak ada orang lain lagi. Lampu menyala 

temaram.Ada radio dan tumpukan kertas di meja kerja. 

Sekarang buka bajumu,” perintah Bun Bun. 

Dewi terpekik.”Apa maksud, Koh Bun Bun?” 

“ Tadi siang kau tidak dengar apa? Kau harus menuruti perintah saya 

kalau ingin bekerja disini!” bentaknya. 

 

“ Tidak! Dewi membalas membentak.“Aku bukan pelacur!Lebih baik 

menggelandang daripada menjadi pelacur!” 

Berani melawan, ya? Baik pergi keluar sana! Aku akan teriak kalau kau 

pelarian DI!”Bun Bun mengacam. 

Kau tau, kan! Lanjutnya.”Pelarian DI tak ada yang diampuni di sini 

Semua pasti ditembak mati tentara.Aku tahu kau pelarian DI.Darus dan 

Gin Gin yang member tahu aku, kau datang dari arah hutan.Pasti kamu 

antek DI yang melarikan diri.Kau tahu nasib orang yang dituduh sebagai 

penghianat negara?! Tentara akan menangkapmu, memerkosamu, lalu 

membunuhmu! Kau tak memiliki pilihan lain selain menuruti kemaunanku 

atau aku akan lapor ketentara sekarang juga!” 

Dewi terkesiap. Tak diduga nasibnya akan seperti ini. Ya Gusti apa yang 

harus kulakukan? 

” Sekarang buka bajumu atau akau akan melapor ke tentara!” bentak Bun 

Bun. 

Dewi terdiam. Dia menangis sambil berdiri.Dia teringat ibunya, tiga 

kakanya, bapaknya, Hidayat, Ahmad.  

”Tidak bisa membuka baju sendiri?! Bunbun menghampiri.Lalu dia 

mencopot pakaian Dewi.Satu persatu.(Yamani, 2014: 127─128) 

 

 

4.1.5 Beban Kerja Ganda 

Banyak tokoh perempuan dalam novel Bandarmengalami beban kerja gandamulai dari 

melayani suami,  memelihara anak, dan mendidik anak, semua pekerjaan ini dilimpahkan kepada 

perempuan. Salah satunya dialami oleh tokoh Nurjannah. Beban kerja yang dialami oleh 

Nurjannah dalam bentuk  pekerjaandomestik mulai dari melayani suami, membesarkan anak-

anaknya. Hal tersebut dapat dipertegas pada kutipan novel berikut. 

Apakah kenginanku untuk ibadah tau nafsu belaka, kau tak perlu  urusanku!  alah 

melayaniku, membesarkan anak-anakku, dan tidak keluar rumah tanpa 

seizinku!(Yamani, 2014: 31) 

Selain itu, tokoh Dewi juga mengalami beban kerja.Dia harus bertanggug jawab dalam 

bentuk mendidik, membekali, dan menghidupi anak-anaknya setelah suaminya meninggal.Hal 

tersebut dapat dipertegaspada kutipan berikut. 

Daun-daun pohon jambu dan jambu air bergemersik tertiup angin.Angin 

yang terasa membawa Dewi kepada kesengsaraan seakan tanpa batas.Dia 

sudah menjadi emak bagi 3 orang anak sekarang.Bebannya semakin 



berat. Tugasnya bukan hanya menghidupi, tetapi juga mendidik dan 

membekali mereka agar hidup tak lagi sial. (Yamani, 2014: 176) 

Senada dengan di atas, ibu-ibu di gang Somad juga mengalami beban kerja ganda yakni 

tugas memelihara anak dibebankan kepada mereka. Kalau sampai anak-anak  sakit, mereka yang 

disalahkan oleh suaminya. Hal itu dapat dipertegas pada kutipan novel berikut. 

“Hei, mau kemana kalian?!” teriak seorang ibu, “ Jangan bermain hujan! 

Dasar tolol! Kalau sudah sakit, siapa yang susah?! Hei cepat kembali ke 

dalam!”(Yamani, 2014: 8) 

“Lihat!” seorang ibu membentak.“Sekarang kotor sekali badanmu.Sudah 

ibu bilang jangan main hujan. Kalau kalian sampai sakit, Ibu yang 

disalahkan bapakmu! Dasar anak sialan! Kalau kalian anak orang lain 

dan sampai menyusahkanku seperti ini, uhh… sudah kuhajar sampai 

habis!. Diam jangan menangis, pusing ibu mendengarnya!” (Yamani, 

2014: 11) 

 

V. KESIMPULAN 

Bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang terdapat dalam novel Bandar karya Zaky 

Yamani ialah marginalisasi dalam bentuk eksploitasi baik eksplotasi ekonomi maupun 

eksploitasi seksual, subordinasi mengacu pada peran dan posisi  perempuan lebih rendah 

dibandingakan peran dan posisi laki-laki.  Perempuan dianggap tidak bisa tampil sebagai 

pemimpin, sehingga  peran dan posisi perempuan berada dibelakang laki-laki, stereotipe adalah 

pelabelan atau penandaan perempuan dilabelkan sebagai pelayan laki-laki atau pemuas laki-laki, 

kekerasan dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan emosional dan kekerasan seksual, dan beban 

kerja gandadalam bentuk pekerjaan domestik yakni melayani suami, mendidik anak, memelihara 

anak, dan membekali anak. 
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