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Oleh' Ariel Heryanto timbunan kekuasaan sekelompok manusla dl "dta~ pendentaan 
. manusia yang lain pasti akan ada aturan yang bemfat memaksa 

dalam praktek kebahasaan. Akan di.tetapkan batasan .dan 
larangan mengenai siapa yang boleh blcara apa kepada slapa 
tentimg apa. 

Dalam beberapa tahu.n belakangan s~y~ te,~gelit!k "oleh 
beberapa feminis Indonesia yang menolak IstIiah 'Yamta. dan 
mengkalllpanyekan istilah "pere~puan:'. sebagal g~ntmya. 
Pada dasar pemahaman saya, ke~latan 1m erat sekalI hub,!
ngannya dengan ~eberatan Jseb~glan war~a nega~,a ~ndones~,a 
yang dibilang "Cma" dan· leblh suka dlsebut TIOng.h~a. 
Contoh lain yang sebangsa ialah adanya orang tak suka Istiiah 
sapaan "Anda" dan berusaha membangkitkan kembali sapaan 
"Bung". 

Tidak aneh jika buku kamus dan tata bahasa moderen yang 
pertama dalam sejarah Eropah disponsori oleh. ~erajaa~ 
Kastila yang sedang ~e!lgem~angkan k~kuasaan penJaphan dl 
akhir abad 15. Pemblkman tmgkatan-tmgkatan dalam bah as a 
Jawa pada abad 18 juga d~prakarsai oleh istanl;! pada saat 
kejayaannya babak belur dlhantam Belanda. DI Nusa.ntara 
sendiri lembaga induk dari semua bentuk program pembmaan 
dan pengembangan bahasa ~ang "bai~ ~an be~ar:' didirikan 
dan disponsori oleh pemenntah penJl;!Jah Hmdta Belanda 
untuk kepentingan 'yang langsung berslfat polItts. 

Contoh-contoh itu dapat diperpanjang terus. Setiap contoh 
puny a \atar belakang historis yan~ berbe~a~beda. Alasa!l 
penolakan satu istill;!h dan pref~rensl ,!ntuk lstdah penggantl
nya juga sangat maJemuk, ~al)lyang~~la~~emua~~n~J'~n! 
kita bicarakanltupercaya pada pentingnya .kata-kata bagl . 
~perubahan) nasib sekelompok orang dalam kattannya den~an , 
kelompok orang laiJ?. Benarkah perubahan kata-kata pentmg 
bagi perubahan sOSlal? 

*** 
Penindasan manusia tidak hanya berlangsung di antara 

kelas- kelas so sial atau kasta. Tetapi juga bisa terjadi di atas 
diskriminasi suku, ras, agama, dan jenis kelamin: Yang terjadi 
bukan hanya ada kelas yang menanam padl ~anpa tah~ 
nikmatnya nasi goreng dan ada kelas yang berlI.mp~h na.sl 

*** 
Dalam beberapa tahun terakhir say a mencoba ber~amp~nye goreng tanpa pernah tahu susahnya menan am pad!. ~I ~~ma 

dalam soal kebahasaan. Yang ingin saya promoslkaJ? ml.ah ini ada jenis kelamin yang memasak, dan ~encucl, ~lfIng, 
a asan bahwa bahasa bukan dan tak pernah mungkm blsa sendok-garpu serta gelas kotOT tapi makan palIng s~dlklt dan 

~!njadi sekedar alat untuk .b~rpikir dan merasa., ,Atau .alat paling akhir. Ada jenis kelamin yang selalu terleblh dahulu 
untuk menyampaikan buah plklfan dan perasaan. Bahasa Juga dipersilahkan menikmati hidangan maka~an .dan melahapnya 
ikut membentuk pikiran dan perasaan. Tak ada bahasa yang paling ban yak tanpa per~ah, tahu berbela!lJa dl pasar .. mem~sak 
bebas pikiran; atau sebaliknya: Bahasa buka~ sekeda~ .alat di dapur atau mencucI pmng. Sepertt h.alnya dla ter.blasa 
untuk menamai atau mernperbmcangkan reahta. tetapl Ikut memakai kemeja bersih, tanpa tahu menl.ahl.t, menc,!cl d,an 

Bersambung ke hal. XI kol. 5 menyeterika.Semua ini diserahkan pad a Jems kelamm lam. 
- ~ ,~~, -~-- --- -- - -, ------d 'h IT Itu sebabnya bahasa. tak cuma menjadi arena. penindasan ---Yerempuan -..................... Sambungan an a. dan peFjuangan menu]u pembebas,an kelas .soslal, ras da!l 

membentuk atau meniadakan realita. etnik,tetapi juga seksual. Bahasa klta, sepertl ~alnya kesem-
Gagasan begitu sarna sekali tidak ori~inal atau pun ~a.r~ an, hukum, pendidikan dan ilmu pengetahuan klta, ce':ld.e~ng 

dalam tradisi berbagai masyarakat lama dl ~~santa~a: Tapl 1m berpihak pad a kaum pria. Contohnya banyak, dan Istdah 
juga bukan sekedar pengulangan ca~a be~plklr tradlsIOnal dan WTS, jagoan, sampai Polwan. Ini lebih parah dalam banyak 
kampanye romantik untuk .kembah ke Jaman purba. bahasa Eropah. Juga dalam sejumlah ist!lah. baku keagamaan 

