
ebentar lagi lebih dari 180 juta 
penis dan vagina di wilayah Indo

nesia menjadi obyek pengamat

an mata-mata, polisi , disiplin ser

ta peradilan negara. Mungkin juga menjadi 

obyek tawar-menawar pemerasan secara 

swasta. Bila rancangan KUHP (Kitab Un

dang-undang Hukum Pidana) yang baru 

itu jadi diberlakukan, tindak perzinahan 

bisa dituntut oleh pengadilan negara, tidak 

peduli ada atau tidaknya pihak yang 

secara pribadi merasa dirugikan dan 

mengajukan tuntutan pengadilan . Tidak 

peduli apakah perzinahan dilakukan atas 

dasar mau sam a mau atau tidak. Juga 

tidak peduli apakah suami-istri lebih suka 

menyelesaikan persoalan itu secara diam
diam dalam keluarga atau lebih suka 

menuntut pasangannya ke pengadilan ne

gara. Karena ' negara (harus dibedakan 
dari pemerintah) memonopoli hak untuk 

memutuskan semua hal itu. 

RUU tersebut telah mengundang sejum

lah kontroversi. Baik dari segi hukum, 

moral, budaya, hingga ke aspek-aspek 

administrasi praktisnya. Mungkinkah un
dang-undang itu dapat dilaksanakan seca
ra 'murni dan konsekuen '? Secara adil ' 

dan merata? Apakah sekadar peragaan 
kekuasaan represif negara? Lalu bagai

mana dengan pelacuran yang selama ini 

dilindungi oleh negara? Mungkinkah pe

merintah Indonesia mau, mampu dan 

berani membebaskan bangsa ini dari prak
tek pelacuran secara adil dan merata? Bila 

pelacuran diizinkan karen a dianggap se-

bagai perzinahan legal (seperti halnya 

SDSB sebagai perjudian legal), bagaima

na nalarnya sehingga pelacuran sebagai 

perzinahan lewat transaksi komersial di

anggap lebih absah ketimbang kumpul 

kebo yang didasarkan cinta kasih? 
Secara moral, beberapa pihak memper

tanyakan apa hak negara mengambil-alih 

wewenang lembaga etik dan religius yang 
selama ini mengatur norma halal atau 

haramnya seksualitas. Ideologi burjuasi 

yang mulai bertumbuh di kalangan mene

ngah Indonesia menilai, RUU tersebut 

merupakan campur tangan negara yang 

terlalu jauh ke dalam wilayah kehidupan 

pribadi yang menjadi hak milik masyarakat 

sipil. 

ejak bangkitnya lembaga yang 

disebut negara dalam sejarah 

peradaban manusia, seks senan
tiasa diperlakukan sebagai sum

ber bahaya dan ancaman. Seks tergolong 

bahaya laten atau ekstrem tengah. Ini 

bukan mengada-ada. Seksualitas me

mang punya daya perlawanan subversif 

terhadap lembaga represi terbesar dalam 

sejarah modern, yakni negara. Karena itu 

negara senantiasa berkepentingan mem

bayar mata-mata, mendidik dan menggaji 

ahli hukum serta polisi untuk mengawasi 

dan menindas perilaku penis dan vagina 

yang dianggap 'tidak disiplin'. Negara 
mensponsori pernikahan secara massal 

warganya yang berlainan jenis kelamin 

dan ditemui hidup bersama secara intim. 

Sampai-sampai muncul pendapat, di za-
. man negara dan hukum kolonial saja tidak 

ada represi seksual sevulgar RUU yang 

kini sedang diperdebatkan di tanah air kita 

itu. 

Tentu saja perdebatan semacam itu 
layak, sah dan tidak dilarang hukum. 

Perdebatan itu masih memungkinkan se

lama represi seksual masih berstatus 

sebagai usulan yang belum diresmikan. 

Bila sudah menjadi aturan legal, ja

ngankan dilanggar; diperdebatkan saja 
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bisa-bisa dian cam oleh pidana penghina

an. Yakni pasal-pasal pidana yang hingga 

kini kita warisi dari hukum kolonial (haat

zaai-artikelen) yang melarang bangsa ter
jajah mengeluh atau mengecam penindas

an yang dideritanya akibat kolonialisme. 

