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ISTILAH "toko" merupakan salah satu 
dari serangkaian sumbangan bahasa eina 

. bagi pertumbuhan bahasa dan bangsa Indonesia. 
Dari istilah itu kita bisa membuat kata kerja "bertoko" 
untuk membicarakan pekerjaan mereka yang membuat 
usaha dagang dengan membuka jasa penjualan barang 
kepada khalayak. Dntuk menyebut kegiatan mereka 
yang datang ke toko itu dengan tujuan membeli 
barang atau jasa tersedia sebuah istilah yang tidak berakar 
dari kata "toko", yakni "belanja". 

I 
STILAH "noko" saya 
usulkan di sini untuk 
mengacu pada kegiatan 
mereka yang datang dan 
mondar-mandir di sekitar 

toko tanpa tujuan utama mem
beli barang: Istilah ini disusun 
dari toko, dan dibikin jadi kata
kerja dengan awalan me-I. Da
lam bahasa Inggris ada istilah 
shop untuk "toko". Dari situ di
pakai kata-kerja to shop, yang 
tidak berarti "bertoko", tetapi 
lebih dekat walau tidak sarna 
persis dengan "berbelanja". 
Akan lebih pas bila diterjemah
kan sebagai menoko. Noko, se
perti halnya shopping, tidak se
lalu dan tidak persis sarna de
ngan berbelanja . 
. Shopping atau noko tidak se

lalu berarti ke toko dengan tu
juan membeli barang. Yang pen
ting dari kegiatan noko adalah 
hadir dan melepaskan waktu 
cukup lama di dalam atau di se
kitar wilayah pertokoan. Entah 
untuk mejeng, nongkrong, meng
habiskan waktu luang, . iseng, 
jumpa ternan, pacaran, cuci ma
ta, melamun, buang frustrasi, 
atau cuma bengong. Kalaupun di 
tempat itu kemudian orang 
membeli sesuatu, hal itu tidak 
berarti menjadi tujuan utama 
atau alasan yang paling penting 
dari noko. Bahkan boleh jadi 
tidak direncanakan sebelumnya. 

Yang jelas noko tidak harus 
pakai uang dan membayar. Bisa 
gratis. Noko merupakan kegiat
an sosial dan budaya, bukari 
transaksi ekonomi, walau tidak 
sepenuhnya bebas dari dinami
ka struktur ekonomi. Itu sebab
nya, salah kalau ada orang me
nanggap gatrah noko di Asia 
ambruk bersamaan dengan kri-

sis moneter. Itu pula sebabnya 
istilah "mal", yang diambil dari 
bahasa Inggris mall, lebih disu
kai orang ketimbang "pusat be
lanja". Di dalam wilayah ini ti
dak harus ada pusat. Dan belan
ja bukanlah tujuan utama. Wila
yah itu tidak harus menjadi 
pusat bagi yang lain di luar. 

Arsitektur pertokoan dan ke
giatan noko serba tersebar tanpa 
fokus. Yang hadir dan. berkun
jung kebanyakan tidak berbe
lanja apa-apa. Yang belanja pun 
lebih banyak menghabiskan 
waktu bukan untuk mencari ba
rang dan membelinya. Toko men
jadi salah satu obyek turisme 
lokal, walau ini pun hanya seba
gian dari multifungsinya. Pe
ngunjung datang ke toko bukan 
untuk berbelanja, seperti turis 
datang ke sebuah tempat ibadah 
megah tanpa niat beribadah. 

Seperti istilahnya, kegiatan 
noko merupakan gejala yang re
latif baru dalam sejarah sosiaL 
Persisnya sejarah pertumbuhan 
usaha dagang barang eceran se
cara berantai. Ini peristiwa yang 
baru bukan cuma di tanah jajah
an yang kemudian merdeka, 
tetapi juga di tanah leluhur pen
jajah Eropa sendiri. Baru sekitar 
seratus tahun perdagangan be
rantai barang eceranmerambah 
puncak-puncak peradaban mo
dern seperti Paris, London, dan 
New York. 