Gagasan di atas perlu dikemukakan dalam rangka m.elawan yang mengidentikkan kesuoan dan kellahlan dengan kele
gelombang utama tata berpikir dan .be~~ap teknokr~tt~ yang lakian. . .. . 
ada dalam jaman Pembangunan kapltahsttk sekara':lg 1m. Pada Saya bersimpati baik kepada para korban dlsk~lmmasl 
jaman ini orang kota yang dimod~renkan terlanJur percaya seksual ini mau pun berbagai upaya membongkar pemn.dasa!l 
bahwa pada prinsipnya tidak ada kaltan yang es~~slal dl antara yang tersembunyi di balik kelasiman berbahas~ sehl;!n-han. 
bahasa dan realita. Kepercayaan semacam 1m merupakan Tapi hingga kini saya belum blsa menghargm pefJ~angan 
bagian dari kesadaran atau ideologi teknokratik yang sangat mengkampanyekan istilah "perernpuan" untuk rnengguhngkan 
khas dan gamblang. Karena itu mereka senang sekali mengam- istilah "wanita". 
bil alih pepatah asing "apalah artinya sebuah nama/kata?" Istilah "wan ita" sudah sering dijelaskan kaum pemrotes 

Dengan tegak dan berkembangnya proyek "pembinaan dan sebagai istilah yang mt;ngandung rnakna yang merendahkan 
pengembangan bahasa", maka konsepsl teknokrattk ~alaf!l kaum Hawa itu. Sedang "perernpuan" dikatakan punya rnakna 
kebahasaan itu sernakin dikukuhkan keabsahan dan dornmasl- yang lebih terhorrnat. Menu~ut, ~ernat saya, para pe]uang 
nya. Bahasa diperlakukan seperti "alat-alat" pembangunan pro-perernpuan yang antI-wamta 1m rnenafSITka,n rna~na ~ata
yang lain (mesin, bahan kimia, hutan, atau rnoda~ ~,oneter),: kata itu secara keliru. Makna kedua kata Itu dltafmkan 
direkayasa kaum elit teknokrat yang rnenl;!makan ~Ifl pak.ar , rnenurut rnakna kata-kata serupa pada jarnan dahulu atau 
dianalisa di dalarn laboratorium yang stert!, dan dlprodukslkan rnenurut bahasa Sansekerta. 
sebagai produk rnassal dan baku. Dengan enak mereka rnengabaika,n berba&ai rnakn~ kedua 

Dalam masyarakat lama di Iingkungan Mela~u at~u pU!l kata itu yang sedang hidup secara dmarnls dl IndonesIa pad a 
Jawa, tak dikenal adanya kata yang puny a esenSl, ekslstens~, masa ini. Dengan kata lain, mereka mef!lperlakuk~n f':lakn~ 
dan makna terlepas dari tata kosmos yang mereka hayat!. kata-kata sebagai sesuatu yang beku. statI,S, dan ahIstons. 1m 
Kata-kata tak pernah terpikirkan hanya sebagai "alat" yang mirip sikap kebahasaan y~ng te.knokratIk, dalam tata ma
bisa sewaktu-waktu dipakai jika diperlukan. Yang dapat syarakat kita yang sangat dlkuasal dan berplhak pad a keung-
dipreteli dan dibongkar- pasang menu rut rekayasa kaum pakar gulan lelaki! " .. 
untuk dibuat menjadi serna kin "baik dan benar". N~ma pl!nya Pertentangan "wanita" dan "perempuan dengan dernlklan 
bobot dan tuah yang bi'sa ~erdarnpak pad a reahta fislkal. hanyalah pertentangan dua makna yang sudah !l1~ti dan 
Kata-lmta mantt;ra pukan dlUcapk.an untuk ~endiskusikan terkubur dalarn karnus-kamus tua. Pertentangan 1m hanya 
realita, tapi _dfeng'rtda1can ~an m,~nIa1aJcl!.n ~alt.!'l.-._ . penting bagi segelintir elit yang punya kernewahan dan 

Singkatny~, dalarn rnasyara~at . tradlsIOnal kata dap reahta kenikrnatan membuka-buka karnus antik, tapi kurang peka 
selalu terkwt. pan sumber kaltan ItU ~ungkm dapat. kit a sebut terhadap rnakna mutakhir yang sedang hidup pada kata-kata 
keku~ta~ magIs atau supernatural. 1m berbeda d.an apa yan& . itu. Kata-kata itu usianya sudah ma, ndmun m:.:knal') a 
saya I~gm kampanyekan: bahas~ tak te.rlepas dan realita, t~PI senantiasa rernaja di bibir dan telinga khaJayak. 
kaitannya bukan kekuatan mag.ls mel~mkan ke~uasaan sosla~ . . 
atau politik. Kedua pan~ang~n. Itu maslh dapat dlbed~kl;!n dan (Penulis, Sial Pengajar & Peserta P~ogram PascasarJana Umver· 
penghayatan teknokratlk dl Jaman pembangunan 1m yang silas Kristen Satya Wacana, SaiatiJ(a) 
menganggap bahasa tak punya ~aitan langsung.apa pun dengan 
realitas. Kaitannya hanya ar~ltrer. Bah~s~ dlperlakukan tak 
lebih dari bahan baku (sepertI obyek panwlsat?, s~rnber ~ay~: 
alam, atau tenaga buruh) , yang dapat dan perm dleksplOItasl 
demi dan berkat "Pembangunan". 
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