Kritik terhadap RUU perzinahan dari 

para ahli hukum, intelektual budaya dan 

politik, serta penegak moral dan religius 

telah banyak memberikan sumbangan pe

mikiran. Tapi sebagian terbesar dari mere

ka adalah kaum lelaki. Sebagian terbesar 
dari mereka, sebagaimana halnya kha

layak yang mendengar uraian mereka 

(Ielaki atau wan ita) dikuasai oleh ideologi 

maskulin. Kita perlu mempertimbangkan 

wawasan kaum feminis atas RUU ini. 

Apakah RUU itu hanya membatasi pe

luang perzinahan kaum pria? Atau secara 
setara juga merugikan kaum wanita? 
Ataukah justru menguntungkan salah satu 

dari dua jenis kelamin itu? 

RUU itu mungkin akan sedikit memba
tasi kebebasan kaum pria untuk berzinah 

secara sewenang-wenang. Tetapi pada 

tingkat yang lebih mendasar, RUU itu 

mengukuhkan sistem patriarkal dan lem-
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baga pernikahan ; salah satu bentuk dan 

proses reproduksi kekuasaan kaum pria. 

Tapi mungkin sulit memahami bahwa 
munculnya RUU perzinahan pada dasar

nya sebagai pembatasan kuasa dan kebe
basan seksual pria. Apalagi sebagai pem

belaan bagi kaum wanita! Dalam wawasan 

feminisme, lebih mudah memahami masa

lah tersebut sebagai ekspresi dari watak 

negara yang pada dasarnya bersifat sa

ngat maskulin. 

isiplin terhadap seksualitas ha

nyalah sebuah mata rantai disi

plin represif dalam aneka ben

tuknya. Kehidupan masyarakat 

yang merdeka ('liberal'), majemuk dan 

dinamik dianggap sebagai ancaman. Se

bab yang diidealkan oleh hegemoni mas
kulin negara adalah kehidupan masyara

kat sebagai sebuah kehidupan dalam 

barak ten tara, rumah sakit, penjara, atau 
asrama para calon biarawan. Seperti dije

laskan Foucault, di lingkungan ini disiplin 

dan kepatuhan menjadi nilai yang paling 

disanjung. Semua lembaga tersebut ber-

operasi dengan sistem organisasi yang 

sentralistik. Dan stabilitas maupun keter

tiban menjadi pang lima. 

Di ban yak negara paska kolonial , hu

kum bukannya berfungsi melindungi ke

pentingan masyarakat umum terhadap 

kesewenang-wenangan negara. Tapi jus

tru menjadi kepanjangan tangan kekuasa

an negara untuk memata-matai, meng

awasi, menginterogasi, mengintimidasi , 

mengendalikan dan memusnahkan ba

gian-bagian dari kehidupan masyarakat 

yang tidak dikuasai oleh negara. Ini bukan 

sekadar kesinambungan sejarah kolonial , 
melainkan reproduksinya dalam bentuk 

dan irama yang lebih vulgar. 

Seks merupakan an cam an subversif 

yang laten bagi tata sosial yang maskulin. 

Sebab seks merupakan kemerdekaan gai
rah, yang menu rut sejumlah feminis Pe

rancis merupakan bag ian yang paling 
penting dari pertumbuhan subyektif menu

ju kedewasaan yang dihambat dan direp

resi oleh berbagai disiplin, tata cara, 

rasionalitas, hukum atau ilmu pengetahu

an . Gairah -bukan hanya seksual tapi 

juga non-seksual- senantiasa mengan
cam stabilitas, kepastian, kejelasan dan 
ketunggalan yang sudah diresmikan oleh 

pranata sosial yang serba maskulin . Kare
na gairah mengungkapkan diri secara 

serba spontan, anarkhis dan majemuk. 

Gairah yang tertindas sejak seorang 

bayi tanpa gender bertumbuh dan mema

suki dunia yang dikuasai phallogosentris

me, akan bernasib seperti puisi , humor, 
gosip atau plesetan di bawah penindasan 

logika dan efisiensi dalam penjajahan 

agresif. Yang dilancarkan oleh ilmu, mate
matika, statistika, teknologi dan bahasa 

resmi yang direkayasa sebagai bahasa 

'baik dan benar'. 
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