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1. 
 
Ketika saya masih kecil saya pernah terbangun dari tidur siang dan merasakan 
ada sentuhan yang aneh dan risih.  Tangan yang asing itu merambah bagian 
tubuh saya yang sangat pribadi.  Saya paham bagian tubuh itu karena hanya ibu 
yang boleh menyentuh bagian tersebut ketika dia memandikan saya.  Jadi, 
tangan yang asing itu mengagetkan saya.  Kejadian itu tidak berlangsung lama 
karena saya menampik tangan saudara saya dengan keras dan jelas saya marah.  
Meskipun saat itu saya tidak begitu paham mengapa saya marah.  Tapi saya 
marah luar biasa dan saudara saya itu tidak berani mengulangi perbuatannya 
lagi.  Saya ingat beberapa kali saya ingin membicarakannya kepada ibu tapi saya 
tidak tahu bagaimana menceritakannya, karena sesungguhnya saya tidak paham 
betul apa yang terjadi.  Cerita itu tidak pernah saya sampaikan kepada siapapun 
hingga sekarang di usia 52 tahun.  Kejadian itu kembali lagi ke ingatan saya 
karena akhir-akhir ini kasus-kasus perkosaan yang terjadi membuat kita 
merenung tentang apa artinya menjadi perempuan?  Apa artinya menjadi 
minoritas seksual?  Apa artinya menjadi korban? 
 
2. 
 
Upaya saya untuk menceritakan sekelumit pengalaman saya--pengalaman kita-- 
terinspirasi dari para filsuf feminis yang menolak untuk memisahkan antara 
yang personal dan politis.  Misalnya seperti Susan J Brison dan teoritisi tentang 
ras seperti Patricia Williams, Mari Matsuda, dan Charles Lawrence.  Mereka 
memasukan pengalaman mereka ketika berargumentasi tentang apa itu yang 
disebut tuturan kebencian (hate speech).  Ketika mereka berbicara tentang 
pelecehan rasial mereka tidak berbicara secara akademis, “universal”, tetapi 
berangkat dari pengalaman mereka sendiri.  Susan J Brison dalam tulisannya, 
Surviving Sexual Violence: A Philosophical Perspective (1993) berangkat dari apa 
yang terjadi pada dirinya di tanggal 4 Juli 1990 pukul 10.30 pagi.   
 

“Saya jalan-jalan pagi di sepanjang jalan desa di luar kota Grenoble, 
Perancis.  Hari yang sangat indah, dan saya tidak iri pada suami saya, 
Tom,  yang harus tinggal di dalam rumah karena sedang bekerja 
menyelesaikan manuskripnya bersama temannya.  Saya bernyanyi kecil, 
berhenti mengelus seekor kambing dan memetik buah stroberi di 
sepanjang jalan.  Satu jam setengah kemudian, saya terlentang di sungai 
kecil yang becek, di dasar air deras, berusaha untuk hidup.  Saya ditarik 
dari belakang, diseret ke semak, dipukuli dan diserang secara seksual” 
(Bakker, dkk, 1998:567) 
 
Filsuf tidak dilatih untuk menulis berdasarkan pengalaman sendiri tapi 

lebih menekankan penulisan teoretis, akademik.  Keunggulan dari tulisan Brison 



adalah kemampuan dia untuk bergerak dari pengalaman ke teori dan dari teori 
ke pengalaman.  Misalnya dia menjelaskan bahwa kita tidak terbiasa untuk 
mendiskusikan secara terbuka tentang perkosaan, masih sangat tabu, karena ada 
trauma, kekerasan dan seks di dalamnya, yang membuat orang rish dan akhrinya 
sulit untuk didiskusikan dalam percakapan keseharian.  Sehingga bila ada yang 
mengalami perkosaan, sulit bagi orang untuk memahami apa yang terjadi atau 
seringkali menghindar untuk menanyakan atau mendiskusikan bahkan bertemu 
dengan yang telah mengalaminya.  Oleh sebab itu Brison mengungkapkan bahwa 
ketika orangtuanya atau saudara-saudaranya tidak menanyakan soal perkosaan 
tersebut, Brison menjadi marah.  Tapi Brison juga marah bila ditanyakan soal 
apa yang terjadi.  Situasi tarik menarik inilah yang terjadi pada diri si penyintas.  
Perasaan bersalah, menyalahkan, marah pada seluruh dunia dan takut.  
Ketakutan yang begitu hebat sehingga membuat perempuan menutup diri, tidak 
berani berjalan sendiri, di malam hari, ruang geraknya dibatasi, dan dengan 
demikian membuat perempuan enggan kemana-mana, merumahkan diri.   
 
