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Baiklah kita mulai pengamatan kita pada beberapa kata kunci dalam ke
susasteraan kita. Istilah-istilah "sastra", "novel", at au "syair" sepintas lalu 
tidak menunjukkan jenis kelamin seseorang. Tetapi pada kenyataannya, isti
lah-istilah demikian telah direbut dan didominasi oleh pengertian "sastra"
nya kaum lelaki, "novel"-nya kaum lelaki, at au "syair"-nya kaum lelaki. 
Jika seorang wanita memasuki wilayah ini, hal ini dianggap sebagai sesuatu 
yang "aneh", suatu "kelainan", sesuatu yang "khusus", atau "penyimpang
an". Karena itu dirasakan perlunya embel-embel keterangan jenis kelamin. 
Maka kita kenai istilah-istilah seperti "novelis-wanita", "penyair-wanita", 
atau "pengarang-wanita" . 

(Bandingkan dengan gejala yang bergerak sebaliknya, tapi bersumber 
dari sebab dan menuju pada akibat yang sama: istilah "pelacur". Istilah yang 
secara "ideal" tidak menunjuk pada satu jenis kelamin saja itu, ternyata pada 
"praktek" nya telah diartikan sebagai "wanita" . Hanya jika yang dimaksud
kan lelaki, maka baru dirasa perlu adanya embel-embel keterangan jenis 
kelamin: "pelacur-pria". Berbeda dari "pengarang" yang secara relatif di
anggap terhormat dalam masyarakat kita, "pelacur" justru dianggap terhina. 
Istilah yang satu didorong untuk diartikan lelaki dan yang lain untuk diartikan 
wanita. Tapikedua-duanyamengabdipadakepentinganlelakidanmerugikan 
martabat wanita.) 

Buku antologi sajak, SeserpihPinang Sepucuk Sirih, yang disunting (se
orang wanita) Toeti Heraty (1979), diberi embel-embel sub-judul "bunga 
rampai puisi wanita". Th. Sri Rahayu Prihatmi (l977a) berbicara tentang 
"pengarang-pengarang wanita Indonesia". Korrie Layun Rampan (1984: 11-
110) membahas "puisi wanita penyair Indonesia" dalam salah satu bukunya 
yang terbaru, dan sedang menyiapkan buku "antologi puisi wanita penyair 
Indonesia". Para penulis di atas, saya yakin, tidak bermaksud merendahkan 
(malah mungkin membela kaum wanita).24 Padahal sejumlah tidak kecil an-

24 Lewat omong-omong lesehan, AriefBudiman mengingatkan sayaakan kompleksnya 
masalah sikap reaktif seperti ini. Sehingga tidaklah pernah mudah untuk menilai baik 
atau buruknya. Bukankah itu merupakan suatu diskriminasi seksual, sebagai reaksi 
terhadap diskriminasi seksual. Apakah reaksi demikian dapat dibenarkan? Tergan
tung konteksnya, begitulah jawaban tersingkat dan paling am an yang dapat kita lon
tarkan secara spontan. Dalam tulisan ini saya tidak mempersoalkan benar-kelirunya 
tindakan reaktif itu. Saya mempersoalkan konteks yang menimbulkan tindakan re
aktif seperti yang dicontohkan di atas. 
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tologi yang hanya memuat karya-karya penulis lelaki tidak pernah diberi 
embel-embel keterangan jenis kelamin mereka. 25 

Diskriminasi seksual seperti itu dapat dijumpai pada penamaan sejumlah 
seminarlsimposium/diskusilpenataran/temu sastra yang menampilkan se
jumlah pembicara dari satu jenis kelamin tertentu.26 Juga pada penamaan 
majalah-majalah.27 Ada banyak "majalah-wanita", tetapi tidak "majalah
lelaki" termasuk (satu-satunya?) majalah sastraHorison yang seluruh stafre
daksinya (dan sebagian terbesar penulis pilihan redaksi itu) terdiri dari kaum 
pria. 

Gejala demikian tidak unik terjadi di Indonesia saja, tetapi juga di sekitar 
negeri leluhur "sastra" dan" estetika" , seperti yang telah ban yak dibahas be
berapa orang di negeri sana. 28 Khusus untuk masyarakat Indonesia modern 
masih terdapat beberapa contoh kasus lain yang tidak kalah menarik. 

