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Michael Kimmel berpendapat bahwa laki-laki Amerika tersosialisasi dengan sebuah definisi 

maskulinitas yang sangat kaku dan membatasi. Ia menyatakan bahwa laki-laki takut 

ditertawakan oleh laki-laki lainnya jika terlalu feminin, dan ketakutan ini melanggengkan 

homofobia serta maskulinitas yang bersifat eksklusif. Ia menghimbaukan pentingnya politik yang 

bersifat inklusif atau perluasan definisi maskulinitas untuk mengakhiri perjuangan gender.  

 

 

Rahasia besar dalam kedewasaan laki-laki Amerika adalah Kita takut akan laki-laki lain. 

Homofobia telah menjadi prinsip baku dalam definisi kultural kita tentang kedewasaan laki-laki. 

Homofobia lebih daripada ketakutan irasional terhadap laki-laki gay; lebih daripada ketakutan 

bahwa kita akan dinilai sebagai seorang gay. “Kata ‘banci’ tidak ada hubungannya dengan 

pengalaman homoseksual atau bahkan ketakutan terhadap homoseksual” tulis David Leverenz 

(1986). “Kata itu berasal dari lubuk paling dalam kedewasaan laki-laki: label yang paling 

merendahkan untuk siapapun yang kemayu, tidak tangguh, dan tidak keren” (h.455). Homofobia 

adalah ketakutan bahwa laki-laki lain akan membuka diri kita, membuat kita terlihat lemah, dan 

menyingkapkan kepada kita dan dunia bahwa kita tidak layak, bahwa kita bukan laki-laki sejati. 

Kita takut membiarkan laki-laki lain melihat ketakutan kita tersebut. Rasa takut membuat kita 

malu karena kesadaran akan ketakutan dalam diri kita merupakan bukti bahwa kita tidak sejantan 

yang selama ini kita kira, bahwa kita seperti laki-laki muda dalam sebuah puisi oleh Yeats, “one 

that ruffles in a manly pose for all his timid heart.” (yang menegang dengan pose jantan karena 

hatinya yang pemalu.) Ketakutkan kita adalah ketakutan akan dipermalukan. Kita malu bahwa 

kita takut.... 

 

Ketakutan akan dilihat sebagai sosok yang kemayu mendominasi definisi maskulinitas. Hal itu 

dimulai sejak dini. “Anak laki-laki, berada di antara anak-anak laki-laki, malu jika terlihat tidak 

jantan” tulis seorang pendidik pada 1871 (disitir dalam Rotundo, 1993, h. 264). Saya pernah 

taruhan dengan seorang teman bahwa saya dapat berjalan ke taman bermain manapun di 

Amerika di mana anak-anak laki-laki 6 tahun sedang bermain dengan gembiranya dan, dengan 

melemparkan satu pertanyaan saja, saya dapat memicu sebuah perkelahian. Pertanyaan tersebut 

adalah: “Siapa yang kemayu di sini?” Begitu pertanyaan ini dilontarkan, tantangan pun muncul. 

Satu dari dua kemungkinan akan terjadi. Satu anak akan menuduh anak lainnya kemayu, dan 

anak yang dituduh itu akan mengatakan bahwa ia tidak kemayu; anak yang menuduhnyalah yang 

kemayu. Mereka mungkin akan berkelahi untuk membuktikan siapa yang berbohong. Atau 

semua anak laki-laki dalam kelompok itu akan mengelilingi salah satu teman mereka dan 

berteriak “Dia! Dia!” Anak tersebut mungkin akan menangis dan lari pulang atau ia akan harus 
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berkelahi dengan beberapa anak laki-laki sekaligus, untuk membuktikan bahwa ia tidak kemayu. 

(Apa pula yang akan dikatakan ayah atau saudara laki-lakinya bila ia memilih pulang sembari 

menangis?) Akan butuh beberapa waktu hingga anak tersebut memperoleh kembali harga 

dirinya.  

