
Apalah Artinya Kelamin 
 

Nggak sengaja nonton acara di National Geographic yang ngebahas masalah gender, sumpah 

ini acara keren banget. Saat banyak orang yang ngenggep kalo jenis kelamin selain laki-laki 

dan perempuan itu tabu, masih ada beberapa komunitas yang cukup bangga karena mereka 

tidak berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. 

Di India misalnya, ada orang-orang yang dipanggil kaum Hajri. Kaum Hajri ini isinya laki-laki 

yang mungkin ngerasa jiwanya terperangkap di raga yang salah, karena itu mereka 

memutuskan untuk menjalani hidupnya sebagai Hajri, perempuan bukan, laki-laki juga bukan. 

Yang bikin gue horor, kaum Hajri ini bener-bener mencurahkan segalanya gitu buat jadi Hajri, 

contohnya dengan nggak punya alat kelamin perempuan atau laki-laki. Kalo dijelasin secara 

gampang, PARA COWOK TERSEBUT, TANPA RESAH TANPA RAGU RELA MEMANCUNG SI 

“AGUS”, LAMBANG KEJANTANAN MEREKA, BESERTA DUA BUAH TEMAN BULAT MEREKA 

YANG SENANTIASA BERGELANTUNGAN DI BAWAH “AGUS”, “RANI” DAN “RANO”, DAN 

NGEBIARIN DOKTER CUMA NYISAIN LOBANG KECIL BUAT KENCING!!” 

Kaum Hajri ini bisa dibilang jahat banget, lebih jahat dari ibu tiri malah. Bayangin aja, mereka 

tega misahin 3 orang sahabat (“Agus”, “Rano”, dan “Rani”) yang udah hidup bersama 

semenjak mereka lahir cuma gara-gara kepentingan pribadi. Yang jadi masalah, kaum Hajri ini 

lumayan banyak di India. Nah, seandainya di India ada 50.000 kaum Hajri, berarti di luar sana 

masih ada “Agus”, “Rani”, dan “Rano” lainnya yang juga dengan sangat keji dipisahkan dari 

keluarga dan kerabat dekat mereka. 

Yang juga gue pikirin itu dokter yang ngoprasi kelamin mereka, kalo dokternya cowok, berarti 

dia GILA! “Agus”, yang selalu bangun lebih dahulu dari kita pada setiap pagi hari, merupakan 

lambang kejantanan cowok. Kalo lo cowok, lo pasti sangat-sangat nggak pengen kehilangan 

“Agus” kan? Nah ini dokter kelamin, tanpa perasaan, dengan teganya mengakhiri nyawa 

“Agus” dengan cara yang sangat keji. Demi beberapa lembar uang yang bakalan ngisi dompet 

itu dokter, tanpa diberikan hak untuk sekedar berbicara atau sedikit membela diri, “Agus” 

harus pasrah untuk menerima hukuman pancung. 

Coba aje lo pikirin, ada orang nih, kerjaannya motongin kelamin orang, kalo lagi kerja 

(ngebunuh “Agus”) malah kadang mereka suka senyum, trus dengan santainya orang itu bisa 



dengan tenang, nyaman, dan tanpa beban, menyayat-nyayat “Agus” sampai ia mati. Dengan 

teganya, Dokter Kelamin tega “menghancurkan” sebuah “pusaka” yang berperan penting 

dalam proses regenerasi umat manusia.  

Mungkin para Dokter Kelamin bisa diberikan julukan Sumanto Berseragam Putih. Males 

banget sih kalo punya temen macem gitu, yang ada nih, tiap lagi ngumpul sama dia, lo pasti 

bakalan ketar-ketir dan nggak bakal membiarkan “Agus” berada jauh dari pengawalan. 

Bayangin kalo pulang ngantor lo lagi kumpul berempat, trus salah satu temen lo ada yang jadi 

dokter kelamin, 

 

................................................................................... 
 

Temen 1, 2, 3: “Wah, kemana aje lo? Ngaret banget parah” 

Sang Dokter Kelamin (SDK): “Sorry lama, tadi gue ada operasi” 

Temen 2: “Gaya bener, operasi apaan?” 

SDK: “Ganti kelamin, GUE TADI ABIS MOTONG T*T*T ORANG!” 

Temen 1, 2, 3: *Secara cepat dan sigap melindungi “senjata” mereka dengan kedua buah 

telapak tangan 
................................................................................... 

