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Perempuan --
Dibela atau Dihapuskan? 

Oleh Ariel Heryanto Ibukan kedua-duanya sarna se-
_______ . _____ ' ____ -,-_--'-..:.:-~_ 'kali. Dalam masa Orde Baru ini, 

P EMBEDAAN jenis kela
min yang selama ini kita 
kenai, tidak hanya bersifat 

dikotomis (pria atau wanita), 
tapi juga asimetris (pria lebih 
hebat daripada wanita). Per
juangan feminisme bisa radi
kal, bila yang diperjuangkan 
bukan sekadar keseimbangan 
status kedua seks/gender. Bu
kan sekadarmembela perem
puan dan memusuhi lelaki. 
Yang diperjuangkan ialah ke
manusiaan "adil dan beradab". 
Yang digugat ialah tirani kate
gori dikotomis seks/gender, 
yang memungkinkan, terjadi-' 
nya asimetri seks/gender itu 
dan mengakibatkan sekelom
pok manusia (perempuan) ter
tindas kelompok lain (lelaki). 

Penindasan berdasarkan je
nis kelamin bukanlah satu-sa
tunya penindasan manusia oleh 
sesamanya. Penindasan yang 
tak kalah hebatnya di dunia 
didasarkan ·'pada keturunan 
(ras, etnik, suku). kasta, kelas 
sosial, dan agama. Berbagai pe
nindasan itu biasanya tidak 
tumbuh secara sendiri-sendiri. 

Karena itulah, perjuangan fe
minisme sebagai bagian dari 
perjuangan kemanusiaan seca
ra keseluruhan. menjadi sangat 
mulia, tapi sekaligus sangat su
lit. Perjuangan itu tak mungkin 
buta atau terpisah dari per
juangan kemanusiaan dengan 
corak lain. Kemajemukan ma
salah ini sendiri tak boleh 
mengaburkan atau mengalih
kan perhatian pada penderita
an yang khusus dialami "pe
rempuan" dan pembelaan bagi 
mereka. 

Pembakuan' 
kekelaminan 

Di awal abad ini generasi Sitti 
Noerbaja sudah menuntut pe
ningkatan marta bat wanita, wa
lau mereka masih percaya, bah
wa ada "kodrat wanita" yang 
tak boleh/mungkin ditabrak. 
Pada pertengahan abad ini mi
tos "kodrat wanita" sudah di
koyak-kayak gerakan feminis
me, tapi orang masih percaya, 
bahwa seks ("kelamin") meru
pakan kenyataan alamiah -
pemberian Tuhan atau takdir
yang bersifat obyektif, bioiogis, 
dan karena itu netral. Dianggap 
hanya ada dua, bukan empat 
atau empat belas macam seks. 
Dengan demikian, juga diang
gap hanya ada dua gender yang 
normal dan absah. Kini, pem
~e~aan dikotorhi seksual yang 
Jadl sumber legitimasi manipu
lasi gender itu, juga mulai ba
bak-belur. 

Di antara kita banyak pembe
la emansipasi wanita yang ha
nya mempersoalkan "sosialisa
si" gender dan tidak pemben
tukan "bioiogis" seks yang dija- ' ' 
dikan dasar pembentukan gen
der. Pihak yang mempertahan
kan penindasan perempuari, ju
ga terdorong percaya, bahwa 
selama ini gender perempuan 
memang sesuai "kodrat"-nya 
yang tampak secara biologis. 
Untuk menangkis upaya eman
sipasi 'w~ita,mereka berpen
dapat, wanita· boleh 'bel'karier 
"asal tidak meninggalkan atatl 
melupakan hakikatJkodratnya 

, setiap warga negara tidak boleh 
sebagai wanita". 'Seakan-akan ,t~dak beragama. 1a bol.e~ me'!li
manusia punya kodrat atau ha- 'lih agamanya, asal plhhan ltU 
kikat. Kalau benar ada, kodratl I termasuk dalam lima kemung
hakikat itu dianggap seakan- ,kinan yang sudah ditentukan 
akan sudah diketahui pasti. negara. Tak terlalu jelas beda 
, Kini teknologi dan ilmu ke- antara "kebebasan" dan "kewa
dokteran mulai membuktikan jiban" beragama. 
yang sebaliknya. Semakin lama Tentu saja dalam kenyataan 
akan semakin mudah dan mu- sehari-hari ada penggolongan 
rah bagi .siapa pun untuk ber- sosial yang lebih terinci; apa
ganti organ ,ke~amin. Ternyata ka~ .kita digo!?,ngkan "b~rsih 
kelamin, seperti warna ram but, dlrilltngkut;~an atau tlda~, 
bukan takdir yang tak dapat ,_~ggota mlhter atau warga 52: 
atal! sulit diubah. Padahal pll, bergelar' apa, bera,sal, dan 
Qrgan kelamin selama ini dija- d~sa atau kota. Tetapl dlban
dikan . dasar legitimasi bagi dingka~ dengan pengelompok
pembentukan gender perem- : an soslal terdahulu, c,!n~oh
puan yang direndahkankatim- co~toh ¥ang belakangan lnt re
bang pria. Sumbangan teknolo- ,latl~ leblh terbatas Imgkup ope
gi dan ilmu ini berdampak re- ,rastnya. 
volusioner. Semua pengelompokan so-
,Perkembangan teknologi tak i sial i.t~, i?ukan seka~ar "ada:', 