 

Kekerasan seringkali dijadikan penanda kedewasaan laki-laki yang paling jelas. Bukan keinginan 

untuk berkelahi, kehendak untuk berkelahi. Asal mula kiasan ada sepotong kayu di bahu 

seseorang (one has a chip on one’s shoulder) adalah dari praktik yang dilakukan remaja laki-laki 

di desa atau kota kecil, yang akan berjalan ke mana-mana dengan sepotong kayu yang 

diseimbangkan di bahunya—sebuah tanda mengenai kesiapannya untuk berkelahi dengan 

siapapun yang mencoba menjatuhkan potongan kayu tersebut (lihat Gorer, 1964, h. 38; Mead, 

1965). 

 

Sebagai remaja, kita belajar bahwa teman-teman kita seringkali bertindak sebagai polisi gender, 

senantiasa mengancam akan membuka diri kita sebagai individu yang feminin, kemayu. Salah 

satu trik yang paling sering saya gunakan ketika remaja adalah meminta seorang anak laki-laki 

melihat kuku jari tangannya. Apabila ia mengangkat telapak tangannya dengan menghadap ke 

arah wajah dan menekuk jarinya, maka ia lolos tes. Ia melihat kukunya “seperti seorang laki-

laki.” Tapi apabila ia memeriksa tangannya dengan mengangkat telapak tangannya 

membelakangi wajah dan mengamati kuku-kuku jarinya dengan lengan terentang, maka ia akan 

langsung diolok-olok sebagai kemayu. 

 

Sebagai pemuda, kita senantiasa berpegang pada batasan-batasan gender tersebut, selalu 

memeriksa pagar-pagar yang telah kita bangun, memastikan bahwa tidak ada sedikit pun kesan 

feminin yang muncul. Kemungkinan untuk ditelanjangi ada di mana-mana… Bahkan hal-hal 

yang sangat tidak signifikan pun dapat menjadi ancaman atau memunculkan teror yang 

mengerikan. Pada suatu hari, para mahasiswa dalam mata kuliah saya, “Sociology of Men and 

Masculinities”, dijadwalkan untuk berdiskusi mengenai homofobia dan pertemanan antar laki-

laki. Salah seorang mahasiswa di kelas tersebut memberikan ilustrasi yang menyentuh. 

Menyadari bahwa hari itu adalah hari yang indah, hari pertama musim semi setelah musim 

dingin tenggara yang mengerikan, ia memutuskan untuk menggunakan celana pendek ke kelas. 

“Saya punya celana pendek madras baru yang bagus sekali” ia berkomentar. “Lalu saya berpikir-

pikir, celana itu ada warna lavender dan merah jambunya. Topik di kelas hari ini adalah 

homofobia. Mungkin hari ini bukanlah hari terbaik untuk memakai celana tersebut.” 

 

Upaya kita untuk mempertahankan topeng maskulin mencakup setiap hal yang kita lakukan. 

Baju yang kita gunakan. Cara kita berbicara. Cara kita berjalan. Cara kita makan. Setiap 

tindakan, setiap gerak-gerik mengandung bahasa gender yang terkodekan. Coba pikirkan, 

contohnya, bagaimana kamu akan menjawab pertanyaan ini: Bagaimana kamu “tahu” seorang 

laki-laki adalah homoseksual? Ketika saya melemparkan pertanyaan ini di dalam kelas dan atau 

lokakarya, sebagian besar responden selalu memberikan daftar perilaku stereotip kemayu yang 

cukup standar. Ia berjalan dengan cara tertentu, berbicara dengan cara tertentu, dan bertindak 

dengan cara tertentu. Ia emosional sekali; ia menunjukkan perasaannya. Seorang perempuan 
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berkata, ia “tahu” seorang laki-laki gay apabila laki-laki itu sangat memperhatikan dirinya; 

perempuan lainnya bilang ia tahu seorang laki-laki gay apabila laki-laki itu tidak menunjukkan 

ketertarikan apapun kepada dirinya, apabila laki-laki tersebut membiarkannya saja. 

