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Kontradiksi Dan Sensor Sosial 
S ensor susulan bagi film Pern

bulasan Ratu Laut Selatan 
(PRLS) merupakan peristiwa 
penting. Dalam film Itu busana 
penutup kemaluan dislngkap Ie
bar-Iebar. DI luar cerita fUm, 
kontradiksi masyarakat yang me
malukan terslngkap, biarpun se
dikit, sejenak dan tak sengaja. 

Tullsan ini bukan tentang fUm 
PRLS, tapi yang dlsingkap di ba
Ilk kasusnya itu. Tentang kontra
diksi yang menjadi bagian ter
penting dan tak terelakkan da
lam setiap keping dan keselu
Ij.Ihan kehidupan alam maupun 
l'!Ianusla sebagal Insan soslal dan 
budaya. Juga tentang sensor se
bagai penyelubung kontradiksi 
ini. 

Kontradiksl 
Kontradiksl paling gamblang 

yang dlsingkap kasus fUm PRLS 
lalah larisnya fUm Itu di satu pi
hak, dan larangan susulan bagi
nya dl pihak lain. Nyatanya tldak 
semua orang Indonesia mengu
tuk PRLS. Banyak yang bereput 
kesempatan dan bersedia mem
bayar untuk menyaksikannya. 
Tak berlebihan jika dikatakan 
ada kebutuhan akan fUm begitu
an, yang ditindas sensor. 

Apakah kebutuhan itu alamiah 
atau buatan? Bagian dari hak a
sasi manuslawi yang sah atau ke
lain an psikologislbudaya? Dapat 
dibenarkan stau harus diberan
tas? Pancasilais atau t1dak? Apa
kah peredaran film PRLS dapat 
dibandingkan dengan peredaran 
lagu cengeng, kupon Porkas, bu
ku Adik Barn dan Satanic Verses? 

Jawabannya bisa berbeda-be
da dan orang bisa saling berde
bat Yang jelas, tak ada pendapat 
yang netral atau terbebas dari 
kepentingan salah satu atau be
berapa kekuatan sosial dalam 
masyarakat Tapi justru kaitan 
pendapat 'dengan kepentingan 
sosial ltulah yang sering tak (dl
jelas kan). 

Yang ditunjukkan kasus film 

Oleh: Ariel Heryanto 
nyeretnya ke arah yang berbeda 
atau bertabrakan. 

Kesadaran 
PRLS bukan sekadar perbedaan, Tak ada yang baru atau origl
kemajemukan, atau kebhineka- nal dari apa yang terurai di atas. 
an selera budaya. Yang tampil Pengetahuan tentang itu bagai
adalah pertentangan praktek kan alat kelamin yang kita millkl 
berbudaya-dagang dan berda- dan akrabi sejak masa kanak-ka
gang-budaya. Sebagaimana da- nak. Tapi, seperti kemaluan juga, 
lam berbagai pertentangan, ada tak semua orang suka mengakui 
yang kuat dan menang. Apa pun dan membicarakannya secara 
bentuk akhir suatu kontradiksl blak-blakan. Mengapa? Karena 
selalu ada yang diuntungkan, kontradiksi kepentingan sosial 
ada yang dirugikan. Masyarakat itu! 
tidak hid up di alam serba har- Orang Timur sudah berabad-a-
monis. bad memahami da1\,menghargai 

Kontradiksi bisa dan sering ju- hakikat kontradiksr:..... dalam -
ga terjadi dalam diri seorang in- dualitas pada kehldupan alam 
dividu. Orang sering terdorong dan manusia. Konsep yin-yang 
dua atau lebih kekuatan sekali. adalah salah satu warisan bu
gus yang saling bertentangan. Ini daya Asia Timur yang tenar d! 
bisa terjadi sebab setiap orang dunia. Orang Jawa, juga Bali dan 
terbentuk dari berbagai kekuat. Sunda, menghayatl kaitan dan 
an yang tidak hanya beraneka sekaligus pertentangan Panda
dan terpadu, tapi juga berten. wa-Kurawa dalam kisah Mahab-

b d j . harata yang mereka wayangkan 
tangan: a an x iwa; nafsu x a- turun-temurun. Orang Jawa bi
kal x rasa; pemikiran x perkata-
an x perbuatan; kepentingan re-. lang ngcmo ya ngcmo, ning aja ngc-
ligius x ekonomis x eUs x politis.' no. Mereka yakin akan jagad cilik 
Kontradiksi individual juga tee- dan jagad ged£. Juga Manungga
jadi karena pertentangan kehi- ling Kawula Ian Gusti. 
d ib di di t ih k Singkatnya, nenek-moyang A-

upan pr a nya sa u p asia tak cuma tahu atau bisa mem-
dan kehidupan soslal-publiknya bedakan realita secara hitam 
di pihak lain. Banyak yang ber-
komentar atas kasus film PRLS ' atau putih. kawan atau lawan, 
bahwa orang bisa diam-diam su- balk atau buruk, benar atau sa
ka pornografi,' tapi dl depan lah. Mereka menghayati reaUtas 
orang lain dia terpaksa mengu- dan nilai secara relatif dan kon
tuk pornografi. tekstual. Tapi pada masa kemu-

