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khir Januari yang 'bam lolu sejwnlah aktivis kekerasan. Ada pengadilan' kontroversiol. Ada penjara. 
gerakcm perempuan IridonesiadiJakartaberang Ada pengrusakan gedUFlg dClI) benda lain'. Di Timor-Timur 

. ~rat. · lni bagus dan pantas. PcisCllnya, _ada malah ada pembakaran pasar. Nama-nama seperti Ge6rge 
; iklanseron<j>ky<;mgmengaku-akusebagai"iklan ', Aditjondro·, Permadi, Harmoko, dan ~ri Biptang Pamungkas 
layananinasyarakat". Kalau~kalauAnda 'belwn . adalah sebagian dari tokoh-tokoh bersejarah yang paling 

,~ l..-- sempatmellhatsepertiClJXliklanitu,adabaikriya ' "belakangqn terk;emuka. Persis sebelumnya ada Danang 
dijelaskan dengan kata-kata ' ringkas di sin!. Untuk Wardoyo,AhmadTaufjk,EkoMaryaqi, dan TriAgtls. Daftqrnya 
menghir;ldari rtsiko keseteo menggambarkannya, saya akan berkepanjangan jika dibuat lebih lengkap. '. 
lcutip·saja kata-kq,tasalah seorang aktivis peremp1)an itu. . Tetaptjika ada yang melecehkan kedaulatan.rakyat? Ah 

Nursyahbani Karjasungkana menuHs begini : "Iklan biasa! Anggap saja ini·tradisi kebudayaan Timur yang khQS 
tersebut berupa toto ,'tampak belakang ' sepaSCVl9 kaki setllngga ti<:iak dipahami orang Barat. 1y1enghina anak- " 
perempuan dari pangkol paha sampai betis yang dibalut . anak? tak ada bUf.ltutnya, Menghina burUh? Dimaklurni 
rokspan sangat mini, fulertai teks yang sebagai taktik memikat pemodal asing, 
terletakdiantarabukaanPaha,berbunyi Merendahkan' penyandang cacat? Bisa 
'Bagairriano angka kejahatan seksuol dianggap lelucon. Mengejek minoritas? 

.. boo rendah kOlcn.i rok Anda serriakin : Aman saja. Mengacak-acak organisasi 
tinggi?'" Mewakili 15 orgcmisasi. yang massa dan. partai PaUtik? Ada kambing 
pequli · pada masalan perempuan, hitamnya. Menjerumuskan konsum~n? 
Nursyahbani menunjukk<!ln bukan Ssstt! Melecehkanparlemendankeputusan 

. sekectarkesalahan, tetapijugokejahatqn . PTUN? Hus! , ' ' 
.. Yan9 dllcilcukan iklarr tersebut. . Dan ' kini ketlka ada pelecehan 
. Disebut~annya ' bal:lwa pelecehan perempuan l(3wat iklan? Tak banyak 
. ,seksual terhadap perempuan sudal), ~ bedanya. Takadabakar-bqkarangedung. 

parah aoa mode .rok mini, Kor}.:xmnya Toko-toko'tak perlu tump, dan lolu lintas di 
terrriasuk anak-anak dan nenek-nenek~ jolon raya berlolu i'barat kafilah,Pasukan 
Iklan itu molah meny,alahkan pihak anti huru-hara tak perlu turun ke jolan-
korban, Para pemrotes juga mengecam jolon untuk mempubarkan deinonstrasi. 
Penggunaan gambar~ pada iklan itu. Tal<; ada sid(;mg-sidang peng-adilan yang 
Penampilan gahlbar itu bOleh dianggap sensasional. Dalam situasi seperti ini dCrpat 
pengulanganpr.qktek pelecehan . dimaklwni bila para pemotres iklan ~ atas 
se~uol, walau sOOkan-akan membe- ' <::umamenuntutpencabutanj pembatolan, , 

' rikon ~ringatan untuk meng'urangi : Dan yang terlibat cwna meminta maai.' . 
terjadinya pelecehan seksuol, . Beres! 

Tentu kita maklum, pelecepan Vulgar Kito boleh percaya:Para perancang dan 
, oleh iklan terhadap petempuan sudah . pemasang iklan 'itu tak punya niat jahat 
- berlangsung lama, meluas dan parah jauh sebelum melecehkan kaum peremptlan, Namun bukan itu soalnya. 

adanya kasus di awaI tah).lIl1996 ini. Bukan baru 'sekali , Alasan Y9n9 sama'dapat dikatakan untuk seb<;:tgian ~sar 
ini pula munGUl protes terhadapnya, Ketika suFOt protes dari,mereka yang melecehkan rakyat, buruh, anak-anak, 
para aktivis perempuan it~ dimuat di sebuah majolah kmpnminorttas, penyan<;l.angcacat, atau konsumen , Banyak 

. loortta terkemuka, masih ada harian beroplag besar di dart kita. kurang . terdidik men'ghormati sesama. Apalagi 
n~geri ini yang memuat kembali iklan itu. K<;liaupun iklan menghargai pihak yang secara bertubi-tubi dilemahkan oleh 
itu segera c1icabut ,dari peTE~dar<;m~ tC¢ mustcihil masih'· ' ketimpangan sosiol. . 