pernah te'rpisah dari perkem- tetapl dlada-ad~kan manUSla 
bangan kebudayaan, walau tak :lewat pr~ses seJarah. yang sa
terjadi secara serentak dan me- ! ngat pan,Jang. Semua ~tu !:>ukan 
kanis. Kini kita baru bisa me- Icuma dladakan, tapl dlperta
nyaksikan operasi ganti kela- ,'hankan, ~irawat, dilestarikan 
min sebagai pertolongan khu- dengan blaya raksasa. 
s~s bagi pe.n~erita kelainan .fi: Saya duga, rahasia utama 
slk ata':! pSlklS: Pada .masa tnl ,keunggulan berbagai kategori 
mungkm masih suhtmem~ ,itu ialah keberhasilannya 
ba~angkan sl!a.tu mas,!- d~pan, meyakinkan jutaan orang, bah
ketlka. operaSl ltU menjadl sua- , wa semua itu dibentuk berda
tu gerakan massal dari orang- sarkan apa yang seakan-akan 
orang "normal", buka.n untuk , kelihatannya faktual, obyektif, 
alasan kesehatan, tapl karena alamiah atau kehendak takdir 
do~ongan ideologis atau k~rena yang h~us diterima manusia 
plhhan mode atau gaya hldup. seumur hidup. Masih ban yak 
. Atau, membaya~gkan suatu orang (bahkan sarjana) yang 
~asa menda~ang dl ~ana orang percaya, seakan-akan ada jati 
blS~ \:>ergantt kelamm beberapa diri manusia "Timur", kepriba
kah dalam setahun, karena dian "Indonesia", budaya "Ja
IS eng .. Atau, m~mbayangkan wa", kodrat "wanita", warga 
tersedla leblh dan 2 .Jems kela- ';pribumi", dan sebagainya. 
min yang dapat dipilih sesuai 
dengan selera. Sarna sulitnya 
bagi generasi orangtua kita un
tuk memahami pada masa ini 
ada leiaki yang suka memakai 
anting-angin - apalagi cuma 
sebelah - di telinganya. Atau, 
perempuatn menjadi juara ang
kat besi atau memilih berku-
mis. 

Pemasungan 
identitas baku 

Hingga kini setiap bayi yang 
lahir diharuskan mempunyai 
salah satu dari dua 'kemungkin
an jenis keiamin yang baku. 
Itupun bukan hasil pilihannya 
sendiri, ibu-ayahnya, atau siapa 
pun. Kecuali, jika terjadi peris
tiwa yang "Iuar biasa", maka 
identitas seksual yang diberi
kan kepadanya itu akan meng
ikatnya seumur hidup. Sejak 
itu pula sisa hidup si bayi su
dah digariskan oleh beberapa 
batas kemungkinan peluang 
atau kesulitan tertentu. 

Dimana pun di dunia mo
dern ini, orang tidak boleh ti
dak berjenis kelamin. Sebagai
mana halnya di mana pun du
nia modern ini, kita tidak boleh 
tidak bernama atau berkebang
saan tertentu. o.i banyak negara 
Barat, setiap orang harus mem
punyai nama lebih dari satu 
kata: nama depan dan nama 
keluarga. 

