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Miss Indonesia 
Oleh Ariel Heryanto 

P ERTENGAHAN Mei lalu 
sejumlah media cetak Indo
nesia memuat foto Alya Ro

hali, Putri Indonesia '96. Ia di
apit Putri Thailand dan Filipina. 
Ketiganya dalam pakaian re
nang sebagai peserta kontes 
Miss Universe 1996 di Las Ve
gas, Amerika Serikat. 

Reaksi pejabat negara 
Menyusul pemuatan foto itu, 

pers memberitakan penyesalan 
dan kritik Ny. Mien Sugandhi, 
Menteri Negara UrusanPeranan 
Wanita. Penampilan Alya Ro
hali dikatakan "seronok". Ke
ikut-sertaannya dalam kontes 
internasional itu dinilai mema
lukan dan merendahkan derajat 
wanita Indonesia. Menurut Ibu 
Menteri, ia telah ditegur sejum
lah orang karena peristiwa itu. 

Rangkaian peristiwa ini mem
buahkan beberapa pertanyaan. 
Bagaimana persisnya derajat 
wanita dapat dinaikkan atau di
turunkan? Siapakah yang berhak 
menentukan? Seorang pejabat 
negara dan orang-orang di seki
tarnya? Apakah hukum yang me
nentukan naik dan turunnya de
rajat wanita di Indonesia berbe
da dari yang berlaku bagi rekan
rekannya di negeri lain? 

Jika Alya merendahkan dera
jat wanita Indonesia, apakah 
peserta lain dari kontes itu ti
dak merendahkan derajat wa
nita di negeri masing-masing? 
Apakah para peserta acara itu 
secara kolektif tidak merendah
kan derajat wanita secara uni
versal? Bila tidak, betapa ma
lang wanita Indonesia yang 
menderita kelainan. 

Sayang, tidak pernah dijelas
kan siapa orang-orang yang te
lah menegur Ibu Menteri karena 
penampilan Alya. Tak jelas bil
gaima,pa persisnya alasan dan 
penalaran mereka. Apakah me
reka termasuk sebagian dari wa-

nita Indonesia yang merasa de
rajatnya direndahkan oleh Alya 
Rohali? Ataukah mereka ini pe
jabat tinggi negara, yang biasa
nya pria? Apakah mereka merasa 
lebih tahu tentang derajat wani
ta ketimbang Ibu Menteri? 

Sebelum ramai-ramai menge
camnya, perlu diperiksa apakah 
benar kontes Miss Universe itu 
sekedar memperlombakan ke
molekan tubuh wanita? Sejauh 
ini hampir semua kontes serupa 
tidak semata-mata mengadu pe
nampilan fisik peserta. Pesona 
kepribadian menjadi salah satu 
pertimbangan menentukan. Me
nurut investigasi koresponden 
(salah sebuah surat kabar hari
an terbitan Indonesia) di Ame
rika Serikat, hal yang sarna ber
laku untuk kontes Miss Universe 
yang diikuti Alya Rohali. 

Keindahan tubuh 
Bagaimana seandainya kontes 

semacam itu memang melulu 
memperlombakan kecantikan 
fisik? Mungkin banyak orang In
donesia yang menolaknya. Bu
kan hanya mereka yang pernah 
menegur Ibu Mien Sugandhi. 
Tetapi dapat dipastikan peno
lakan semacam itu tidak hanya 
datang dari Indonesia. 

Sebaliknya, apakah kira-kira 
ada pendukung bagi sebuah 
acara kontes yang hanya mene
kankan penampilan fisik wani
ta? Bisa diduga ya, termasuk da
ri Indonesia. Penampilan pe
rempuan yang menonjolkan ke
indahan tubuh, antara lain da
lam pakaian renang atau pakai
an ketat seperti yang dikecam 
Ibu.Menteri, merupakan peman
dangqn sehari-hari yang lazim 
di kota-kota besar negeri ini. 

Penampilan perempuan se
perti itu telah menjadi gambar 
baku dalam poster filem di In
donesia, termasuk produksi da
lam negeri. Sejumlah majalah 

Indonesia secara khusus mener
bitkan gambar fisik perempuan 
yang menonjolkan erotika. Ma
lahan ada majalah yang sudah 
bertahun-tahun secara khusus 
menampilkan perempuan dalam 
pakaian renang. Bukan hanya 
seperti yang dikenakan Alya Ro
hali, tetapi jauh lebih berani. 