 

Sekarang pertanyaannya diganti dan bayangkan apa yang dilakukan laki-laki heteroseksual untuk 

memastikan bahwa tidak ada seorang pun mendapat kesan yang salah mengenai dirinya. Respons 

yang muncul biasanya merujuk pada stereotip yang sudah ada, kali ini sebagai satu set peraturan 

perilaku yang bernegasi. Jangan berpakaian seperti itu. Jangan berbicara atau berjalan seperti itu. 

Jangan tunjukkan perasaanmu atau menjadi emosional. Selalu siap untuk memperlihatkan 

ketertarikan seksual setiap kali bertemu perempuan sehingga perempuan tak mungkin salah 

paham tentang dirimu. Dalam hal ini, homofobia, ketakutan dipandang sebagai gay, sebagai 

seseorang yang tidak jantan, membuat laki-laki melebih-lebihkan aturan-aturan tradisional 

mengenai maskulinitas, termasuk tindakan predator seksual terhadap perempuan. Homofobia dan 

seksisme berjalan beriringan…. 

 

Kuasa dan Ketakberdayaan dalam Kehidupan Laki-Laki 

 

…Maskulinitas disejajarkan dengan kekuasaan—atas perempuan, atas laki-laki lain. Ke 

manapun kita melihat, kita melihat ekspresi institusional kekuasaan tersebut—di badan-badan 

legislasi negara dan nasional, dalam dewan-dewan direksi tiap perusahaan besar atau firma-firma 

hukum Amerika Serikat, dan dalam setiap tata usaha sekolah dan rumah sakit. Perempuan sudah 

lama mengerti tentang ini dan para aktivis feminis telah menghabiskan tiga dekade ini untuk 

menantang ekspresi kekuasaan laki-laki dan ketakutan mereka terhadap laki-laki baik secara 

publik maupun privat. Feminisme sebagai seperangkat teori menjelaskan ketakutan perempuan 

terhadap laki-laki dan memberdayakan perempuan untuk menghadapi hal itu baik secara publik 

maupun privat. Perempuan-perempuan feminis beranggapan bahwa maskulinitas adalah 

keinginan akan dominasi, keinginan akan kekuasaan, akan penaklukan.  

 

Definisi tentang maskulinitas sebagai keinginan akan kekuasaan yang dikemukakan oleh feminis 

tersebut diteorikan dari sudut pandang perempuan. Begitulah cara perempuan memandang 

maskulinitas. Namun, teori itu mengasumsikan adanya simetri antara publik dan privat yang 

tidak sama dengan apa yang dialami oleh laki-laki. Feminis mengamati bahwa perempuan, 

sebagai kelompok, tidak memiliki kekuasaan dalam masyarakat. Mereka juga memperhatikan 

bahwa mereka, secara individual sebagai perempuan, tidak merasa memiliki kekuasaan. Mereka 

merasa takut dan rentan. Observasi mereka terhadap realitas sosial dan pengalaman pribadi 

mereka maka simetris. Feminisme juga mengamati bahwa laki-laki, sebagai kelompok, berkuasa. 

Oleh karena itu, dengan simetri yang sama, feminisme memiliki tendensi untuk berasumsi bahwa 

secara individual laki-laki pasti merasa berkuasa. 

 

Itulah mengapa kritik yang dilontarkan oleh para feminis seringkali tidak ditanggapi oleh laki-

laki. Ketika dihadapkan dengan analisis bahwa laki-lakilah yang berkuasa, banyak di antara laki-

laki yang bereaksi tidak percaya. “Apa maksudnya laki-laki berkuasa?” tanya mereka. “Apa yang 
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kamu bicarakan? Istri saya selalu mengatur saya. Anak saya selalu mengatur saya. Bos saya 

selalu mengatur saya. Saya tidak berkuasa sama sekali! Saya benar-benar tidak berdaya!” 