Seorang kritikus sastra (H.B. Jassin) yang dianggap paling berwibawa, 
paling berwenang, dan paling terhormat, diberi gelar "Paus" sastera. Suatu 
gelar yang berjenis kelamin lelaki, dan tidak mung kin dapat diraih oleh 
seorang wanita. Potret (ketersaingan dan kesendirian) seorang penyair muda 
Indonesia (yang keterasingan dan kesendiriannya dibela), dilukiskan sebagai 
pahlawan berjenis kelamin lelaki: si Malin Kundang. 29 

25 Saya risi melihat naskah buku Perdebatan Sastra Kontekstual, sebuah kumpulan ka
rangan hasil suntingan saya sendiri (Ariel, 1985e). Ternyata semua tulisan dalam 
buku itu berasal dari kaum pria. Apa boleh buat, dari seluruh tulisan (terpublikasi
kan) ten tang "sastra kontekstual" yang pernah berhasil saya kumpulkan (sekitar 80 
buah), tak ada satu pun yang ditulis oleh wanita. 

26 Terdapat jauh lebih banyak pertemuan sastra yang menampilkan para pembicara ha
nya dari jenis kelamin lelaki, daripada yang hanya dari jenis kelamin wanita. Dalam 
pertemuan yang menampilkan pembicara dari kedua jenis kelamin, jumlah lelaki 
juga tetap cenderung lebih besar daripada yang wanita. Sebagian besar pertemuan 
sastra melibatkan wanita untuk diberi peran yang (me-)rendah(-kan): hanya sebagai 
penyambut tamu, hanya sebagai penghidang minuman, atau paling-paling sebagai 
pengarah acara dan penambat pembicaraan. Mereka diberi peran sebagai "hiasan" 
dan "pelayan" bagi kaum tokoh sastra yang berjenis kelamin lelaki. Karena itu 
wan ita yang dipilih untuk terlibat dalam pert emu an itujuga dipilih karena kecantikan 
mereka. Semua itu cocok dengan sejumlah peristiwa sastra tingkat atas yang banyak 
diwarnai selera phallus. 

27 Sampai pada tingkat k ementerian, b idang pengaj aran sek olah forma! dan k omisi-ko
misi organisasi sosial terdapat perlakuan serupa bagi "wanita". lni menunjukkan 
bahwa apa-apa yang tidak berembel-embel keterangan "-wanita" pada prakteknya 
merupakan bidang kesibukan, keasyikan, dan dominasi kaumlelaki. Bukansesuatu 
yang netral dari jenis kelamin para warganya. 

28 Lihat, misalnya, Elaine Showalter (1971 : 323-323), Cynthia Ozick(1971): 307-321), 
dan Kristine L. Falco (1977: 114-124). 

29 Lihat tulisan Goenawan Mohamad (1972). Walau uraian itu, menurut Goenawan sen
diri "terasa sebagai pentjeritaan otobiografi" , tapi bukan itu yang dimaksudkan, me
lainkan sebagai uraian tentang "penu1is Indonesia sebagai suatu gejala sosial" yang 
lebih umum sifatnya. 
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Sebuah contoh lain, lebih mutakhir dan jauh lebih ekstrim dalam meng
ungkapkan dominasi pria serta selera estetika phallus dalam kesusasteraan 
kita tersibak lewat kata-kata Sutardji C. Bachri (1985): "Berbicara tentang 
puisi tanpa (menolak) estetika samalah dengan menghadirkan wanita cantik 
tanpa kelamin". 

Ungkapan tersebut berkisah banyak pada kita. Ungkapan itu tidak hanya 
mengungkapkan suatu obsesi salah seorang tokoh terpenting (yang mengaku 
menjadi presiden penyair) dalam kesusasteraan mutakhir Indonesia pada es
tetika. Tetapi juga mengungkapkan suatu penghinaan eada kaum wanita 
secara ekstrim. Wanita dipandang hanya sebagai obyek kepuasan penis yang 
sewaktu-waktu dihadirkan atau disingkirkan. Wanita sebagai manusia yang 
dihargai hanya atau terutama untuk kecantikan dan vaginanya. Seperti juga 
"sastra" dan" estetika" , wanita dalam masyarakat sastra adalah obyek atau 
barang garapan kaum lelaki. 

