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Membahasakan Kekerasan: Analisis Terma ‘Sakit’ dan ‘Belok’ 

 

Oleh: Bhadrika Dirgantara 

 

SuaraKita.org - Suatu ketika, saya sedang berada di sebuah ruang publik yang ditujukan 

untuk laki-laki gay di bilangan Jakarta Selatan. Kala itu saya sedang berbicara dengan seorang 

teman ketika tiba-tiba seorang lelaki masuk ke dalam ruangan. Ia tampan, berbadan atletis, dan 

tidak kemayu. Ia sepenuhnya mendobrak stereotip tentang laki-laki homoseksual. Seketika teman 

saya itu bicara pada saya, “Gila ya. Dia nggak keliatan belok sama sekali.” Pernyataan itu saya 

sambut dengan gerai tawa, meski pada akhirnya memunculkan pertanyaan: mengapa ia merujuk 

laki-laki homoseksual dengan istilah ‘belok’? Kali lain, saya bertanya padanya; mengobrol santai 

soal penggunaan istilah. Jawabannya sederhana, “Ya belok karena nggak straight.”  

  Belok dari jalan seksual yang lurus ini hanya satu hal. Beberapa teman saya yang 

mengaku ‘homo’ lainnya pun kerap berkata bahwa dirinya belok. Tentu ada hal lain: sakit. 

Pernahkah Anda mendengar seorang yang homofobia menyatakan bahwa non-heteroseksual 

merupakan orang yang sakit? Mungkin pernah, mungkin tidak. Akan tetapi, tidak hanya 

heteroseksual yang homofobik, saya kerap bertemu pula dengan orang yang menyatakan dirinya 

sebagai ‘laki-laki yang, secara seksual, tertarik dengan laki-laki’ dan mengidentifikasi dirinya 

dengan sebutan ‘sakit’. Saya tidak tahu apakah ia benar-benar merasa bahwa ia sakit atau ia 

menggunakan istilah ‘sakit’ karena istilah itu muncul dari alam nirsadarnya. Entah. Yang pasti, 

ia tidak menunjukkan tanda bahwa ia telah atau akan berobat untuk mengobati ‘sakit’ yang ia 

miliki. Pun ia menyatakan ia sakit dengan riang dan mencari laki-laki ‘sakit’ lainnya dengan 

ceria pula.  

 

Mendefinisikan ‘Sakit’ dan ‘Belok’ 

Merujuk pada pengalaman saya di atas, saya pikir kita perlu mengkaji lebih lanjut 

penggunaan terma ‘sakit’ dan ‘belok’ pada obrolan sehari-hari. Saya pernah membaca artikel 

kisah di Suarakita yang menunjukkan bahwa kita seringkali menerima terma ‘gay’ begitu saja 

sehingga tidak lagi mengkritisi ketertarikan kita yang sesungguhnya, entah ketertarikan seksual 
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atau romantis. Hal yang sama berlaku pada pembahasan ini. Kita seringkali menggunakan terma 

‘sakit’ dan ‘belok’ tanpa mempertanyakan ulang makna dari kedua kata tersebut dan 

menggunakan kedua terma tersebut begitu saja.  

 Mari kita mulai dari ‘sakit’. Konsep sakit sendiri memiliki kontinum definitif yang luas. 

Jika kita menggunakan pendekatan Antropologi Medis, khususnya critical medical 

anthropology, kita dapat menemukan dua konsep yang keduanya seringkali diterjemahkan 

menjadi penyakit, yaitu disease dan illness. Mengacu pada Kleinman, dkk (1978), disease 

merujuk pada penyakit yang dijelaskan oleh diagnosis medis, sedangkan illness merujuk pada 

pemaknaan penderita pada penyakit yang ia alami. Dengan demikian, ketika seseorang 

mengalami illness, bisa jadi sebenarnya ia tidak mengalami sakit secara medis. Efek-efek nocebo 

