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Ekonomi-politik erotika rupa kita melihat persoalan 
protes petani, atau demonstra
si mahasiswa, atau ekstrem ki
rilkanan, korupsi, atau mino
ritas "non-pribumi", tingginya 
kriminalitas dan kecelakaan 
lalu lintas, popularitas Golput, 
kenakalan remaja dan orang
tua, judi atau pelacuran. 

PERDAGANGAN hiburan 
untuk umum yang menJaJa
kan daging perempuan, mu
dah menimbulkan rasa haru 
dan muak bagi kebanyakan 
manusia Indonesia yang 'nor
mal'. Rasa haru itu ditujukan 
kepada nasib para perempuan 
yang ditampilkan seperti 
seonggok daging bebek atau 
kambing yang digantung ber
jajar di balik jendela kaca ru
mah makan. Rasa muaknya 
tertuju pada praktek penistaan 
harkat dan moralitas kemanu
siaan yang mengaku beradab. 

Tapi rasa haru dan muak itu 
I dalam kenyataannya tidak cu
I kup mampu menghapuskan 
, praktek perdagangan hiburan 
, seperti itu. Jangankan meng-

hapuskan atau melawan, bah
kan untuk sekadar hadir da

I lam bentuk pernyataan yang 
disuarakan secara absah dan 
terhormat saja rasa haru atau 
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muak itu tidak selalu menda
patkan haknya. Haknya sese
kali hanya muncul jika diberi 
tempat dalam pidato, seminar, 
kuliah, atau kotbah. Biasanya 
pula perlawanan ituterhenti eli 
ujung titik kalimat yang ter
ucap dalam pidato, ceramah, 
kuliah atau kotbah tersebut. 

Di luar forum 'resmi' seperti 
itu, kutukan dan protes terha
dap praktek hiburan erotika 
susah mendapat perhatian dan 
dukungan. Malahan, sering 
dijadikan objek olok olokan. 
Lingkungan sosial yang nyata 
di luar pidato, kuliah, dan kot
bah biasanya tak acUll atau ma
lahan memberikan pembenar
an terhadap praktek praktek 
perdagangan erotika per
empuan tadi. Lingkungan so-

sial yang nyata dalam ma
syarakat Indonesia tidak sepe
nuhnya menghargai rasa haru 
dan muak manusia Indonesia 
'normal' yang disebut di atas. 

Perhatian 
Kontradiksi antara rasa

budaya manusia Indonesia 
'normal' dengan pranata dan 
lingkungan sosialnya layak 
mendapat lebih banyak per
hatian. Jika tidak, kita mudah 
mengulang-ulang kembali 
ayat-ayat kotbah, pidato, semi
nar serba moralistik yang su
dah didengar orang berkali ka
li tetapi terbukti tidak menun
jukkan kemampuan dalam ak
si perlawanan budaya. Meng
apa? Ada baiknya kita tengok 
beberapa pokok berikut ini da
lam kaitan pikiran di atas. 
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Pertama, kita terlalu terbia
sa melihat praktek perdagang
an erotika sebagai titik foku8 
"problema". Dengan sikap se-

Kita perlu lebih kritis mem
pertanyakan apakah hal hal 
itu benar patut diamati dan di
hadapi sebagai "problema". 
Ataukah semua itu sekadar 
merupakan tanda tanda, bukti 
bukti dan dampak adanya 
problema yang sesungguhnya 
belum kita sebut sebut, belum 
dirumuskan? Karena tidak 
mampu, tidak mau atau tidak 
berani, karena tidak boleh dise
but sebut? Karena tidak boleh 
diakui dan dianggap ada? Asap 
bukanlah api, asap menjadi 
tanda adanya api. 

Kita terlalu sering berkutat 
pada satu pokok permasalah
an. Dengan sepenuh akal dan 
semangat kita kuras segala te
naga untuk memahaminya se-

bagai problema dan mencari 
pemecahannya, tapi terpisah 
dari proses sosial yang lebih 
luas. Ini yang terjadi dengan 
banyak kuliah, kotbah, dan 00-
ramah tentang "penyimpang
an" dan perdagangan seksual. 

Aeaua, orang indonesia 
yang paling bodoh pun bisa pa
ham bahwa praktek praktek 
perdagangan erotika (seperti 
halnya praktek pendidikan 
atau ibadah keagamaan) bisa 
ada di planet ini, bisa awet dan 
berkembang biak, hanya apa
bila ada pihak pihak yang 
menginginkannya, yang 
menghendakinya dan siap ber
tempur untuk membela keber
adaannya. Bukan cuma itu, pi
hak pihak ini tidak cukup ha
nya punya hasrat dan niat. Me
reka harus punya cukup ke
kuatan duniawi dan dukungan 
berbagai pihak untuk mewu
judkan hasrat dati: niat terse
but, dan berta.fum terhadap se
rangan luar. 

Jangan lupa: seluruh orang 
Belanda yang berkuasa di Hin-

dia Belanda tidak mungkin cu
kup kuat untuk menjajahjuta
an penduduk di Nusantara. 
Mereka bisa berkuasa dan ber
kuasa berkepanjangan antara 
lain berkat dukungan bangsa 
pribumi di Hindia Belanda sen
dirt. Ketika Soempah Pemoeda 
192.8 diikrakrkan, 90 persen 
pegawai negeri pemerintahan 
Hindia Belanda adalah kaum 
pribumi! Kaum pribumi ini 
menjadi intel yang mengawasi 
kaum pemuda dan mahasiswa 
nasionalis. Mereka jlJ(ii polisi, 
tentara, hakimataujaksa yang 
memenjarakan kaum ekstrem 
kiri dan kanan yang d;tuduh 
meresahkan masyarakat atau 
subversif. 