Mungkin ada yang hendak membantah penafsiran saya, dan mengatakan 
bahwa ungkapan Sutardji itu tidak mewakili sikap atau pandangan para 
tokoh kesusasteraan kit a pada umumnya. Sanggahan demikian mungkin ada 
benarnya. Tapi sayajuga tidak menafsirkan sejauh itu. Yang hendak saya tun
jukkan adalah penafsiran saya bahwa ungkapan itu bukanlah sesuatu yang 
otonom, yang unik, atau secara khusus hanya menyangkut pribadi Sutardji 
sendiri. Ungkapan itu tidak datang "tiba-tiba" dari langit, dan mampir ke 
ubun-ubun Sutardji. Ungkapan itu punya konteks sosial-historis yang me
mungkinkan kehadirannya. Setidak-tidaknya, ungkapan itu mengungkap
kan mac am apakah selera estetika yang berlaku untuk sejumlah (mungkin 
kecil, tapi lebih dari satu individu, dan sejumlah terpenting) tokoh kesusas
teraan kita. 

Nilai dan hubungan so sial ungkapan itu pertama-tama dapat diamati dari 
bentuk pengungkapannya. Ungkapan itu tidak dibisikkan dalam mimpi atau 
diteriakkan di kamar mandi. Tetapi dipub/ikasikan oleh majalah sastra yang 
paling berwibawa di Indonesia selama dua dekade belakangan. U ngkapan itu 
diloloskan oleh pertimbangan "etis", "sosial", dan "estetis" sejumlah staf 
redaksi. Dan dibiarkan lolos dalam Horison untuk dibaca ratusan atau bah
kan ribuan orang. Selanjutnya, sampai hari ini tidak ada seorang pun pem
bacaHorison di Indonesia (lelaki atau perempuan) yang menyatakan keberat
an at as (terpublikasikannya) ungkapan itu. Malah ada yang secara publik me
nyatakan dukungan untuk ungkapan itu. 30 

Dalam kaitan ini, kritik Harry A veling (1969) teras a am at penting untuk 
diperhatikan. MenurutAveling, salahsatu kelemahan utamakarya-karyasas
tra Indonesia moderen ialah kegagalan para pengarangnya dalam menggarap 
ad egan seksual. Menurut Aveling, gairah bercinta dihindarkan oleh para pe
ngarang Indonesia dengan tiga siasat yang kesemuanya menunjukkan kecen
derungan menolak wanita sebagai manusia yang sederajat dengan lelaki. 

30 Lihat tulisan Gunoto Saparie (1985) yang secara eksplisit membenarkan dan mendu
kung ungkapan Sutardji tersebut. 

/' 
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Kritik Aveling ditanggapi Goenawan Mohammad (1980). Menurut Goe
nawan, ada atau tidaknya ad egan seks secara terbuka tidak menentukan tinggi 
atau rendahnya nilai kesusasteraan kita. Dengan cukup meyakinkan, Goena- . 
wan juga menunjukkan perbedaan konteks sosial-historis persepsi sosial 
terhadap "seks" dalam kesusasteraan di Barat dan di Indonesia pad a kurun 
waktu ini. Tetapi kesimpulan A veling ten tang keengganan menerima wanita 
sebagai manusia yang sederajat dengan lelaki tidak tergoyahkan. Goenawan 
sendiri tidak mempersoalkan pokok yang penting ini. 

Untuk mengukuhkan pembelaannya pada kesusasteraan Indonesia m6-
deren yang miskin ad egan seks secara sehat dan dewasa, Goenawan mengaju
kan suatu alasan. Goenawan membedakan "sifat medium serta khalayak" 
sastra moderen Indonesia dan sastra tradisional di Nusantara (yang kaya 
adegan seks secara blak-blakan). Menurut Goenawan, pengarang sastra mo
dern kita merasa "kikuk" untuk berbicara tentang seks secara blak-blakan. 
Karena karya-karya mereka disebarkan secara besar-besaran oleh percetak
an, dan nama pengarang yang bersangkutan ditampilkan secara blak-blakan. 
Ini dibedakan oleh Goenawan dari medium bersastra dalam masyarakat tradi
sional (dan lisan) yang anonim, dan disajikan kepada khalayak terbatas yang 
intim. 

