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ovember ini sebuah koran lokal . menyampaikan berita 
,Ianjutan tentang perkosaan yang dilakukan sekaligus 
beberapa pria terhadap seorang wan ita, Berita itu pada 
pokoknya menjelaskan, salah seorang pemerkosanya kini 

bersedia menikahi korban, 
Tentu saja kita tidak bisa tahu persis apa alasan dan bagaimana 

perasaan pemerkosa yang berniat menikahi korbannya, Bagaima
na pula pikiran dan perasaan si korban, Lalu keluargasi korban. 
Dan pacarnya, jika ada. Tapi yang tak kurang menggelitik ialah apa 
dan bagaimana pikiran si penulis be rita dan pembaca korannya 
ketika masing-masing menghadapi berita itu, 

Berita itu memberikan kesan, ini sebuah berita baik. Kabar 
gembira, minimal bagi si korban dan sanak-keluarganya, Kisah 
pertobatan yang selalu menjadi penutup baku dan seragam pada 
cerita komik, film dan televisi . Perhatikan kata "bersedia" yang 
dipakai untuk menjelaskan niat dan perilaku si pemerkosa itu , Kata 
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itu memberikan kesan adanya usaha berkorban dari pihak 
pemerkosa yang memberikan sesuatu bagi kesejahteraan pihak 
lain, 

Selama beberapa hari berita itu mengganggu pikiran saya. 
Sebagai seorang lelaki, saya harus bekerja keras menahan 
kesedihan dan amarah , Saya tak mampu membayangkan bagai
mana seandainya saya seorang wanita lalu membaca koran itu, 
Apalagi seandainya saya menjadi ibunda yang melahirkan wan ita 
yang diperkosa itu. Terlebih-Iebih seandainya saya wanita yang 
diperkosa itu sendiri. Pengandaian itu terlalu sulit. 

Ada pengandaian yang mudah dicerna. Andaikan saja kita 
tertabrak di jalan raya, Entah kita sedang berjalan kaki, berdiri di 
pinggir jalan , atau naik kendaraan, Kita andaikan kaki dan 
kendaraan kita mengalami cedera berat Si penabrak tidak 
melarikan diri. Dengan penuh penyesalan dia membeayai seluruh 
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pengobatan kaki dan reparasi kendaraan kita. Dengan semua ini, 
bisakai:J dikatakan seluruh kerugian kiJa telah tergantikan? Mung
kin seluruh kerugian kita terbay.w" oJeh uang dalam jumlah berapa 
pun besarnya? Samakah kita,(I1'l'kl~galami kecelakaan itu dengan 
men a aminya kemudian menerima ganti-rugi sebesar-besarnya? 
Hari-hari kita yang terhilang akibat peristiwa itu tak tergantikan oleh 
apa pun. Bagaimana dampak psikologis dan ingatan buruk dari 
kecelakaan itu dapat diganti-rugi? 

Ini contoh sepele dibandingkan dengan perkosaan. 
Yang rusak bukan sekadar organ tubuh. Tapi sekaligus peng

hayatan akan diri sendiri, kewajaran bergaul dengan orang lain 
sesudah peristiwa, serta kehormatan dan kehormatan harga diri 
tertinggi yang dijunjung semua manusia dari semua zaman 
beradab. Adakah ganti rugi yang dapat membayar semua ini? 
Adakah hukuman yang cukup berat bagi pemerkosa untuk 
mengimbangi penderitaan korbannya? Hukuman mati sekali pun 
belum setimpal. Belum memadai . 

C 
elakanya lagi, belum lewat seminggu berita tentang niat 
pemerkosa untuk m~nikahi korbannya itu, koran-koran di 
kota yang sama menyiarkan pendapat berbagai tokoh 
masyarakat bahwa dalam banyak kasus perkosaan, yang 

salah biasanya si wan ita. Konon, menurut tokoh ini , para wan ita 
seringkali memberikan peluang dan rangsangan kepada lelaki 
sehingga ter jadi pemerkosaan. 

Jadi dalam logika para to
koh itu, wanitalah yang salah 

wanita. Pernikahan dianggap sebagai bentuk ikatan resmi dan 
publik dari hubungan pribadi pria-wanita yang disebut: cinta. 

Dengan jitu seorang feminis pernah menujuk novel-filem Karmila 
sebagai contohnya. Karmila diperkosa, kemudian hamil. Novel
filem itu berhasil mengajak pembaca-penonton di Indonesia 
bukannya mengasihi dan mengasihaninya. Karmila justru dibenci 
karena dia selalu memusuhi pemerkosanya yang sudah "berto
bat" dan menikahinya. Karmila, baru diampuni masyarakat 
sesudah dia mau mencintai orang yang pernah memperkosanya. 
Bukan main. -

O
rang tak perlu jadi feminis dulu sebelum mengutuk 
pemerkosaan. Tapi kutukan terhadap perkosaan bisa 
datang dari beraneka-ragam orang yang berbeda-beda 
wawasanya. Feminis mengutuk perkosaan bukan karena 

hal itu bertentangan frontal dengan )deal hubungan pria-wanita 
yang disebut romantika cinta. Bagi kaum feminis, perkosaan 
adalah bentuk biadab dari penindasan wan ita, sedang romantika 
cinta dan pernikahan merupakan bentuk penindasan berwajah 
canggih dan indah-memukau terhadap kaumnya. Pernikahan pada 
prinsipnya dianggap sebagai praktek subordinasi kaum wan ita itu 
di bawah kekuasaan kaum pria. Itu sebabnya wan ita dewasa yang 
bebas dari lembaga pernikahan (perawan-tua, janda, pelacur) 
selalu jadi ancaman bagi stabilitas kekuasaan pria. 

