
S
alah besar jika homoseks kita 
anggap enteng, sekadar ulah 
atau persoalan beberapa 
gelintir orang "aneh". Keliru 

jika soal itu dianggap hanya jadi 
urusan mereka yang 
mempraktekkannya, kerabatnya, atau 
para dokter dan kaum ahli "kelainan" 
seks. 

Homoseks (sesama pria atau 
sesama wan ita) bisa menjadi sangat 
penting bagi sejarah masyarakat kita 
secara menyeluruh, karena ia bisa 
merongrong dasar kemapanan tata
sosial. la bertenaga subsversif, karena 
bisa membuktikan bahwa tak ada yang 
aneh dari homseksualitas. Bahwa 
kegiatan itu sah. Sama sekali bukan 
"kelainan" atau "penyimpangan". 
Justru tata masyarakat kit a yang bisa 
dituding mengidap "kelainan dan 
penyimpangan" . 

Kekuatan subversif homoseks adalah 
perlawanannya terhadap 
penyeragaman, peng-asas-tunggalan, 
pemiskinan, pembakuan, 
pengekangan, dan pentahyulan potensi 
seksualitas manusia yang serba
beraneka dan serba terbuka bagi 
kemungkinan. Homoseks bagaikan 
dialek atau prokem bagi hegemoni 
pembakuan bahasa "baik dan benar" 
di banyak negara dengan kekuasaan 
diktatorial. 

Dengan demikian, bakat subversi 
seks itu bukan monopoli homoseks. 
Tapi juga semua perilaku, status, nilai, 
dan sifat seksualitas yang selama ini 
dianggap aneh, lain, kotor, atau sakit. 
Termasuk biseksual, waria, atau 
kumpul-kebo. Singkatnya, semua 

hubungan seksual di luar 
pakem yang sudah 
dibakukan. yakni 
monogami pria-wanita 
heteroseksual yang 
disahkan pernikahan. 

Ketimbang pria, bakat 
subversi itu lebih besar 

dimiliki wanita yang 
merdeka dan lembaga 

pernikahan: kaum 
janda, pelacur, atau 

wan ita single. 
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Mereka banyak 
dicurigai. 

diejek, 
diganggu, 

dan 

SUIVERSI HOMOSE 
dimusuhi. 
Sebab. mereka menakutkan pihak
pihak (khususnya pria) yang paling 
bekepentingan mempertahankan 
status-quo dan dominasi mereka 
dalam status-quo itu. Apalagi jika 
kaum wan ita itu cerdas dan mandiri. 
Kemerdekaan kaum terjajah itu 
merupakan ancaman bagi yang 
diuntungkan oleh penjajahan seksual. 

Kaum duda, lelaki pelanggan 
pelacuran, atau pria bujangan. tak 
banyak diawasi dan diganggu gugat. 
Mereka bukan ancaman. 

Seksualitas monogami-hetero (satu 
pria. satu wanita) yang selama ini kita 
pelihara dan sucikan bukanlah 
pemberian alam. Tidak alamiah. Bukan 
juga kodrat yang diberikan mahluk dari 
luar planet. Bahkan penis dan vagina 
yang dianggap paling "alamiah" 
ternyata juga tidak kodrati dan 
alamiah. Semuanya produk sejarah 
yang tidak abadi. Monogami-

heteroseksual merupakan pembakuan 
yang dibikin manusia dalam tata sosial 
yang pincang, demi kepentingan 
mereka yang diuntungkan kepincangan 
sosial itu. 

Mitos tentang kealamiahan seks dan 
seksualitas mirip aneka mitos identitas 
sosial lain. Dianggap punya dasar 
kodrati atau jatidiri yang baku, 
obyektif, dan bebas sejarah. Orang 
berpenis dianggap berwatak keras. 
pemberani. rasional. kuat. agresif. 
suka memimpin dan berpetualang. 
Yang bervagina dianggap dikutuk oleh 
kodrat menjadi mahluk penurut. rajin. 
halus. teliti, emosional, suka melayani 
dan merawat. Dianggap kodrati atau 
alamiah bila manusia dewasa berpenis 
mencintai dan berhubungan seks 
dengan manusia dewasa bervagina. 
Yan~ di luar pola itu dianggap 
kecelakaan, kelainan. penyakit. 
penyelewengan. atau kerusakan. 