Perbedaan kedua medium bersastra yang diuraikan Goenawan itu nam
paknya tepat. Tetapi hal ini kurang meyakinkan jika dipakai sebagai alas an 
(atau pembelaan) ten tang langkanya adegan seks (dua mahluk yang sederajat) 
dalam kesusasteraan Indonesia modern. Sebab, justru dengan "sifatme
dium" penyebaran kesusasteraan modern seperti yang kita akrabi kini, ter
sedia kebebasan bicara blak-blakan yang lebih besar bagi pembawa cerita. 
Sebab pembawa cerita tidak harus berhadapan langsung dengan publiknya. 
Dan penonjolan diri pengarang, jika dirasa perIu, masih dapat dibungkus 
dengan penggunaan nama samaran. 

Beberapa karya sastra yang tercipta dalam setahun belakangan (misalnya 
karya-karya Sutardji C. Bachri, Linus Suryadi AG, dan Putu Wijaya) mem
buktikan ' 'keberanian" pengarang (lelaki) Indonesia untuk berbicara tentang 
seks secara mendetail dan blak -blakan, dalam sistem penyebaran yang dibica
rakan Goenawan. 

Langkanya adegan seks secara blak-blakan dan dewasa di an tara dua 
mahluk dari dua jenis kelamin yang sederajat itu akan lebih mudah kita pa
hami dengan mengaitkannya pad a kelas sosial menengah, seperti yang sering 
dibicarakan oleh Arief Budiman. Pada kelas sosial inilah ketimpangan perim
bangan kedudukan sosial-ekonomi-politik diantara wanita dan lelaki tampak 
amat menonjol (Arief, 1985e). Pada kelas sosial ini pula terdapat banyak tabu 
pad a hal-hal yang berhubungan dengan seks. Karena itulah memudarnya 
(kembali) rasa "kikuk" untuk berbicara tentang seks secara blak-blakan 
dalam sastra kita adak dengan sendirinya pasti akan disertai meningkatnya 
adegan cinta dan seks di antara lelaki dan wanita yang sederajat. 

Perlu dicatat, baik Harry Aveling maupun Goenawan Mohammad 
(dengan perbedaan pandangan masing-masing) mendasarkan pembicaraan 
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mereka hanya pad a versi dominan (yang juga dianggap "sah" dan "resmi") 
sejarah kesusasteraan Indonesia. Bagaimanakah adegan seks muncul dalam 
sejumlah besar karya-karya sastra oleh penulis Indonesia yang tidak dinobat
kan sebagai bagian versi resmi sejarah kesusasteraan Indonesia? Sebuah agen
da penelitian untuk waktu-waktu mendatang yang bisa menghasilkan be
berapa kesimpulan menarik. 

Seluruh uraian di atas menunjukkan betapa tidak universalnya kesusas
teraan kita. Ada dominasi dalam kesusasteraan kita (nilai sastra, dan selera es
tetikanya) secara men yo 10k . Kelompok yang dominan itu dapat dikenali dari 
daerah asal-usulnya, latar-belakang pendidikannya, profesinya, koneksinya, 
kelas sosialnya (seperti yang mulai banyak dibahas orang), maupunjenis kela
minnya (yang masih langka diperhatikan orang). 

Langkanya (walau sudah mulai ada, dan mungkin juga meningkat) per
hatian pada konteks sosial-historis "sastra" dan "estetika" dalam sebagian 
besar perbincangan tingkat atas oleh para tokoh kesusasteraan kita dapat di
maklumi. Tapi konteks tersebut (termasuk dominasi selera phallus) nampak
nya masih akan tetap "tak terasa" dan "tak teraba" untuk beberapa tahun 
mendatang bagi sebagian besar orang-orang yang bersastra di Indonesia. 
Mungkin karena hal itu masih "baru", dan mungkin karena hal itu meng
ancam kemapanan yang kini ada. 

Estetika phallus, seperti wanita yang dinikahi kelompok dominan, ber
jenis kelamin lelaki, dalam kesusasteraan kita: "sangat penting ... " bagi ke
lompok dominan itu walau kelompok dominan ini "melupakannya" ataupun 
dengan sengaja pura-pura "melupakannya". 

Sa/aliga, 31 Agustus 1985 
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