3.  
 
Susan Brownmiller menulis buku Against Our Will, Men Women and Rape  
(1975), mengungkapkan bahwa perempuan seolah-olah dilatih untuk menjadi 
korban perkosaan.  Mereka yang diperkosa karena tidak mau tinggal di rumah. 
Kata “perkosaan” begitu melekat pada diri perempuan.  Sejak kecil kata itu 
menjadi bagian yang selalu dibisikkan di telinga perempuan.  “Perempuan 
diperkosa.  Laki-laki tidak.” (Brownmiller, 1975:454).  Kata perkosaan masuk ke 
dalam alam sadar kita sejak kecil bahkan buku-buku dongeng menceritakan apa 
yang terjadi kepada anak perempuan bila pergi jauh dari rumah seperti cerita Si 
Kerudung Merah (Little Red Riding Hood). Bila anak perempuan pergi jauh dari 
rumahnya ada mahluk-mahluk menakutkan yang akan menipu dan menerkam.  
Tapi tidak demikian dengan anak laki-laki seperti cerita Anak Gembala si 
Pembohong, anak alki-laki yang menjadi penggembala yang nakal, suka berbuat 
usil dan pergi jauh. Kadang ia berteriak pura-pura ada serigala sambil mengolok-
olok.  Perempuan sejak dari kecil pun diajarkan bahwa yang hanya bisa 
menyelamatkannya adalah laki-laki dan hidupnya untuk laki-laki.  Seperti cerita 
Mane Loro dan Bete Dou, cerita dari NTT, mengisahkan seroang raja yang 
memiliki dua orang anak, seorang laki-laki bernama Manek Bot dan seorang 
perempuan bernama Bete Dou.  Anak perempuannya, Bete Dou, dipingit agar 
kesuciannya terjaga.  Bete Dou dirumahkan di atas pohon yang dibuat oleh 
saudara laki-lakinya hingga ada seorang laki-laki (Mane Loro) yang menikahinya. 
 
Dari kisah dongeng yang menggambarkan perempuan tidak berdaya hingga 
kisah nyata yang menggambarkan perempuan diperdayakan, semua memuat 
pesan bahwa perempuan adalah kaum yang lemah, yang harus dikuasai.  Maka 
tak heran mentalitas budaya perkosaan telah dibentuk sejak kecil maka 
terbentuklah mitos: SEMUA PEREMPUAN INGIN DIPERKOSA-PEREMPUAN 
YANG DIPERKOSA MENIKMATINYA.  Mitos ini kemudian direalisasikan secara 
ilmiah oleh pertama kali Freud yang menulis paper berjudul The Economic 
Problem in Masochism, tahun 1924.   Menurut Freud ini adalah tahap perempuan 
menjadi dewasa menjadi perempuan sejati, bagian pasif dari coitus (1975:464).  
Helene Deutsch, psikoanalis dari Vienna kemudian memformulasi apa itu 



psikologi perempuan dengan menulis buku Psychology of Women, dua volume 
buku yang ditulis tahun 1944 dan 1945.  Di dalam bukunya ia berteori tentang 
masochisme perempuan yang memiliki elemen feminitas perempuan dan 
kondisi kenikmatan erotis dan bahwa perempuan harus “menerima” peranan 
keperempuanannya.  Lebih jauh, Deutsch mempercayai bahwa hubungan seksual 
pada dasarnya ada rasa sakit dan memposisikan perempuan sebagai yang pasif.  
Deutsch bahkan menganggap meskipun perempuan merasa sakit berhubungan 
seksual tapi berusaha mencari kenikmatan juga. Brownmiller menyayangkan 
tulisan ini yang kemudian banyak dirujuk para psikolog dan menjadi dasar 
ilmiah membuktikan mitos yang salah tentang perkosaan. 
 