Keindahan tubuh perempuan 
dapat dan telah dihargai dalam 
masyarakat yang majemuk de
ngan berbagai cara dan tujuan. 
Ada yang semata-mata komer
sial. Tetapi ada banyak yang 
nonkomersial. Entah itu alasan 
kesenian, kesehatan, religius, 
atau kemudahan gerak kerja. 
Tidak semua penampilan tubuh 
manusia dapat digolongkan se
bagai pornografi atau semi-por
nografi. 

Kemajemukan nilai itu bukan 
monopoli negeri-negeri liberal, 
tetapi juga negeri kita. Karena 
itu tidak semua orang Indonesia 
menolak karya seni Madame 
Dewi Syuga. Ken Dedes hampir 
selalu ditampilkan dengan me
nonjolkan tubuhnya dalam bu
sana ketat. Di sebagian besar 
wilayah Nusantara yang agrari
an, penduduknya hidup sehari
hari di bawah terik matahari ka
tulistiwa dalam pakaian yang 
minim. Mereka' mandi bersama 
atau berdekatan, tanpa mem
perdebatkan turunnya martabat 
dan moralitas. 

Warga asing, khususnya wa
nita, yang berniat ke Indonesia 
seringkali menerima peringatan 
keras agar berpakaian sopan. 
Mereka diharapkan menutup 
tubuhnya serapat mungkin dan 
tidak secara ketat. Tetapi seti
banya di Indonesia, mata me
reka terbelalak menyaksikan 
keberanian dan keterbukaan 
berbusana para wanita Indone
sia sendiri. Wanita berkulit pu
tih yang sudah menutup tubuh
nya melebihi wanita Inodnesia 
sendiri masih sering menjadi sa
saran kejahilan mata, mulut, 
atau jari pria di tempat umum. 

Martabat wanita 
Tidak ada kaitan langsung 

atau alamiah antara tubuh wa
nita dan martabat kaumnya. 

Kaitan itu hanya ada kalau dibi
kin ada dalam masyarakat. Ba
gaimana kaitan itu terjalin bisa 
beraneka-macam. Dan yang su
dah sekali dibuat masih terbuka 
pada perubahan zaman, dike
hendaki atau pun tidak. 

Pelecehan terhadap marta bat 
wanita telah mewarnai sebagian 
besar sejarah modern. Tetapi 
ada yang bisa membingungkan. 
Di satu pihak peiecehan itu se
cara universal meliputi eksploi
tasi tubuh wanita. Di pihak1ain, 
tidak semua penonjolan tubuh 
wanita merupakan pelecehan 
martabat mereka. Sedang pele
cehan martabat wanita tidak 
hanya bercorak eksploitasi jas
maniah. 

Perempuan tidak selalu obyek 
yang dibayar untuk diperintah
perintah dalam produksi porno
grafi. Banyak yang menjadi ak
tor, direktur, sekaligus primado
na yang membanggakan kehe
batan tubuhnya. Dalam kon
teks zaman seperti ini, tidak 

mustahil 
suatu hari perempuan mem

. pertanyakan manakah yang le
bih penting diurus: peranan wa
nita atau pria? Yang menjadi 
sumber masalah itu kaum pria 
atau wanita? . 

Bila wanita tak boleh mema
merkan semata-mata kehebatan 
tubuhnya, bagaimana dengan 
pria yang memamerkan kehe
batan tubuhnya? Bukan hanya 
pria yang tampil dalam kontes 
bina-raga. Tetapi juga pria yang 
memamerkan kehebatan mem-

,banting, menonjok, atau me
nembak mati orang lain dengan 
teknologi persenjataan. 
<. Suatu hari dapat diperdebat
kan mana yang lebih meren
dahkan derajat wanita dan me
malukan Indonesia: keikut-ser
taan wanita Indonesia dalam 
kontes Miss Universe, atau 
mempermasalahkan keikut-ser
taan itu? 

* Ariel Heryanto, peneliti sosial
budaya, tinggal di Salatiga. 
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