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Seandainya Wanita Berani 'Geledah 
Kamar~kamar Hotel 

ALKISAH, adalah seorang le
laki Asia yang ditugaskan peru
sahaannya untuk berkunjung ke 
Amerika Serikat (AS). Ia harus 
pergi send irian. Dan itu merupa
kan perjalanan pertamanya ke 
luar negeri. Bayangan tentang 
negeri AS terkumpul dalam la
munannya dari aneka cerita res
mi, desas-desus, bacaan, atau 
tonto nan film. Yang terbayang 
bukan cuma barisan gedung pen
cakar laqgit serta kelap-kelip 

, lampu metropolitan di tengah 
. malam. Tetapi juga tentang "ke

bebasan sex" masyarakat di 
sana. 

Setelah mendarat di pelabul1-
an udara memasuki'AS, ia harus 
mengisi beberapa formulir. Ba
hasa inggerisnya pas-pasan. Tapi 
ia cukup tahu bahwa kolom "full 
name" mesti diisinya dengan na
ma lengkapnya. Kolom "place/ 
date of birth" diisi dengan tem
pat dan tanggallahimya. Semua
nya lancar sampai ia membaca 
kolom "sex". Ia tak sampai berpi
kir yang ditanyakan di situ ialah 
"jenis kelamin". Berbagai cerita 
tentang masyarakat negeri AS 
yang dibawa dari kampung-ha
laman muncul dalam benaknya. 
Ia menggeleng-geleng kepala 
dan bicara dalam hati: betapa 
bebas dan terbukanya ma
syarakat ini, sampai-sampai soal 
sex ditanyakan dalam formulir 
resmi. Kolom itu diisinya: "four 
times a week" (em pat kali se
minggu). 

Entah, kisah di atas benar-be
nar pemah terjadi atau tidak 
Yang jelas kisah itu menjadi a
nekdot populer di antara bebe
rapa orang Asia di AS. Sindiran
nya jelas: kuman di seberang 
lautan tampak, gajah di pelupuk 
mata tak tampak 

Di berbagai tempat di Asia ma
sih banyak dongeng tentang "ru
sak"nya moral masyarakat ber
kulit putih dalam soal sex. Pada
hal sebagian dari sebab terben
tuknya dongeng itu bersumber 
'dari "kotor"nya pikiran yang me
nyimpan dongeng demikian. A
nekdot di atas merupakan suatu 
sind iran amat jitu. Khususnya 
tentang lelaki dari Asia. 

matan sex, dan orang-orang kita 
memaki-maki tingkah mereka se
bagai "maksiat" atau "bejat", bu
kan berarti orang-orang kitR (ter
uta rna lelaki) tidak serakus me
reka jika diberi kesempatan 
serupa . 

Kedua, masa "revolusi" sex-be
bas itu sudah dapat dianggap le
wat pada tahun-tahun belakang
an ini. Mungkin mereka sudah 
kelewat jenuh. Sementara itu 
orang-orang kita di Asia (apalagi 
laki-lakinya) masih haus, dan lak 
rela menyaksikan gejala anti-kli
maks sex-be bas itu. Kaum lelaki 
Asia masih ingin mengecup Ie
bih seru "seks-bebas" di negeri 
orang lain itu sementarwa tak 
tersedia di negeri sendiri. 

Ganasnya Pria Asia 
Ada berbagai macam cerita 

tentang ganasnya para lelaki A
sia mengumbar nafsu sex di AS. 
Bahkan mungkin melebihi 
orang-orang kulit putih setem
pat Namun ada satu cerita yang 
tak bisa dilupakan. Tentang sea
rang cendekiawan terkenal dari 
Ind~nesia yang berkunjung ke 
AS untuk suatu masa berjangka 
pendek 

Ketika berkunjung ke salah sa
tu kota terbesar di AS, lelaki ini 
menghabiskan waktu masuk-ke
luar rumah.itoko/pasar percabul
an_ Setiap kali ia keluar dari satu 
tempat, kepalanya menggeleng
geleng dan mulutnya mengum
pat: masyarakat ini betul-betul 
rusak! Tapi ia segera masuk ke 

'toko/rumahlpasar percabulan 
yang lain. Mengumpat-umpat la
gi, dan masuk lagi ke tempat lain 
sejenis. 

Di akhir masa kunjungannya 
ke AS, lelaki ini berniat menulis 
sebuah karangan untuk diterbit
kan di Indonesia. Isinya tentang 
apa yang dianggapnya sebagai 
"bejat" nya moral bangsa kulit 
putih dan "murah"nya harga wa
nita AS. 