Khusus di Indonesia. setiap 
warga negara yang sah dike

'lompokkan secara, dikotomis 
, menjadi dua golongan yang tak 

dapat diubah hingga tujuh be
las turunan: pribumi atau non
pribumi. 1a tidak bisa menjadi 
kedua-duanya sekaligus atau 

Sampai-sampai ada ungkapa~, 
bahwa si Anu "lebih Indonesia 
daripada oran·g Indonesia". , 

Sebagaimjlna gender ke-w;"
nita/pria-an dibikin berdasaf,
kan manipulasi pengamatan 
(yang bias/cacat) ten tang "fak~ 
ta" jasmaniah, beberapa kate
gori lain yang dicontohkan4). 
atas juga dibentuk berdasarkan 
fakta-fakta fisikallgeografis 
yang konkret. Seperti halnYl/
organ kelamin yang dapat di
ganti, sumber kategori kebang
saan, keturunan, kelas sosiar, 
bukan tak dapat diu bah. Teta
pi, masing-masing punya dina, 
mika sosial-historis yang berbl;!
da-beda. Maka peru bah an itii 
tidak terjadi sewaktu-waktu. ,"( 

Orang boleh melepaskan "k~ 
. bangsaan" yang sedang dim 1_ 
liki, tapi ia akan dituntut untuk 
memiliki kebangsaan lain sebp.. 
gai gantinya. Ia tak akan dibia.r, 
kan merdeka sebagai manusiq 
"warga dunia" yang bebas dari 
kekuasaan negara mana pun. 
Orang yang paling radikal d~ri 
subversif bukan oposisi yan~ 
galak pada pemerintahan nega, 
ra tE~rtentu. tetapi penentani{ 
adimya "kebangsaan" dan "Iier 
gara" di muka bumi .ini. Con: 
tohnYll, suku-suku "terasing~ 
(asing bagi siapa?), kaum S'ij.: 
min, dan John Lennon (ingqt 
lagu Imagine?). Jika orang, 

, orang seperti ini menjadi takoh 
panutan dunia, negara bisa b\.!. 
bar. Begitu pula Perserikatap 

! Bangsa. Bangsa. Tata dunij) 
, yang pincang dan sedahg dinikt 
mati kaum penguasa di masiniT 
masing negara, menjadi teran, 
cam. :; 

(Bersambung ke hal. V kol. 6-71 
.1 
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Perempuan 
Ganti kelamin di antara dua 

jenis· seks yang sudah dibaku
kan resmi, mungkin kedengar
an lucu, hebat, atau aneh. Tapi 
itu tidak otomatis mengancam 
kemapanan diskriminasi sek
sual. Begitu juga pembelaan 
eksklusif bagi kelompok yang 
sudah diresmikan: wanita. 
Yang lebih mengancam status
quo ialah perjuangan kemanu
siaan yang menggugat akar
akar pe-M-bedaan (bukan seka
dar pe-R-bedaan) dikotomis 
"seks/gender" itu sendiri. 

Kaum homoseksual dan ban
ci, walau berbeda, secara poten
sial bisa sama-sama revolusio
ner bagi gerakan anti-seksisme. 
Mereka menabrak tembok pe
misah seks/gender dan lemba
ga pernikahan yang dikeramat
kan. Kaum hetero.seks yang de
wasa tapi merdeka 'dari lemba
ga pernikahan, misalnya' pela
ku kumpul kebo, dimusuhi, di
kecam, dan dihukum. Hukum
an itu selalu terlebih berat bagi 
perempuan katimbang pria de
wasa yang hidup di luar perni-

, kahan: k.aum pelacur, perawan 
tua, dan janda. 

Perjuangan 
kemanusiaan 

. Penindasan wanita terjadi 
(hampir) di segala bangsa, aga-

.. (Sambungan dari halaman IV) 

ma, usia, kelas sosial, keturun
an, dan zaman. Tapi tak ada 
orang yang hanya menjadi "wa
nita" atau "pria". Kita juga 
menjadi bagian dari berbagai 

. penindasan berdasarkan ke
bangsaan, agama," kelas sosial, 
atau keturunan. Tidak semua 
wanita mengalami penderitaan . 
diskriminasi seksual dengan 
tingkat atau bentuk yang sama. 
Selalu ada kelompok wanita 
yang (bersama pria) hidup ber
kelimpahan dari penderitaan 
wanita (dan pria) dari kebang
saan, keturunan, kasta, kelas 
sosial yang lebih di-rendah
kan. 

Seperti kaum buruh, kaum 
wanita tak mudah (mungkin 
tak akan pernab),.bersatu sedu
nia - bahkan sekecamatan -
untuk memperjuangkan kaum
nya secara eksklusif. Ini btlkan 
cum a berarti beban kaum femi
nis berlipat ganda. Ini juga me
nyarankan, bahwa pejuang fe
minisme yang radikal dan ber
wawasan kemanusiaan, punya 
banyak rekan dan sekutu se' 
perjuangkan. Perjuangan yang 
berat terasa lebih ringan, bila 
dilak,sanakan tidak sendirian. 
• Ariel Heryanto, pengajar 
Program Pascasarjana Uni
versitas Kristen Satya Wacana, 
Sa!atiga. 
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