 
Tapi, buat masyarakat modern (halah sok pinter lo, der) masalah gender udah 

dianggap biasa deh kayanya. Bener kan? Dalam satu hari, kalo lo mahasiswa atau udah kerja 

nih di perusahaan mana gitu, dan hidup di kota besar kaya Jakarta atau Bandung, minimal kita 

pasti liat satu orang gay (kalo liat lesbian juga berarti anda sedang sangat beruntung).  

Cowok feminim atau cowok tomboy kayanya udah banyak banget, dan kalo ada ustad 

menanggapi fenomena ini, dengan hampir pasti kalo lagi khotbah shalat Jumat, itu ustad 

bakal ngomong, 

“Lihatlah di luar sana, sudah banyak laki-laki yang seperti perempuan, begitu juga 

sebaliknya, perempuan bertingkah laku seperti laki-laki. (pake gaya pidato Bung Karno, 

ngangkat tangan sambil ngacungin jari telunjuk) Ini tanda-tanda kiaaaaaamat sudah semakin 

dekat, maka dari itu para muslimin dan muslimat, segeralah kita bertobat dan mendekatkan 

diri kepada-Nya”. 

 
*** 



Masih masalah gender, pas SMA gue punya temen cewek yang kelakuannya kaya 

cowok, sebut saja Serena Williams. Karena dia orang Batak, makanya keras banget ini cewek. 

Pernah nih pagi-pagi, si Serena baru aje sampe kelas, kebetulan gue duduk deket dia, maka 

dari itu, dimulailah obrolan yang cukup bikin shock tersebut, 

 

................................................................................... 

Serena (S): “Aduh, pundak gue pegel banget deh” *sambil mijet-mijet pundak 

Gue (G): “Pagi begini ude pegel-pegel, berasa bawa ransel tentara aje segala pundak pake 

pegel. Emang lo abis ngapain dah?” 

S: “Tadi gue NGANGKAT GALON, galon di rumah kosong, jadi kan harus diganti tuh” 

G: *geleng-geleng sambil tepok tangan 

................................................................................... 

 
Ngedenger pernyataan Serena, gue yang tadinya sempet heran, langsung ngerti 

kenapa ini anak, padahal cewek, bisa dipanggil DROGBA. Dengan kekuatan yang dimilikinya, 

Serena rasanya memang pantas untuk dibandingan, atau bahkan disejajarkan dengan striker 

buas asal Pantai Gading tersebut. 

Ya lo pikir aja, cowok aje masih harus sedikit susah payah buat ngangkat galon yang 

penuh buat ditaro di dispenser. Nah ini cewe (harus diakui badannya emang padet kaya 

Wayne Rooney) bisa-bisaan aje gitu ngangkat galon trus cuma bilang pundaknya pegel? 

 

Kebanyakan cewe nih, mana mau disuruh buat ngangkat galon. Lagian juga orang 

tuanye masa tega nyuruh anaknya yang cewe buat ngangkat galon? (ini bukan berarti orang 

tuanya Serena itu tega, mungkin aja Serena sendiri yang menawarkan diri). Disuruh kerja 

berat dikit aje, abis kerja, di kamar, dengan muka bete-bete manyun gitu pasti ngomong, 

“Aduh kuku gue rusak kan nih, ah mama sih ada-ada aja” “Aduh tangan gue jadi kasar kan?” 

(nggak berarti gue bilang cewek itu manja, tapi gue yakin ada beberapa yang kaya gitu :p) 

 

Atas dasar tersebut, Serena layak diancungi jempol. Ia layak disebut sebagai Kartini 

Modern (oke-oke ini lebay sih). Tanpa memperdulikan jenis kelaminnya, ia rela “menyiksa 

otot-ototnya demi mempermudah keluarganya dalam memuaskan dahaga mereka. Jadi, kalo 

diperhatiin, sebenernya perbedaan gender itu udah hukum jaman purba banget. 

 



Jaman sekarang laki-laki sama perempuan ude punya hak yang sama. Jadi, buat 

komunitas kaya Kaum Hajri, yang berani keluar dari anggapan kelamin selain laki-laki dan 

cewe itu tabu, menurut gue, mereka bernyali banget. Kalo ditanya apa alesan mereka milih 

jalan hidup jadi Hajri, jawabannya hampir semua sama, 

  

“Saya merasa nyaman dengan kondisi saya yang seperti ini, jadi buat apa saya harus 

membohongi diri saya sendiri dan menutup-nutupinya?” 