Meletusnya "revolusi" sex-be
bas memang pemah dianggap Tak tahulah apakah karangan 
ada di AS pada tahun-tahun itu benar-benar muncul di Indo 
6Oan. Bersamaan dengan jayanya nesia. Seandainya karangan itu 
semboyan "make love, not war" muncul, saya yakin pasti laris di· 
(ayo main asmara, nggak usah pe_ baca lelaki kita. Terutama jika 
rang), dan gerakan anti-perang karangan itu disertai gam bar
Vietnam. Juga mode ram but gon- gam6ar dan cerita segamblang
drong, musik the Beatles, dsb. gamblangnya tentang apa yang 
Dalam berbagai versi yang pe- disaksikan si penulis tadi. 
nuh bumbu penyedap cerita-ce- Wanita Putih Di Asia 
rita tentang perubahan sosial- Memang benar, ada cukup ba-
budaya itu sampai ke telinga kita nyak wanita berkulit putih yang 
di Asia. Sementara cerita ten- • memanfaatkan sikap bebas ber-

I tang seks ditonjolkan, duahal1) pakaian. Baik dalam soal bent uk. 
lain kurang dijelaskan_. ';. wama, sampai ukuran busan<J 

Pertama, peristiwa itu sarna yang menutup tubuh. Tapi apa 
sekali tidak membuktikan bahwa yang dianggap "Iumrah" oleh 
moral kita dalam soal seks lebih' lingkungan sosial si wanita. 
"bersih", "murni" atau "suci" da- mungkin seringkali berarti "me
ripada mereka_ Kalaupun mere- nantang" atau "merangsang" 
ka lebih banyak melahap kenik- atau bahkan "mengajak " bagi 

mata lelaki dari Asia. Kesalah
pahaman demikian seringkali 
merusak persahabatan antara le
laki Asia dan wanita kulit putih. 

Pemah terjadi bentrok antara 
seorang lelaki Asia Selatan dan 
wanita AS. Cekcok bersumber 
dari penolakan si wanita untuk 
diajak tidur oleh si lelaki. Si lela
ki merasa ditipu dan dihina oleh 
penolakan ini. 1a merasa si wani
ta lebih dulu yang menghendaki 
tidur bersama itu sejak perke
nalan pertama mereka. Sebab si 
wanita tak menundukkan muka 
jika bicara dengan lelaki itu se
perti lazimnya para wanita se· 
bangsa lelaki itu. 

Di tanah air sendiri banyak ce
rita tentang wanita putih yang 
menjadi korban kejahilan lelaki. 
Disembarang tempat, termasuk 
di tempat umum atau terhormat. 

Oleh: Ariel Heryanto 

Termas-Jk wanita berkulit putih 
yang sudah berpakain lebih leng
kap, lebih tebal dan lebih tertu
tup daripada kebanyakan wanita 
Indonesia. Kejahilan lelaki kita 
bukan dirangsang oleh penam
pilan wanita demikian, melain
kan dongeng tentang wanita-wa
nita kuEt putih 

Ada yang dicubit-cubit pantat
nya di saat jalan-jalan di kaki-li
rna. Ada yang punggungnya dige
rayangi di sa at duduk di bus 
umum. Banyak yang dipelototi di 
kolam renang dan pantai. Juga 
langsung diajak bicara paling 
"mesra" pada perkenalan perta
ma di pesta. Bahkan yang paling 
belakangan ada seorang pejabat 
tinggi yang mengetuk kamar ti
dur seorang turis wanita berkulit 
putih menjelang tengah mal am 
di hotel, dengan alasan mau me
meriksa paspor dan visa' 

Bangsa-bangsa kulit putih me
mang mesti ikut berperan mem
per"baik"i citra mereka di mata 
orang-orang A>ia. Tapi kita-kita 
yang di Asia juga mesti bisa men
cuci mata dan pikiran "kotor" ki
ta untuk membina pergaulan 
yang akrab tapi tetap sehat de
ngan mereka. 

Penjahahan Berkarat 
Di banyak kalangan di ma

syarakat berkulit putih, lelucon 
porno hampir selalu dianggap 
sebagai penghinaan pada kaum 
wan ita. Karena itu lelucon ma
cam itu biasanya bukan mengun
nang tawa tetapi angkara murka 
para pembela wan ita. Seperti 
marahnya orang kita bisa mene
mukan lelucon yang menterta
wakan suku, agama atau nenek
moyang mereka di hadapan 
umum. 
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Walau mungkin sudah berbi
bit, kebangkitan rasa hormat un
tuk kaum wanita belum tumbuh 
subur di Indonesia. Karena itu, 
bukan euma lelueon porno yang 
diterima sebagai "hiburan" se
gar. Bahkan jutaan gam bar pos
ter dan iklan yang seeara me
nvolok mata telah membedakan 
.... :anita sebagai obyek kepuasan 
nafsu sex lelaki bisa ongkang
ongkang tanpa mendapat gelom
bang murka masyarakat luas. 

Bukan karena masyarakat kita 
tak bisa ngamuk. Mereka bisa 
mengamuk ganas jika menemu
kan peneuri ayam di kampung, 
atau pemain sepakbola yang ber
main kayu. 

Masyarakat telah seringkali di
kelabui. Diberi kambing-hitam 
untuk dibantai beramai-ramai 
untuk meluapkan tekanan frus
trasi. Semen tara para pengenda
li kehidupan masyarakat yang 
menyulitkan banyak pihak bisa 
tetap ongkang-<mgkang. 