••• 
TIDAI( mengherankan, studi 

yang memadai dari para sarjana 
tentang noko juga sangat lam
ban. Baru marak di dua dekade 
terakhir. Sebelumnya, noko ti
dak dipahami para ilmuwan. 
Mereka tahunya orang ke toko 

hanya untuk berbelanja. Mak
lum ilmu-ilmu sosial pada seba
gian besar abad ke-20 dikuasai 
wawasan yang kelewat masku
lin dan fungsionaL Maka ilmu 
yang dikembangkan sibuk me
nekuni soal-soal yang disebut 
modernitas, industri, politik, 
bangsa-negara, ekonomi, atau 
bahkan juga kesenian adilu
hung, agama yang angker, dan 
moralitas yang (sok) suci. 

Gejala serupa tidak terhin
darkan di Indonesia. Industri 
dan pertokoan berkembang be
sar-besaran bersamaan dengan 
jatuhnya Indonesia ke tangan 
tentara pimpinan Soeharto. ll
mu pengetahuan ikut berkem
bang pesat bersamaan dengan 
lembaga pendidikan. Di mana
mana banjir sarjana, bahkan 
pascasarjana, yang kebanyakan 
berkelamin pria. 

Selama .seperempat abad di 
bawah Orde Baru, ilmu sosial 
mendapatkan pencerahan luar 
biasa dari sebuah jurnal ilmiah 
bergengsi bernama Prisma. 
Tampil ilmiah menurut ukuran 
zamannya, jurnal ini memusat
kan perhatian pada persoalan
persoalan modernitas, pertum
buhan ekonomi, kerja sarna ka
was an, sejarah pergerakan, poli
tik negara, demokrasi, dan sete
rusnya. Tidak sekali jurnal ini 
menampilkan masalah budaya, 
termasuk budaya pop, sebagai 
sajian utama. Tetapi, harap 
maklumhampirtanpa tanpa ter
kecuali, kebudayaan pop di
samakan dengan kebudayaan 
massa, dan diulas oleh berbagai 
ilmuwan (hampir semuanya 
pria) sebagai sebuah olok-olok, 
nista, noda, atau bencana. 

Masyarakat tidak terlalu per
duli atau tidak mengerti we
jangan para ilmuwan ini. Se
mentara ilmuw:;m terus berkoar 
mengecam konsumerisme, sok 
modern, kebarat-baratan, di Ta
nah Air pertokoan berkembang· 
meledak-ledak yang disambut 
hangat masyarakat luas. 

Berikut ini sebuah ilustrasi 
kecil. Sebuah laporan dari tahun 
1997 di Tanah Air melacak be
sarnya pertumbuhan ruang di 
wilayah J abotabek yang dipakai 
untuk wilayah kompleks per
tokoan dalam meter persegi: se
belum 1990 (83.680), 1990 
(112.576), 1991 (228.140), 1993 
(203.745), 1994 (246.045), 1995 
(369.400), 1996 (468.828). Pada 
sebagian tahun 1997 saja jumlah 
ini akan ditambah oleh Taman 
Anggrek Mal seluas 132.000 dan 
Citraland Regency 160.000. Dan 

tahun 1998 Plaza Senayan Ta
hap II masih akan meningkat
kan angkaitu dengan tambahan 
160.000 sebelum dihantam ba
dai krisis rupiah dan ambruk
nya Orde Baru. 

Oleh karena banyak di antara 
kita yang mudah lupa sejarah, 
walau belum beruban, ada baik
nya diingatkan pula tentang 
mimpi akbar di tahun 1997 ber
judul proyek "Sabuk Wisata dan 
Belanja Internasional" di sepan
jang Jalan Prof Satrio, Kuning
an, Jakarta Selatan, yang di
modali Rp 10 trilyun sewaktu 
satu dollar AS bernilai di bawah 
Rp 4.000. Pusat belanja di se
panjang Orchard Road di Si
ngapura-dengan keleluasaan 
ruang-gerak untuk pejalan-kaki 
yang berbelanja-menjadi 
acuan utama. Bersih, aman, dan 
nyaman (tempat duduk, pepo
honan, air mancur) menjadi be
berapa kata-kunci yang men
dominasi angan-angan dan per
bincangan. Ini baru pas yang di
namakan noko, bukan cuma 
urusan jual-beli barang seperti 
istilah "belanja". 