Ini mirip berbagai mitos ras, etnik. 
religius. ideologi, atau kelas sosial. 
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Orang "Jawa" dianggap punya kodrat 
halus. kalem. mantap. Gina dimitoskan 
ulet tapi mata-duitan. Islam dituduh 
berwatak miskin. fanatik. dan suka 
leror. Mirip'stereotip komunis. Orang 
Barat ditahyulkan demokratis. rasional. 
modern, ralin. Bangsawan dianggap 
halus. 80rjuis dianggap cerdas tapi 
serakah. Buruh diangap kotor, kasar, 
dan tolol. Mitos-mitos ini dikokohkan 
oleh aneka pranata sosial yang resmi 
atau pun swasta. 

Seksualitas monogami-hetero 
mendapat restu dari banyak agama. 
Bila hal ini merupakan ekspresi iman 
dan tafsiran religius masyarakat, kita 
iayak menghormati. Tapi kita juga tahu 
ekspresi iman dan tafsiran itu bisa 
berubah bersama perubahan zaman. 
Seksualitas baku itu diunDang
undangkan oleh kebanyakan negara. 
Ini menunjukkan kepentingan politik 
yang mentransendir pemerintah 
tertentu. Mitos seksualitas baku itu di-

eufemis-kan dan 'di-estetika-kan dalam 
romantika cinta (kesetiaan, 
kecemburuan. pengabdian. 
pengorbanan, rindu-dendam). Inilah 
fetisisme ideologi modern yang 
merasuki batin terdalam kita. 

Dukungan dari semua pranata itu 
menunjukkan betapa hebatnya status 
three in one: monogami-heteroseks
nikah. Mungkin benar pendapat bahwa 
kekuasaan hegemonik seksual ini lebih 
hebat ketimbang hegemoni kelas 
sosial. ras, atau kolonialisme. Sisa 
dibayangkan betapa serius dan banyak 
kepentingan akan tergugat seandalnya 
monogami-heteroseks-nikah 
dirongrong oleh kebangkitan 
homoseks, biseks, kumpul-kebo, 
pelacur, waria, dan sebagainya. Jagad 
raya gunjang-ganjing dan jadi urusan 
semua umat manusia yang bernaung 
dalam tata-masyarakat secara 
keseluruhan. 

Seks adalah urusan politik, 
ekonomi, sejarah, filsafat. maupun 
estetika. Stabilitas-keamanan tak hanya 
dipertaruhkan di parlemen menghadapi 
oposisi partai politik. Atau di jalanan 
menghadapi demonstrasi mahasiswa 
atau pemogokan buruh. Atau di hutan 
menghadapi separatis bersenjata. 
Stabilitas sosial bisa diobrak-abrik oleh 
bibir vagina dan moncong penis. 

Bagaimana seks bisa menjadi 
sebuah kekuatan revolusioner dalam 
masyarakat kita? Soleh saja 
monogami-heteroseks-nikah 
dikampanyekan sebagai satu-satunya 
seksualitas yang baku, resmi, dan sah 
secara mutlak. Tapi dalam kenyataan 
di setiap masyarakat terdapat 
"pembangkangan" terhadap aturan 
resmi itu. Pembangkangan ini jumlah, 
penyebaran. dan jenisnya terlalu 
banyak dan rumit untuk diakui petugas 
atau diukur ilmuwan. Tangis para 
gadis di rubrik konsultasi media 
massa kita yang membahas lenyapnya 
keperawanan sebelum nikah segera 
akan menjadi lelucon. 