Di Indonesia kita boleh bergembira melihat semakin banyak 
wan ita, khususnya di ka
langan kelas menengah terpe

dan bertanggung jawab. 
Kaum wan ita masih dihukum 
lagi, minimal secara publikasi 
verbal , sesudah diperkosa. 
Sayang logika itu tidak dite
ruskan: . para penyelundup, 
perampok, pembunuh, pela
cur, penipu, pemberontak ne
gara, koruptor, pengkhianat, 
pemfitnah semuanya tidak 
ada yang bersalah . Mereka, 
seperti pemerkosa, hanyalah 
"korban" dari yang memberi 
peluang dan rangsangan un-

FEMINIS MENGUTUK PERKOSAAN 
BUKAN KARENA HAL ITU 

BERTENTANGAN FRONTAL DENGAN 
IDEAL HUBUNGAN PRIA-WANITA YANG 

DISEBUT ROMANTIKA CINTA BAG I 
KAUM FEMINIS, PERKOSAAN ADALAH 

BENTUK BIADAB DARI PENINDASAN 
WAN ITA 

lajar, yang memahami penin
dasan kaumnya dan meng
adakan berbagai perlawanan 
lokal dan kecil-kecilan. Yang 
menonjol dari wawasan dan 
kegiatan mereka ialah perla
wanan terhadap praktek 
memperlakukan wan ita seba
gai benda dan obyek. misal
.nya dalam iklan , dalam media 
'massa, atau karya seni. Ada 
'diantara mereka yang memu
suhi kaum lelaki hidung-be-

tuk bertindak demikian. 
Dan berita koran tadi menyebutkan.. si pemerkosa bukannya 

"bersedia" dibunuh atau dicincang. la "bersedia" menikahi 
korbannya! Artinya, ia bersedia' menjadi pemilik dan penguasa 
tunggal atas tubuh dan sisa hidup si karban. Bersedia memperoleh 
hak-resmi untuk sewaktu-waktu melampiaskan nafsu seks pada si 
wanita dengan paksa tanpa disebut memperkosa. Bukankah 
mereka suami-istri? la bersedia dilayani sebagai kepala keluarga, 
sebagaimana diatur oleh tradisi hubungan lelaki-wanita yang 
disebut suami istri. Jika lapar, makanan akan dimasakkan dan 
dihidangkan untuknya. Baju yang kotor dicucikan. Masuk angin 
dikeroki. Si ""pria" bersedia''menerima pelayanan ini seumur hidup 
dan secara gratis dari wan ita yang pernah diperkosanya! Berita 
koran tadi seakan-akan menyarankan si korban perkosaan, dan 
kita sekalian, diajak berterima kasih atas "kesediaan" itu . . 

Sulit dipahami semua ini bisa terjadi dalam masyarakat yang 
mengaku berkebudayaan adiluhung. Berke-Tuhan-an dan berperi
kemanusiaan yang adil dan beradab. 
Tapi dalam kenyata,annya semua itu bisa terjadi dalam masyara

kat mana pun di jagad ini yang menindas kaum wanitanya, yang 
mengkramatkan lembaga pernikahan, dan memuliakan romantika 
cinta. Wajarlah jika kaum feminis kemudian tampil di berbagai 
pelosok dunia untuk memerangi tata sO?ial demikian. Mereka tidak 
hanya menuntut persamaan hak pilih, pendidikan atau bekerja dan 
upah bagi kaum wanita. Mereka mempertanyakan politik lembaga 
pernikahan dan menghujat ideologi di"balik romantisme cinta. 

Kita sedikit atau banyak ' menghargai niat pemerkosa untuk 
menikahi korbannya, jika hidup dan larut dalam masyarakat yang 
menganggap pernikahan sebagai surga tertinggi bagi kaum 
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lang, dengan alasan lelaki ini 
tidak menghargai wanita. 

Tapi memusuhi kaum lelaki hidung belang dan berbagai praktek 
"penyelewengan" seksual tidak sendirinya menggambarkan se
mangat feminisme. 

Sea rang kritikus sastra pernah mengamati hubungan cinta pria
wan ita dalam sastra Indonesia tidak pernah berupa hubungan dua 
insan yang sederajat. Variasi tierkisar antara: hubungan kakak
adik, anak-ibu, atau pelanggan pelacur. Agaknya ini tak hanya 
tampak dalam sastra. Di filem kita juga. Mungkin ini bersumber dari 
gejala umum dalam realita masyarakat kita. 

Mungkin serangan feminisme terhadap pernikahan ada benar
nya. Tapi. dalam posisi terlalu lemah, kaum wan ita akan memilih 
selamat biar pun kalah. Ketimbang melawan tapi hancur. Bisa 
dimaklumi. 

Itu sebabnya, wan ita kita masih mengidam-idamkan pernikahan
.Mereka jadi sasaran paling empuk bagi industri dan ideologi cerita 
cinta romantls dalam media massa. Lelaki dianggap lebih suka 
bercinta tanpa pernikahan . Ini benar secara individual. Tapi bila 
lembaga pernikahan dihapuskan secara ' total di seluruh dunia, 
kaum prialah yang paling dirugikan karena kehilangan kekuasaan-
nya. _ 
Ariel Hervanto. pengamat soslal. saami dan ayah yang ling gal dl Salatlga 
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