4. 
 
Kesalah pemahaman tentang kekerasan seksual yang dirumuskan dalam 
rumusan psikologi awal, memberikan dampak yang buruk.  Para filsuf 
menekankan pentingnya melihal persoalan kekerasan seksual sebagai studi yang 
luas terutama dalam pembahasan filsafat sosial, filsafat politik dan filsafat 
hukum.  Termasuk di dalamnya pembongkaran melalui etika seks.  
Pembongkaran yang luas ini memungkinkan untuk melihat kekerasan bukan saja 
adanya kekerasan fisik tetapi juga simbolis.  Pamela Foa dalam tulisannya What’s 
Wrong with Rape (1977), bahkan memulai dengan mendudukan persoalan 
bahwa perempuan tidak dianggap sebagai manusia (filsafat manusia).  
Perkosaan adalah manifestasi bagaimana perempuan tidak dianggap oleh 
masyarakat, bukan subyek melainkan obyek.  Secara moral ia inferior.  Maka, 
persoalan perkosaan bukan soal seks (karena bukan intercourse dengan subyek) 
tapi soal kuasa, menjadikannya obyek.  Dua hal dari perkosaan adalah 1) 
menggunakan orang tanpa persetujuannya dan 2) mendudukan perempuan 
sebagai barang, tidak memiliki privilese sebagai manusia (Foa dalam Bakker, 
1998:584).  
 
5. 
 
Sejauh ini, perkosaan dibahas dalam batasan tindakan individu dalam situasi 
yang “privat”.  Beberapa kasus perkosaan yang terjadi di Indonesia 
memperlihatkan bahwa perkosaan bukan saja tindakan seorang individu di 
ruang privat melainkan juga tindakan bergerombol di ruang publik.  Perkosaan 
dalam hal ini diartikan sebagai pengalaman bersama atau berkelompok.  
Melakukan kejahatan berkelompok seringkali kasusnya ditemukan dalam 
keadaan perang dimana laki-laki di dalam satu komando memiliki rasa 
solidaritas yang tinggi sesamanya.  Misalnya Catherine MacKinnon 
mendokumentasi perkosaan dalam perang Bosnia memperlihatkan perkosaan 
dilakukan secara berkelompok.  Serdadu muda Serbia memperkosa perempuan 
secara bergiliran, sebagai bagian dari solidaritas kelompok.  Anehnya, dalam 
kasus kejahatan perang yang melibatkan perkosaan, didefinisikan sebagai “crime 
against humanity”.  Sedangkan dalam perkosaan keseharian tidak dianggap 
kejahatan kemanusiaan meskipun perkosaannya juga secara berkelompok.  
Bonding laki-laki, kode yang mengikat antara laki-laki, sosialisasi dan 
kebanggaan akan kelaki-lakian menjadi bagian dari solidaritas laki-laki- 
“member club”.  Maka, Larry May dan Robert Strikwerda dalam tulisan mereka 



Men in Groups: Collective Responsibility for Rape (1994) menganggap dukungan 
budaya perkosaan datang secara berkelompok bukan individual.  Oleh sebab itu, 
laki-laki mempunyai tanggung jawab untuk menghentikan budaya perkosaan 
(karena budaya ini didukung secara kelompok).  Menarik dari tulisan May dan 
Strikwerda adalah laki-laki dilatih oleh laki-laki di lingkungannya untuk menjadi 
pemerkosa (agresi, kekerasan, ego, macho, hasrat menaklukkan, pemenang).  
Maka, budaya patriarki dapat dikatakan budaya yang didukung secara 
berjamaah oleh laki-laki yang menghalalkan perkosaan.  Dengan demikian tidak 
bisa hanya si pemerkosa yang disalahkan melainkan laki-laki lain juga punya 
andil dalam menyuburkan budaya patriarki.    Tujuan dari tulisan May dan 
Strikwerda adalah adanya kesadaran bahwa budaya perkosaan didukung oleh 
mayoritas laki-laki dan perlu tindakan secara kolektif untuk menghentikan 
budaya tersebut. 
 