dapat dijelaskan melalui konsep ini; seseorang merasa bahwa ia sakit (illness), namun dokter 

tidak menemukan penyakit apa yang ia derita (disease) dan ia berada pada kondisi sehat. Dari 

sudut pandang critical medical anthropology, illness tidak muncul begitu saja secara alamiah, 

namun dikondisikan oleh beragam faktor yang dikonstruksikan secara sosial, baik tatanan 

ekonomi-politik, hegemoni medis, pengalaman penderita, hingga proses medikalisasi. Pada titik 

inilah konsep illness, saya pikir, relevan untuk melihat penggunaan terma ‘sakit’ untuk 

mendefinisikan homoseksual. Meski tidak memeriksakan dirinya ke dokter, seorang gay dapat 

merasa bahwa ia ‘sakit’ karena ia terkonstruksi secara sosial bahwa preferensi seksualnya 

merupakan penyakit. WHO bisa saja telah mencabut homoseksual dari daftar gangguan kejiwaan 

pada tahun 1990, namun aktor yang melakukan diseminasi pengetahuan di akar rumput bisa jadi 

tak peduli dengan pencabutan tersebut. Saya sendiri sempat bertemu dengan seorang laki-laki 

homoseksual yang menyatakan bahwa dirinya sakit dan ia tidak mengetahui bahwa daftar 

gangguan kejiwaan ini ada. Dengan demikian, ia tidak mengetahui bahwa dulunya 

homoseksualitas pernah dianggap penyakit dan telah dicabut. Akan tetapi, toh ia tetap 

mengidentifikasi diri sebagai seorang yang ‘sakit’. 

 Bagaimana dengan belok? Belok tentu bukanlah hal yang buruk, setidaknya begitu pikir 

saya. Akan tetapi, saya pribadi terlalu sering dikonstruksi bahwa jalan yang baik ialah jalan yang 

lurus. Agama saya sendiri bahkan menganjurkan agar saya senantiasa berada di jalan yang lurus. 

Dengan demikian, yang lurus dapat dianggap sebagai kondisi sejati manusia, termasuk pula 
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dalam urusan preferensi seksual. Ketika yang lurus dianggap sebagai kondisi alamiah, maka 

segala bentuk yang menyimpang dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran pada hukum alam.  

 

‘Sakit’ dan ‘Belok’ sebagai Kekerasan Kultural 

Kedua terma ini, saya pikir, dapat kita lihat sebagai bentuk kekerasan kultural. Galtung 

(dalam Herlambang, 2013: 35) mendefinisikan kekerasan kultural sebagai aspek-aspek 

kebudayaan, bidang-bidang simbolis dari keberadaan kita –seperti agama dan ideologi, bahasa 

dan seni, pengetahuan empiris dan pengetahuan formal (logika, matematika)– yang dapat 

digunakan untuk membenarkan atau melegitimasi kekerasan langsung dan struktural. Kekerasan 

struktural sendiri didefinisikan sebagai kekerasan yang yang tidak mencelakai atau membunuh 

melalui senjat atau bom namun melalui struktur sosial yang menyebabkan kemiskinan, 

ketidakseimbangan ekonomi, atau ketidakadilan sosial dan politik (Herlambang, 2013: 36). 

Lebih lanjut, Bernadatte Muthien dan Helene Combrinck mengajukan argumen bahwa kekerasan 

budaya berperan dalam melegitimasi dan menjustifikasi tindakan agresi dan eksploitasi termasuk 

seksisme, rasisme, xenofobia, dan homofobia (dalam Herlambang, 2013: 38).  

 Sebagai salah satu produk kebudayaan, bahasa tentu tidak sekadar digunakan sebagai 

media transmisi nilai dan kebudayaan dalam lingkup yang lebih luas, namun ia memiliki 

kekuatan untuk mengonstruksi realita. Hal ini dapat terjadi karena bahasa tidak dapat dilepaskan 

dari simbol dan kekuatan simbolik yang dapat dimunculkannya (lihat Sapir dan Whorf). 