••• 
ADA yang mirip di semua ma

syarakat yang kena demam mo
dernisasi dan industrialisasi. Se
lain ada fanatisme pada ilmu dan 
dominasi maskulinitas, di sana 
noko, seperti halnya nggossip, 
nonton sinteron, atau arisan 
telanjur dianggap menjadi wila
yah kaum perempuan. Dianggap 
sebagai kegiatan mubazir dari 
mahluk yang kurang kerjaan, 
bodoh, boros, dan nyinyir. 

Semua itu berangsur berubah 
dengan jatuhnya gengsi Perang 
Dingin (perang antar-dua versi 
kekuasaan maskulin) dan bang
kitnya berbagai wawasan baru 
di kalangan sarjana humaniora: 
feminisme, kesadaran lingkung
an hidup, post-strukturalisme 
dan post-modernisme, atau juga 
kajian budaya. Amerika kalah 
perang di Vietnam tahun 1975. 
Segera sesudah itu, satu per satu 
rezim otoriter ambruk di wila
yah Eropa, Amerika Latin, dan 
Asia. Huntington menjuluki ge
jala ini sebagai demokratisasi 
gelombang ketiga. Di Indonesia 
sendiri, kedudukan Prisma di
geseroleh jurnal seperti Kalam 
dan Jurnal Perempuan. 

Sebetulnya orang tidak perlu 
pusing-pusing memahami isme
isme yang rumit belakangan ini 
untuk menolak tunduk pada 
ortodoksi ilmu pengetahuan 
maskulin. Dengan prosedur pe-

nelitian secara konvesional so
siologis pun orang bisa mema
hami lebih bf1.ik mengapa jutaan 
orang terdidik mau dan suka 
noko. Beberapa kajian sejarah 
menunjukkan bagaimana per
kembangan awal pertokoan be
sar di Barat sebagai bagian dari 
emansipasi kaum perempuan 
dari kungkungan rumah tangga. 

N oko menjadi penting, seperti 
halnya arisall para ibu, bagi me
reka yang biasanya dibelenggu 
tugas rutin r:wnah-tangga. Ini
lah kesempatan untuk keluar, 
bebas, dan mendapatkan identi
tas selain sebagai ibu rumah 
tangga. Dengan noko-noko, 
kaum perempuan tidak cuma 
keluar rumah, melarikan diri 
dari tugas rumah tangga yang 
dipropagandakan kaum pria se
bagai kodrat mereka, lalu lun
tang-lantung tanpa arah. Keluar 
rumah untuknoko, mereka tam
pil dengan 1;>usana yang terbaik, 
menyodokkan sebuah ketegasan 
identitas terhormat yang tidak 
rutin. Bila perlu sedikit genit, 
dan lebih bergairah pada war
na-warni kehidupan urban. 

Di sana mereka masuk sebuah 
ruang publik sebagai kaum yang 
dihormati dan dilayani penjaga 
toko. Di situ, biar pun untuk be
berapa jam saja, mereka diratu
kan. Ini menjadi lebih penting 
dan jelas di berbagai masyara
kat mutakhir di Barat ketim
bang di Jawa yang baru bela
kangan mengindustrialisasikan 
diri. Di Jawa para ibu dari ka
langan kelas menengah sudah 
terbiasa setiap hari diratukan 
oleh para pembantu rumah 
tangga. Sedikit demi sedikit, 
priaisme di Asia ini tergeser 
ekspansi kapitalisme, walau ti
dak sepenuhnya lenyap. Para 
nyonya dan nona di Jakarta su
dah merasakan susahnya men
dapatkan pembantu yang serba 
patuh seperti dulu, apalagi di se
kitar masa Lebaran, dan terari
cain menjadi pembantu tanpa 
dibayar oleh suami dan· anak
anak pria mereka. 