 

Yang dirasakan laki-laki bukanlah perasaan bahwa mereka berkuasa, melainkan perasaan bahwa 

mereka tidak berdaya. Perasaan ini dapat dipastikan muncul dari diskontinuitas antara kondisi 

sosial dan psikologis, antara agregat analisis yang menunjukkan bahwa laki-laki sebagai 

kelompok berkuasa dan fakta psikologis bahwa mereka tidak merasa berkuasa secara individual. 

Perasaan tersebut adalah perasaan laki-laki yang dibesarkan untuk meyakini bahwa mereka 

berhak merasa berkuasa, tetapi tidak merasakan itu. Bukanlah fakta yang mengejutkan bahwa 

banyak laki-laki frustrasi dan marah…. 

 

Seringkali para pencetus teori-teori yang berbau mitos mengenai pergerakan laki-laki—sebuah 

payung istilah yang mencakup semua kelompok yang membantu laki-laki mendapatkan kembali 

mitos-mitos mengenai maskulinitas yang ada selama ini—menggunakan citra supir untuk 

menggambarkan posisi laki-laki modern. Seorang supir seolah-olah memiliki kekuasaan—ia 

mengenakan seragam, ia duduk di bangku pengendara, dan ia tahu ke mana harus pergi. Jadi, 

bagi pengamat, si supir terlihat seolah memegang komando. Tapi, bagi supir itu sendiri, menurut 

mereka, ia hanyalah menjalankan perintah. Ia tidak sepenuhnya berkuasa.  

 

Walaupun kenyataannya kebanyakan orang tahu bahwa supir tidak memiliki kekuasaan besar, 

citra tersebut masih saja memikat di mata laki-laki di setiap lokakarya akhir minggu ini. Namun, 

terdapat sekeping bagian yang hilang dari citra tersebut, sekeping bagian yang tersembunyi oleh 

pembingkaian citra tersebut sehubungan dengan pengalaman individual laki-laki. Bagian yang 

hilang tersebut adalah bahwa orang yang memberikan perintah juga seorang laki-laki. Sekarang 

terlihatlah hubungan antara laki-laki—antara laki-laki yang memberikan perintah dan laki-laki 

lain yang menjalankan perintah tersebut. Laki-laki yang mengidentifikasikan diri sebagai supir 

tersebut berhak menjadi laki-laki yang memberikan perintah, namun pada kenyataannya tidak.  

 

Dimensi kekuasaan tersebut sekarang dimasukkan kembali ke dalam pengalaman laki-laki, tidak 

hanya sebagai hasil dari pengalaman pribadi tetapi juga sebagai hasil dari relasi dengan laki-laki 

lain. Dalam hal ini, pengalaman laki-laki yang merasa tidak berdaya itu nyata—laki-laki benar-

benar merasakan ketidakberdayaan dan bertindak atas rasa tidak berdaya tersebut—namun hal 

itu tidak benar; artinya, hal itu tidak secara akurat mendeskripsikan kondisi yang dialami oleh 

laki-laki. Bertolak belakang dengan kehidupan perempuan, kehidupan laki-laki lebih 

terstrukturkan di seputar relasi-relasi kuasa dan perbedaan akses laki-laki pada kekuasaan, 

sekaligus perbedaan akses pada kekuasaan laki-laki sebagai kelompok. Ketidaksempurnaan kita 

dalam menganalisis situasi yang kita alami mengarahkan kita pada keyakinan bahwa kita sebagai 

laki-laki membutuhkan kekuasaan yang lebih banyak, alih-alih mengarahkan kita untuk 

mendukung usaha para feminis demi mengatur kembali relasi kekuasaan tersebut menurut 

hubungan yang lebih setara…. 