Bourdieu (dalam Herlambang, 2013: 40) menyatakan bahwa kekuatan simbolik adalah kekuatan 

dalam mengonstruksikan kenyataan dan sebuah kekuatan yang cenderung mebentuk urutan 

gnoseologi: makna dunia diartikan dengan segera, yakni sebagai sebuah homogenitas konsep 

atas waktu, ruang, angka, dan alasan, sesuatu yang memungkinkan perbedaan intelek mencapai 

kesepakatan. Simbol, dengan demikian, dapat menciptakan integrasi logika yang menjadi syarat 

bagi moral.  

 Terma ‘sakit’ dan ‘belok’, saya pikir, dapat menjadi bentuk kekerasan kultural karena 

keduanya menjadi produk bahasa yang melegitimasi keadaan yang dianggap riil. Sebagaimana 

pernyataan Bourdieu di atas (dalam Herlambang, 2013:40), terma ‘sakit’ dan ‘belok’ dapat pula 

mengonstruksi realita. Kedua terma ini memproduksi gagasan bahwa orang yang homoseksual 
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merupakan orang yang sakit atau orang yang tidak sesuai dengan kodrat manusia sehingga ia 

berbelok dari jalan seksual yang lurus. Dengan kata lain, kedua terma ini mengonstruksi 

kesadaran kita sehingga kita dapat berpikir demikian. Hal ini memang dapat terlihat tidak 

signifikan dan dapat dilihat sebagai suatu persoalan yang sangat remeh. Akan tetapi, hal inilah 

yang menyebabkannya menjadi sebuah bentuk kekerasan kultural: kita tidak sadar bahwa tiap 

kita menggunakan terma ‘sakit’ dan ‘belok’, pada saat yang sama kita sedang mereproduksi 

ketidakadilan sosial berbasis identitas gender dan preferensi seksual yang dilegitimasi oleh 

produk kebudayaan.  

 

Menjadi Sakit dan Belok: Konstruksi Bahasa atas Realita 

Sebagaimana telah saya cukil sedikit sebelumnya, sebagian orang mungkin menganggap 

persoalan yang saya bahas di atas tidak penting. Asumsi saya ini muncul karena saya kerap 

mendengar komentar teman di kampus yang berkata bahwa saya terlalu ambil pusing perihal 

terma ‘perempuan’ atau ‘wanita’. Diskusi saya di kampus tentang ‘harga kesucian perempuan’ 

(lihat Marching, 2011) dengan teman-teman sempat ditanggapi pula bahwa persoalan bahasa 

merupakan persoalan remeh yang tidak terlalu memengaruhi perubahan sistem nilai di 

masyarakat. Akan tetapi, benarkah begitu? 

 Mengacu pada Duranti (1997: 33), kebudayaan dapat dilihat sebagai sistem tanda. Ia 

menjelaskan bahwa kebudayaan merupakan representasi atas dunia; cara yang digunakan 

manusia untuk menalarkan realita dengan melakukan objektivikasi atas realita dengan 

menggunakan cerita, mite, deskripsi, teori, produk seni, dan performa. Dengan demikian, dunia 

harus dikomunikasikan agar segala tanda dapat dimaknai. Saya pikir, komunikasi yang dilakukan 

untuk merasionalisasi realita tentu tidak dapat dipisahkan dari keberadaan dan fungsi bahasa. 

Lebih lanjut, Duranti (1997: 62) menjelaskan bahwa bahasa merupakan instrumen kuat yang 

dapat membuat kita (manusia sebagai penutur bahasa tersebut) memahami dunia dengan 

rasional. Hal ini dapat terjadi karena bahasa menyediakan kategori atas realita yang dapat kita 

anggap sebagai hal yang telah ada secara alamiah.  