Penjajahan atas kaum wanita 
di Indonesia sudah sedemikian 
mendalam. Atau bahkan berka
ral Sehingga susah mengenali
nya lagi, jangankan memberon
taknya. Sudah diterima sebagai 
kewajaran, kelumrahan, atau ke
normalan. Bahkan dianggalJ se
bagai identitas keb).ldayaan "Ti
mur" yang mesti dibanggakan. 
dilestarikan dan diwariskan ke
pada generasi muda. Pemberon
takan terhadap kemapanan pen
jajahan itu seringkali dieap se
bagai "ke-Barat-Barat-an" yang 
tak sesuai dengan bangsa dan 
budaya nasiona!. 

Itu sebabnya para wanita Indo
nesia, khususnya kelas mene
ngah ke atas. seringkali menjadi 
pendukung daripada pemberon
tak kemapanan kekuasaan kaum 
lelaki itu. 

Dengan demikian stabilitas 
dan ketertiban pola berumah
tangga yang mapan ala "pribadi 
Timur" dapat dilestarikan. Yak
ni wanita memasak, lelaki ma
kan masakan. Wanita menjahit, 
lelaki memakai baju, wan ita 
meneuei baj'J. Wanita pembersih 
rumar.. lelaki pemilik rumah. 
Wanita mengurus keluarga. lela
ki mengepalai keluarga. Wan ita 
bersolek dan memperindah ling
kungan, lelaki menikmatinya. 

Salah satu siasat terbaik unluk 
membelenggu wanita ialah men
eiptakan lembaga pemikahan 
yang kaku, ketat dan penuh man
tera b.-utukan. Berbeda dari lela
ki tak beristri, seorang wanita 
dewasa tanpa suami akan sangat 
menggelisahkan kekuasaan 
kaum lelaki yang mapan. Wanita 
demilLan akan selalu digempur 
dengan aneka tekanan. Kekuasa-

--~ 

an yang mapan tak rela me- I 
nyaksikan bebasnya satu saja 
anggota kaum terjajah berkeliar
an. lni bisa membahayakan kp· 
mapanan, karena bisa ditiru 
yang lain: Tak kurang dari want
ta bersuami sendiri yang me
nyerang begitu. 

Ancaman lain bagi kekuasaan 
yang mapan ialah wanita yang 
berkarir di luar rumah. Sehingga 
disebarkan siasat penghadang: 
wanita boleh berkarir, asal ru
mahtangga beres. Tentu, lelaki 
boleh berkarir. tanpa asal-asalan 
begitu. 

Harga dan kehormatan wanit<l 
terutama diukur menurut ke
puasan kelamin lelaki: kecanti
kan dan keperawanan. Bukan 
pengetahuan. pikiran, ataU pri· 
badinya. Seorang lelaki (yang 
pernah mengaku diri jadi presi
den penyair) Indonesia baru-ba
ru berpendapat bahwa seni tan
pa estetika bagaikan wanita tan
pa kelamin. Kepresidenannya 
dalam obsesi terhadap estetika 
seganas obsesi terhadap kelamin 
mahluk eiptaan Tuhan yang s£'
benarnya berpotensi majemuk. 

Maka tampang dan kelamin 
wanita menjadi barang dagang· 
an. Ekonomi kita kan dikuasai le
laki. Kecantikan jadi pameran. 
Pada upaeara terhormal, media 
massa, kesenian massal, bahkan 
juga acara perayaall emansipa~i 
wanita sendiri! 

Masalah keperawanan bisa ra
wan, asal menyangkut wanita. 11-
mu yang juga dikuasai lelaki dia
badikan untuk kepuasan nafsu 
kelamin lelaki. Ilmu kedoktcran 
bangga mericiptakan operasi se
laput-dara, doyanall para lelah 

Aneka kasus pcnyelewengall 
dan kejahatan sex dinikrnati le
laki. Tapi wan ita yang biasanya 
disalahkan. Lihat nasib walllta 
hamil sebelum nikah. Istilah "pe
lacur" eondong berarti wanita, 
karena bahasa -juga dikuasai le
laki. Ada istilah WTS dan tidak 
L TS. Untuk menekall angka Pl'
merkosaan, wanita dianjurkan 
berpakaian tidak merangsang. 
Sekali lagi wanita yang disalah
kan dalam soal pemerkosaan. 

Bulan lalu di Jawa Timur ada 
empat lelaki tanpa dasar hukum 
menggeledah rumah seorang wa
nita tiga kali dalam semalam. Si 
wan ita dicurigai menyimpan pa
car, tapi tak terbukti. Apa yang 
terjadi seandainya para wanita 
kita punya kesempatan dan kc
beranian menggeledah kamar
kalllar hotel selagi para lclaki
suami-bapak kita berseminar'? 
Itu tak mungkin, karcna hukulll 
kita berkelamin jantan. 

Telinga siapa masih bisa per
caya pad a kata pepatah lua: du
nia berada di bawah tclapak ka
ki wanita? Jika mata kita melihat 
dunia berlutut di bawah kelamin 
lelaki' ••• 

• Penulls adalah pengamal ma
salah kemasyarakatan, 
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