Di berbagai pertokoan mu
takhir yang besar dan mewah, 
tersedia musik latar, tata ca
haya, hiasan ruangan dalam, ke
amanan, dan kenyamanan khu
sus dipilih untuk menyenang
kan pengunjung yang sebagian 
besar berkelamin perempuan. 
Tetapi, yang paling penting lagi 
dalam sejarah awalnya di Barat, 
noko merupakan anjang perte
muan (dan gosip!) antarkaum 
perempuan. Termasuk saling 
bertukar kisah tentang breng-

seknya masyarakat yang dikua
sai kaum pria. Menurut bebera
pa sarjana kegiatan ini dapat di
bandingkan dengan kerjaan 
kaum pria Eropa dalam bar, 
klub malam, atau perkumpulan 
lain (entah main kartu bridge, 
atau diskusi seni atau politik). 

Tentu saja bukan para pemilik 
modal membangun pusat-pusat 
pertokoan tanpa agenda pembe
basan dan pemberdayaan kaum 
perempuan. Tetapi, begitulah 
yang namanya sejarah: orang 
berhasrat A dalam situasi B, 
bersusah-payah bikin kegiatan 
C, tetapi hasilnya D, kalau bu
kannya K atau P atau S. Tanpa 
bangkitnya pertokoan, kese
taraan jender itu mungkin tidak 
terjadl atau tertunda lama. 

••• 
JUGA harus diakui, sejarah 

penindasan kaum perempuan 
tidak lenyap karena pembangun
an berbagai pertokoan mutakhir. 
Pertokoan ·tetap menjadi seba
gian dari anjang atau kepan
jangan eksploitasi tenaga perem
puan, juga selera dan gairah me
reka pada kecantikan dan harga 
diri. Tetapi, jelas pertokoan 
membantu memperbesar ruang 
dan lalu-lintas mobilisasi kaum 
perempuan untuk keluar dari· 
rumah dan berinteraksi gencar 
dengan publik, mungkin mele
bihi jasa sekolah atau apalagi 
partai politik. Seperti sejarah 
perubahan sosial lain, termasuk 
demokrasi, liberalisasi kaum 
perempuan ini berlangsung se
cara cicilan, dan tanpa jaminan 
kemajuan yang menguntungkan 
mereka secara hitam putih. 

Itu sebabnya tidak berlebihan 
jika kita sedikit bercuriga bisa 
terjadinya sebuah arus balik de
ngan berkembangnya perda
gangan eceran lewat Internet. 
Makna dan pentingnya sebuah 
ruang publik bagi kaum perem
puan akan ditandingi oleh ja
ringan Internet. Ini bisa me-ru
mah~kan kembali kaum pengge
mar noko sebagai "massa tera
pung" di jagat maya. Persis se
perti usulan Orde Baru agar ru
ang kampanye peInilu yang hi
ruk-pikuk dan penuh kekerasan 
dipindahkan dari alun-alun dan 
jalan raya ke studio siaran media 
massa. Bila arus balik noko itu 
akan benar-benar berlangsung, 
sebuah wawasan dan cara pema
haman baru layak dibangun. 

• Ariel Heryanto PhD, an
tropolog sosial, pengajar di Uni
versitas Melbourne, Australia. 
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BUDAYA - Noko-jalan-jalan ke pusat pembelanjaan tanpa harus membeli-bisa 
dikatakan sebagai kegiatan sosial-budaya. ltulah waktu senggang masyarakat sekarang. 
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SUPERMAL Karawaci (dlh Lippa Supermal), berlakasi di bilangan 
Karawaci Tangerang kini hadir kenibali dengan wajah baru dan kansep 
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