6. 
 
Di bagian akhir dari tulisan ini, saya ingin sekali lagi menegaskan dua hal bahwa 
pertama, perkosaan bukan soal seks melainkan kuasa.  Kedua, perkosaan terjadi 
karena yang diperkosa tidak dipandang sebagai manusia melainkan obyek atau 
yang tidak memiliki privilese sebagai manusia atau memiliki hak azasi manusia.  
Perempuan seringkali dibahas sebagai obyek dan tidak masuk dalam definisi 
universal sebagai manusia (Hillary Clinton harus berteriak bahwa women’s 
rights are human rights dalam pidatonya di Beijing).  Mengikuti cara berpikir 
seperti ini, studi memperlihatkan bahwa bukan saja perempuan yang 
diperlakukan sebagai obyek (bukan subyek) melainkan juga LGBTQ.  Hal ini 
tidak mengherankan karena LGBTQ juga termasuk kelompok yang dianggap 
sebagai obyek (lian).  Maka buku Queering Sexual Violence karya Jennifer 
Patterson (2016) penting untuk dibaca.  Sebab sesungguhnya perkosaan bukan 
saja terjadi pada perempuan heteroseksual tapi juga terjadi pada LGBTQ.  
Perempuan hetero dan LGBTQ memiliki kesamaan bahwa mereka diperlakukan 
sebagai obyek.  Yang satu dijadikan obyek oleh budaya patriarki dan yang satu 
lagi dijadikan obyek oleh budaya homophobic.   
 
Patterson di dalam bukunya mengisahkan bagaimana seorang Queer menelpon 
pusat krisis untuk kekerasan mengadukan kekerasan yang dialaminya tidak 
diindahkan sebab suaranya terdengar seperti laki-laki dan ia tidak dapat 
menentukan gendernya. “My gender is complicated and shifting, roaming from 
place to place without settling anywhere..”  Bukunya juga mengisahkan 
bagaimana perempuan trans ditolak untuk masuk rumah aman karena tidak bisa 
ditentukan apakah dia laki-laki atau perempuan.  Kisah lain yang mengemuka 
adalah bila seorang LGBTQ melaporkan bahwa dirinya diperkosa, masalah 
utama yang dipermasalahkan adalah mengapa ia menjadi LGBTQ?  Jadi bukan 
bagaimana terjadi soal perkosaan yang ia alami (Pertanyaan yang hampir serupa 
dilontarkan kepada perempuan hetero “apakah memakai rok mini?”). 
 
Problem utama dari kekerasan adalah cara pandang esensialisme, bahwa 
perempuan dan laki-laki memiliki kodratnya masing-masing.  Untuk LGBTQ 
sama sekali menyalahi kodrat titik.  Pandangan esensialis ini didukung oleh 
budaya patriarki dan agama yang menetapkan ukuran moralitas berdasarkan 



kaidah kelaki-lakiannya atau keperempuanannya.  Michel Foucault (1978) 
menolak esensialisme dan mengedepankan konstruktivisme, bahwa orientasi 
seksual tidak dapat dipisahkan dari konsep historis dan budaya dan bahkan 
performitas, yang melihat gender secara fluid.  Masyarakat kita masih miskin 
pengetahuan tentang orientasi seksual.  Atau dapat disebut bodoh. Selama 
kebodohan ini dipelihara selama itu pula kekerasan akan terus terjadi. 
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