Teknologi secara tak sengaja 
berpihak pada gerilya ~mbangkangan 
seksual itu. Kondom seharga segelas 
teh bisa menjinakkan kemungkinan 
konsekuensi paling serius dari 
hubungan heteroseksual. Keajaiban 
kondom seperti mesin fotokopi atau 
faksimili yang melumpuhkan represi 
sensor. Teknologi bahkan 
memungkinkan pergantian kelamin. 
Kelak mungkin kita bisa berganti-ganti 
memilih kelamin seperti memilih warna 
baju atau menu makanan. Seksualitas 
tak pernah baku apalagi "alamiah". 

Selama kemerdekaan seksual 
dilakukan sambil malu-malu atau 

Kekuatan 
subversif 
homoseks 
adalah 
perlawan
annya 
terhadap 
penye
ragaman, 
peng-asas
tunggalan, 
pemiskinan, 
pembakuan, 
penge
kangan, 
dan 
pentahyulan 
potensi 
seksualitas 
manusia 
yang serba
beraneka 
dan serba 
terbuka 
bagi ke
mungkinan. 

sembunyi-sembunyi. kewibawaan 
peraturan yang berkuasa tidak 
terganggu. Pembuat dan pendukung 
peraturan masih bisa berpura-pura 
bahwa masyarakat kita tidak beruban. 
Bahwa masyarakat setuju dan patuh 
pada- aturan resmi karena mempunyai 
kepribadian nasional yang unik dan 
adi/uhung. Pelanggaran diam-diam 
menjadi rahasia umum yang dibiarkan 
berlangsung terus. Kalau pun ada 
pembangkangan kecil-kecilan, masih 
dapat dipadamkan dan dihukum 
dengan mudah. 

Masalal1nya lain apabila suatu hari 
ada yang bang kit dan memberikan 
artikulasi ideologi bagi kepentingan 
kelompok yang tertindas itu. Yakni 
tokoh yang mampu memobilisir 
berbagai pihak yang selama ini harus 
sembunyi-sembunyi bila melakukan 
apa yang diyakininya benar tapi tak 
dibenarkan oleh pranata resmi. Tokoh 
seperti itu tidak membujuk masyarakat 
supaya membangkang. la hanya 
memberikan suara lantang secara sah 
dan publik bagi pembangkangan yang 
sudah berlangsung di mana-mana tapi 
selama ini dilakukan diam-diam dan 
tak terorganisir. 

Gejala itu sudah terjadi di banyak 
negara. Agaknya kini sedang terjadi di 
Indonesia. Sukan saja ada organisasi 
bagi kaum homoseksual. Tapi juga 
mulai dibangun discourse yang 
memproklamasikan bahwa seks itu tak 
punya kodrat. Ini merupakan bagian 
dari gerakan sosial lebih luas yang 
pada intinya menguburkan semua 
bentuk peng-kodrat-an identitas 
manusia sebagai mahluk sosial dalam 
kotak-kotak rumusan yang tunggal, 
baku, dan sempit, yang diresmikan 
dan dikeramatkan penguasa. 

Seperti pada hampir semua 
revolusi, kepemimpinan artikulasi 
ideologi seksual di Indonesia datang 
dari kelas menengah terpelajar. Ini 
wajar. Bukan karena mereka lebih 
cerdas dari yang lain. Mereka 
menguasai sumber-daya berpendapat 
yang paling ampuh. Selain itu kelas 
menengah adalah kelompok yang 
paling frustrasi. Selama ini tekanan 
terhadap kaum homoseks yang paling 
gencar terjadi di keias menengah. Saat 
ini suara mereka di Indonesia masih 
elitis. Tapi tak sulit memperluas 
gaungnya di kalangan massa peminat 
koran kuning, film nasional kita, atau 
primadona dangdut pasar malam .• 

(Penulis adalah pengamat masalah-masalah 
sosial-budaya yang lengah mengikuti program 
pendidikan S-3 di Universitas Monash, 
Australia) 
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