 Penjelasan mengenai fungsi bahasa dalam masyarakat dijelaskan pula oleh Saville-

Troike. Saville-Troike (2003: 30) menyatakan bahwa fungsi bahasa tidak sama pada setiap 
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masyarakat, namun umumnya bahasa dapat berfungsi untuk: (1)Mengidentifikasi atau menandai 

kategori-kategori sosial; (2)Mengejawantahkan ideologi sosial-politik; (3)Memelihara dan 

memanipulasi hubungan sosial dan jaringan sosial individu; serta (4)Menjadi alat kontrol sosial. 

Keempat fungsi ini menunjukkan bahwa bahasa bukan sekadar alat komunikasi antar individu 

atau kelompok (sebagaimana banyak orang mendefinisikan fungsi bahasa). Pun bahasa bukan 

sekadar wahana transmisi kebudayaan (sebagaimana saya pelajari di kelas Sosiologi SMA: 

bahasa digunakan untuk menurunkan kebudayaan tradisional dari satu generasi ke generasi 

berikutnya).  

 Kedua teoritikus di atas menunjukkan pada kita bahwa bahasa dapat memproduksi dan 

melegitimasi realita. Pada titik inilah saya pikir pembahasan mengenai terma ‘sakit’ dan ‘belok’ 

menjadi penting. Kedua terma ini, sebagai produk bahasa, dapat digunakan untuk menandai 

kategori sosial tertentu, yakni individu dengan preferensi seksual yang non-heteroseksual. 

Masalahnya, kita tidak sekadar bicara soal kategori-kategori sosial yang saling menandai satu 

sama lain. Ideologi, sebagaimana diungkap oleh Saville-Troike di atas, dapat diejawantahkan 

dalam bahasa. Hal ini relevan pula dengan pembahasan Herlambang mengenai kekerasan 

kultural. Pembahasan Herlambang mengenai kekerasan kultural dilakukan dengan melihat 

bagaimana negara menggunakan instrument kultural untuk melegitimasi kekerasan langsung dan 

kekerasan struktural pada PKI, orang-orang tertuduh PKI, dan segala hal yang berkaitan dengan 

komunisme. Kekerasan kultural yang dilakukan oleh negara ini berakar pada sebuah ideologi 

kultural, yakni humanisme universal (lihat Herlambang, 2013). Ketika konsep kekerasan kultural 

kita operasionalisasi untuk menganalisis penggunaan terma ‘sakit’ dan ‘belok’ untuk merujuk 

laki-laki homoseksual, saya pikir kita tidak dapat menceraikan diri dari ideologi gender dominan, 

yakni heteronormativitas. Heteronormativitas (dalam Green, 2002) didefinisikan sebagai 

seperangkat norma dan praktik yang dilembagakan; mengatur perilaku masyarakat untuk 

membangun pernikahan, keluarga, komitmen diadik-monogami, dan peran gender tradisional 

yang berangkat dari heteroseksualitas. Dari kacamata heteronormativitas, homoseksualitas, 

biseksualitas, dan preferensi seksual lain di luar heteroseksual merupakan hal yang tidak normal. 

Dengan demikian, ‘sakit’ dan ‘belok’ tidak sekadar digunakan untuk menandai kategori sosial 

tertentu, namun menyematkan abnormalitas pada kategori sosial ini. 
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 Permasalahannya, bahasa diasumsikan dapat memproduksi dan melegitimasi realita. 

Dengan adanya penggunaan terma ‘sakit’ dan ‘belok’, realita bahwa ‘orang-orang dengan 

preferensi seksual yang bukan heteroseksual merupakan penyimpang yang abnormal’ dapat 

diproduksi, atau setidaknya dapat direproduksi dan dilegitimasi. Hal ini selaras dengan 

penjelasan Duranti (1997: 67) bahwa bahasa memiliki kekuatan untuk memproduksi realita. 