 

Lalu mengapa laki-laki Amerika merasa sangat tidak berdaya? Sebagian jawabannya adalah 

karena kita telah mengonstruksi aturan-aturan mengenai maskulinitas sehingga hanya sebagian 
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kecil laki-laki saja yang percaya bahwa merekalah yang paling baik, merekalah yang paling kuat, 

merekalah penentang feminintas yang paling jahat, yang paling berani dan agresif. Kita telah 

berhasil melemahkan sebagian besar laki-laki Amerika dengan cara-cara lain—seperti 

melakukan diskriminasi atas dasar ras, kelas, etnis, umur, atau preferensi seksual. 

 

Pelarian maskulinis yang berusaha mendapatkan kembali maskulinitas yang dalam dan terluka 

(deep, wounded masculinity) hanyalah salah satu cara bagaimana laki-laki Amerika hari ini 

bergulat dengan ketakutan dan rasa malu mereka. Sayangnya, pada saat yang sama ketika 

pelarian berusaha mendobrak pengasingan yang melingkupi kehidupan laki-laki, ketika pelarian 

itu memungkinkan laki-laki untuk mengekspresikan ketakutan dan rasa malu tersebut, hal itu 

juga mengabaikan kekuasaan sosial yang terus dijalankan laki-laki atas perempuan dan privilese 

(sebagai laki-laki kulit putih paruh baya, kelas menengah, yang membentuk sebagian besar 

populasi pelarian tersebut) yang terus mereka dapatkan—terlepas dari pengalaman mereka 

sebagai korban yang terluka dari proses sosialisasi antar laki-laki yang bersifat opresif.  

 

Yang lain masih melakukan politik eksklusi, seakan-akan dengan menyingkirkan lapangan main 

bagi identitas gender aman yang kita anggap kurang jantan—perempuan, laki-laki homoseksual, 

laki-laki nonpribumi, laki-laki bukan kulit putih—laki-laki kulit putih, kelas menengah, 

heteroseksual dapat menjangkarkan kembali perasaan akan keberadaan diri mereka tanpa 

ketakutan yang menghantui tersebut dan rasa malu yang mendalam bahwa mereka tidak jantan 

dan akan diekspos oleh laki-laki lain. Inilah maskulinitas rasisme, seksisme, dan homofobia. 

Maskulinitas ini adalah maskulinitas yang sedemikian tak aman (insecure) sehingga gemetar 

mendengar gagasan untuk menghapus pelarangan homoseksual di lingkungan militer; yang 

sedemikian oleh perempuan di tempat kerja sehingga perempuan menjadi target pelecahan 

seksual; yang sedemikian takut akan kesetaraan sehingga harus memastikan bahwa lapangan 

main kompetisi laki-laki selalu siap untuk melawan seluruh pendatang baru dalam permainan 

tersebut. 

 

Eksklusi dan pelarian telah menjadi metode yang paling sering dipakai oleh laki-laki Amerika 

untuk menjauhkan rasa takut dipermalukan. Ketakutan akan dibuat lemah oleh laki-laki lain, 

ketakutan akan dipermalukan, dilihat sebagai banci, adalah motif dasar dalam pembacaan saya 

terhadap sejarah kedewasaan laki-laki Amerika. Maskulintas telah menjadi ujian tanpa henti 

yang selalu kita lakukan untuk membuktikan terhadap laki-laki lain, terhadap perempuan, dan 

terhadap diri sendiri, bahwa kita telah menguasai hal tersebut. Kegelisahan yang dirasakan oleh 

laki-laki hari ini bukanlah hal baru dalam sejarah Amerika; kita telah merasa cemas dan gelisah 

selama hampir dua abad. Baik eksklusi ataupun pelarian tidak pernah memberikan kelegaan yang 

selama ini kita cari, dan tidak ada alasan untuk berpikir bahwa kedua hal itu dapat menyelesaikan 

masalah kita sekarang. Ketenangan pikiran, perasaan lega dan bebas dari perjuangan gender, 

hanya akan datang dari politik yang bersifat inklusif, bukan ekslusif, dengan cara mendukung 

kesetaraan dan keadilan, bukan melarikan diri dari hal itu. 
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