Perdagangan erotika di Be

keliling kita lancar lancar saja, 
karena adany~ (a) kaum per
empuan yang (terpaksa, iseng 
atau bangga) menjajakan da
ging-nya, (b) kaum lelaki yang 
doyan erotika tersebut dan ber
sedia membayar untuk menik-

(Bersa.m.bung Hal IX Kol 3-1S) 
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matinya; (e) kaum pedagang 
yangmengelol~ prosesjual beli 
erotika itu (blasanya eceran) 
dan mengambil laba darinya; 
Cd) aparat keamanan yang 
menjaga stabilitas dan kea
manan bagi berlangsungnya 
praktek perdagangan terse
but; (e) seperangkat peraturan 
yang melindungi atau minimal 
mengampuni dan menutup nu
tupi adanya praktek tersebut; 
(f) komunitas intelektual yang 
memberikan pembenaran (jur
nalisme dan filem ''Lherr''), me
milih bungkam pada praktek 
tersebut (sibuk dengan yang 
lain), atau berkoar koar dalam 
pidato yang kelewat moralistik 
dan buta terhadap rangkaian 
kaitan (a-f) itu. Perdagangan 
erotika akan runtuh atau mini
mal tersendat-sendat jika salah 
satu unsur pendukungnya 
yang disebut tadi tidak ber
fungsi. 

(Saro.bungan Hall) 

Ketiga, dengan mempertim
bangkan banyaknya unsur 
dan pi.hak. yang terlibat dan 
bertanggung-jawab (a-f) , kita 
usah silau dan bingung. Kita 
teetap blsa membedakan ting
kat tingkat keterlibatan dan 
tanggung jawab berbagai un
sur itu. Walau semua unsur 
dan pillak ikut diuntungkan 
dan punya kepentingan, keun
tungan masing masing tidak 
sarna besarnya. 

Kaum perempuan yang da
ging-nya dijajakan dalam per
dagangan erotika berkorban 
lebih banyak sambil menerima 
imbalan terkecil (dengan ukur
an apa pun) dibandingkan pi
hak pihak lain yang ikut dalam 
proyek "kerjasama" tersebut. 

Siapa yang paling diuntung
kan dan paling siap membela 
mati-matian supaya perda
gangan erotika itu laris? 

Moralitas 
Di sini saatnya kita melihat 

perdagangan erotika, pertam~ 
tama dan terutama sebagaJ. 
praktek perdagangan buk~ 
persoalan moralitas. Di sini ki
ta bedakan antara seksualitas 
dan erotika. 

Untuk menimbang apakah hi
buran erotik dalam ma
syarakat kita lebill berat men
jadi persoalan dagang atau 
persoalan moralitas, kita bisa 
memeriksa apakah praktek 
erotika Iebill banyak terjadi de
ngan atau tanpa transaksi 
jual-beli dengan alat-tukar mo
neter. Ada beda antara ma
syarakat yang gandrung kebe
basan seks (seperti banyak ma
syarakat pra-dan paska
industrial) dan masyarakat 
yang menjadi pusat pemasar
an komoditi seksual (lihatlah 
Bangkok). 

Koompat, para pedagang 
erotika (seperti pedagang lain) 
pada dasarnya bukan agaen 
perusak moral. Praktek kerja
nya bisa ikut merusak moral 
sosial, tapi bukan itu tujuan 
utama kegiatan mereka. Yang 
mereka kejar ialah laba, bukan 
rusak atau benarnya moralitas 
dan peradaban-, Mereka meroi
lih memperdagangkan eroti~~ 
hanya jika ada dua kondisl 
yang memungkinkan, me
rangsangnya atau mendesak
nya. pertama, perdagangan itu 
menjanjikan laba lebill cepat 
dan lebill besar daripada perda
gangan yang lain. Kedua, ada 
eukup jaminan keamanan dan 
perlindungan bagi usaha dag
angnya itu. Kaum pedagangti
dak sepenuhnya mampu men
eiptakan dan menjamin kedua 
kondisi itu. Karena itu dia ti
dak sendirian menjadi penang
gung jawab tertinggi dari 
praktek perdagangan itu. 

Sumber dan kekuatan 
Yang masill harus dieari ia

lah sumber dan kekuatan apa 
saja dalam masyarakat yang 
menciptakan kedua kondisi 
perdagangan dan kebudayaan 
di atas. Mengapa perdagangan 
judi dan undian, pelacuran dan 
erotika, bisa Iebill mendatang
kan Iaba ketimbang menjual 
belikan buku buku puisi atau 
kajian kajian ilmiah yang ju
jur dankritis? 

Mengapa perdagangan ma
jalah dan kalender dengan 
gambar dada dan paha per
empuan tidak dianggap meng
hina separuh umat manusia, 
tidak diatur dalam KUHP, dan 
tidak diajukan ke pengadilan 
seperti halnya kasus perda
gangan kalender "Tanah un
tuk Rakyat" yang menggam
barkan kasus kasus tanah dan 
dianggap menghina sejumlah 
kecil warganegara? 
Apa isi filein dan majalah hi
buran kita seandainya orang 
lebih bebas membahas realita 
sosial? 

Pendidikan masyarakat ber
langsung dalam praktek
praktek sosia! yang nyata se
perti ini, bukan apa yang terja
di di sekolah. Dalam ma
syarakat orang belajar mem
bungkam diri tentang banyak 
hal sambil belajar menikmati 
dan membenarkan perdagang
an erotika. (03) 
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