, akan muncul iklan-iklcm lain nornun sejenis! Iklan . yang kita persoalkan tadi adolah hasil kotldisi 
. Maka adabaiknya kita simak duduk persoalannya masyarakatyang"buta-masalah-perempuan", Te~nyadapat 

lebih luas ketimbang kasus yang sCttu'itu, ,Sejarah sebuah 'ditumpangi tanda silang. Di bawahnya dapat ditulis teks-
masyarakat dapat ditulis dengan menelusurC liku-liku tandingan: "Bagaimana ClT}gkakejahatan seksuol boo rendah 
sejarah 'pelecehan di masyarakat itu. Pelecehan itu. kolau ikli::m-iklan kita dibuat ,dengan wawasan dari IQ 
berkasta-ka~ta. Ada yang berkasta tinggi. AGia yangh~r- setend,ah ini?" Hal yang sarna dapot dimulai untuk 
kelas kar:nbing. Periama kehormatan pepbat pemerintah, penghormatan martabat dan hak rakyat, buruh, anak-anak, 
'Yang kedua kehormatqn para nabi dan Tuhan. . kaum rninoritas, penycindang cacat, atau konsUmen., 

' 5ejarah Indonesia kontemporer' penuh adegan seru .Ketln1pangansosiolyang,merendahkanperempuandapat 
akibCrt pelecehan terhadap pejabat pemerintah dan dan .perlu diungkapkan seCard kuantitatif. Berapa 
agama. Ada selebcttan gelap: kasak-k1,lsuk, demonstrasi ' perbandingan priaj perempuan dolam dunia periklanan di 
dan demonstra~i-tcmdingan , Terjadi intimiodsi serta setiap jenjang dan tahap pada 'proses produksinya? Mulai 
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dari yang merancang: meminlpin peru
sahuan/biro. hirigga pekerja·tekniS. Soya 
tak punya Cl!1gk~mya'. Tak perlu kaget bila 
timpangnya tOk ketulungan. , . 

Nam1,ID ketimpangan seksual tak cukup 
diulrur dengan angka. Dalam masyarakat . 
yang dikUasai penis. dunja ini hanya akan 

. tam~ sejduh-jauh mata prier rpeman
dang. Dalam kondisi begitu kcn.im perem-

o pucm pun cenderung memandang dunia ' 
-termasukmembacaiklan dengan mata
pria. Apa yang indah.lucu. atau memikat 
di' dunla .dan pada tubuh piia/wanita . 
sudah ditentukon secara sepihak menurut 
kepentmgan prio: . • Yang tidak horus di
hukurn .. dibuang. Palingsedikitperludiejek 

. dan boleh dilecehkan. 
Ada cmekdof bagus 'soal ini. 

Serombongan° mahluk dart planet asing . 
,:... berkunjung ke bumi. Ahli-ahli di burtti . 

menyarnbut mereka. mengajak mereka 
berkelilfng melihat -lihat kehidupan sehari- '-... 
hari di bumi. Di akhir wisata. pihak tuan 
rumah menanyakan kesan-kesan 
tamunya. 'Yang aneh. ~ begitu kata · 
makhluk-maR:hluk asing itu," kalau 
.malam yang tampak dikota kok cuma 
pria?" _, 

. Dengan spontan,para cihli eli bu,mi . 
menjawab enteng. "Itu sih tak aneh. 
Kehidupan molam di kota kurang 
aman. Jadilcami minta ~aum perem-

. puan tinggal di rumah kalau 'tidak' . 
. benar-benar perlu. Ini perlindungan' . 
demi R:eamanan mereka Sendiri." 0 

Tamu dart planet <iSing itu masih 
lakpuas. Malahlebil;lheranlagi. "kok 
aneh ya. Di planet komi, takada 
banyakbinatangbuas. Kalcnimereka -
tnembahqyqkan. maka hinatang 
itulah Yang dikurung. Bukan para 
korbaimya!" _ . . 

Penulis ;dalah d;ktor bidangan tropolcX;;i 
j -

lu1usan Monash University, stat pengajar 
S-2 Program Studi Pembangunan 
Universitas Kristen Satya Wacana, 
Scrlatiga. Saat ini Ariel sendiri merasa , 
lebJh pas disebut tunakary;a: sebab ia 
sudah dinon-aktitkan gara-gara iktit 
kelompok' Pro-Demokrasi .yang 
'menentang kepemimpinan 'Rektor Dr 
John JOI Ihalauw. 
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