Dengan demikian, penggunaan kedua terma tersebut, saya pikir dapat menjadi legitimasi atas 

realita bahwa non-heteroseksual memang ‘sakit’ dan ‘belok’ atau ‘menyimpang’. 

  

Refleksi: Memutus Kekerasan, Membongkar Kata dan Makna 

Saya tak memungkiri bahwa tanpa sadar saya kerap pula menggunakan kedua terma ini 

ketika bicara soal seksualitas saya, khususnya ‘belok’. Penggunaan terma tersebut saya gunakan 

begitu saja, seolah ‘belok’ memang menjadi signifier atau penanda yang tepat bagi kategori 

sosial saya. Permasalahannya, saya menggunakan istilah tersebut tanpa kesadaran penuh bahwa 

pada saat yang sama saya sedang mempromosikan heteronormativitas. Pada titik inilah, 

penggunaan bahasa tersebut dapat menjadi persoalan kekerasan kultural. Setelah hampir empat 

tahun berada di jurusan kuliah yang mengkaji soal budaya, saya menjadi paham bahwa 

kekerasan kultural bukan sekadar menyoal penggunaan bahasa diskriminatif yang dikonstruksi 

oleh otoritas, dalam hal ini oleh heteronormativitas sebagai ideologi gender dominan. Akan 

tetapi, menurut saya, kekerasan kultural dapat menjadi ‘kultural’ ketika ia telah menginfiltrasi 

kesadaran individu dan menjadi satu sistem pengetahuan yang (dianggap) komplit. Dengan 

demikian, masalah yang sejati muncul tidak hanya ketika ‘sakit’ dan ‘belok’ digunakan oleh 

homofobik dengan sadar, namun menjadi masalah ketika LGBTIQ dan individu pro-kesetaraan 

menggunakan kedua kata tersebut tanpa sadar.  

 Menurut saya, mendekonstruksi bahasa dapat menjadi upaya untuk mendekonstruksi 

heteronormativitas pula. Saya sepakat dengan Mulyanto (lihat Mulyanto, 2014) yang 

menyatakan bahwa pengubahan kebudayaan hanya dapat dilakukan dalam batas-batas yang 

dimunculkan dan dikondisikan oleh realita objektifnya. Dengan demikian, saya pikir 

memberangus sistem pengetahuan heteronormatif secara menyeluruh hanya dapat dilakukan 

dengan membongkar heteronormativitas itu sendiri. Akan tetapi, saya sepakat pula dengan 
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Duranti dan Saville-Troike (lihat Duranti, 1997; Saville-Troike, 2003) bahwa bahasa, sebagai 

produk kebudayaan, dapat melegitimasi realita. Dengan kata lain, bahasa dapat digunakan untuk 

melegitimasi kebudayaan dan mereproduksi world-view yang heteronormatif oleh kebudayaan.  

 Pada akhirnya, bagi saya setiap ideologi ialah sistem pemikiran raksasa sebesar 

dinosaurus. Masalahnya, heteronormativitas bukan sekadar dinosaurus yang berjalan-jalan dan 

memakan daun dan sayuran, namun ia menginjak siapapun yang ia anggap pantas dibuat enyah. 

Begitulah saya memandang heteronormativitas: raksasa pemikiran yang menindas dan akan 

sangat sulit dijatuhkan. Oleh karena itu, saya mengajak teman-teman pembaca untuk turut 

berhenti menggunakan terma ‘sakit’ dan ‘belok’ (lebih lanjut, hal ini termasuk terma-terma 

heteronormatif lainnya seperti ‘menyimpang’, ‘abnormal’, ‘pendosa’, dan lainnya). Hal ini 

mungkin terlihat sepele dan memiliki kecedenderungan deterministik, namun saya percaya 

bahwa mendekonstruksi bahasa (sebagai produk kebudayaan yang dapat memproduksi dan 

memproduksi realita) dapat menjadi upaya untuk mendekonstruksi heteronormativitas. 
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