I dian kebijaksanaan ini tak selalu 
Rumitnya lag! kehidupan so- terpelihara secara balk. 

sial setiap individu sangat kom- Dari kolonial Belanda bangsa 
pleks dan sering saling berten- kita belajar mempertentangkan 
tangan: sebagai orang berusia A,bukan konstradiksi - dalam -
berjenis kelamin B, bersuku C, dualitas, tapi diskriminasi sepl
berbahasa D, beragama E, berte- hak. Misalnya tradisional versus 
tangga F. bersahabat sl G, berke- modern. Timur versus Barat dan 
rabat sl H. jadl pacar sl I, augge- pribuml versus non-pribumi 
ta/pimpinan organisasi J, saing- yang tetap dilestarikan hingga ki
an pihak K, sebagai mantan L ni. Yang satu dimuliakan yang 
(statusfjabatan), dan calon M, dan lain dikutuk Pada masa revolusi 
seterusnya. Berbagai identitas kemerdekaan pertentangan ka
itu bisa mendesak atau me- wan dan lawan bagaikan hitam 

dan putih. Masa pemerintahan 
Sukarno ditandai polarisasi poli
tis revolusioner versus kontra-re
volusioner. Masa berikutnya rna· 
slh ditandal logika serupa, anta
ra OrLa versus OrBa, bersih ver
sus. tak-bersih lingkungan, ek
strem kirllkanan versus ekstrem 
tengah. 

Bangsa-bangsa Barat yang kaya 
tradisi intelektual juga punya 
penghargaan pada dualitas un
sur yang kontradikti£ Konsep.di- "J 
alektika yang dlunggulkan Kant, , 
dan khususnya lagi oleh Hegel 
serta Marx adalah contoh tong
gak tradisi ini. Menurut mereka 
sejarah bergerak karena adanya 
pertentangan antara esensi (jati· 
diri) dan eksistensl (keberadaan) 
manusia. Sejarah' masih berge
rak maju selama masih adanya 
kontradiksi dalam masyarakal 

Berbeda dari yang sering dise
but-sebut orang di Indonesia, 
konsep dari Barat seperti kapita
lisme dan sosialisme bukan dua 
hal yang mandiri dan bertenta
ngan. Keduanya memang berten· 
tangan, tap! juga terpadu dalam 
suatu proses perubahan sejarah. 
Sosialisme terkandung dalam ra
him dan dlasuh oleh kapitalisme. 

Dialektika Barat barangkali 
tak bisa disamakan dengan dua
litas Tlmur seperti yin-yang. Di 
Timur yang lebih diutamakan ia
lah keseimbangan dari yang ber
sitegang dan dihargai secara se
tara. Pertentangan diusahakan ti· 
dak memuncak dan mengakibat
kan perubahan revolusioner. Di
alektika di Barat dipahami seba
gai pertentangan baik-buruk 
yang niscaya, dihargai sepihak, 
dan diharapkan saling memus
nahkan untuk menghasilkan sin
tesa 'yang masih mengandung 
kontradiksi tapi "lebih bagus". 

Betapapun berbeda, dialektika 
Barat menunjukkan kecanggihan 
intelektual yang sekaliber dan 
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• Penulls adalah stat. peng",ar 
Program Pasca Sadana Univer
sitas Satya Wahana. 
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Kontradiksi 
(SambUJlgan dari hal. VI) 

mirip dengan panoangan duali
tas kontradiksi Timur. Juga seba
gaimana nasib rekann~a dl Tl
mlir, dialektika Ba~at hdak ter
pelihara dengan balk dalam per
kembangan masyarakatnya. sen: 
diri. Kritik terhadap domlllaSI 
eara berpikir Barat yang sepihak 
dilonlarkan secara lantang, an
t.lra lain. oleh J. Derrida yang d~
lam dua dekade belakangan dl
kenai sebagai "nabi" aliran filsa
fat dan teori kebudayaan "dekon
struksionis". 

Keniscayaan 
Walau tak baru, berbagai kebi

jaksanaan di at.ls masih penting 
bagi kit.l hingga kini. Misalnya 
ten tang keniscayaan kontradiksi. 

Kita bisa menikmati musikjika 
telinga kita bisa mendengar b.u
nyi. Tapi tak akan ada muslk, 
biar pun ada bunyi dan telinga 
sehat sempurna, jika tak ada su
nyi. Bunyi dan sunyi saling me
niadakan namun keduanya me
rupakan dualitas dan kontradiksi 
yang niscaya bagi musik Terang
nya bintang hanya ada pad a ge
lapnya malam. Kesedihan yang 
he bat t.lk membuat tangis, tapi 
~enyum pahit. Kegembiraan yang 
terlalu berat akan menitikkan air 
mat.l. Filsafat canggih tentang 
kontradiksi ini diungkapkan se
cara tepat dalam lagu pop kita 
sebagai "benci tapi rindu". 

Ada ajaran religius bahwa t.lk 
memiliki apa-apa berarti memi
Iiki segala-galanya. Atau kehidu
pan kekal hanya dapat dicapai 
lewat kematian. Kampanye pe
lestarian warisan budaya tradi
sional di Indonesia disusun de
ngan logika linier, namun kontra
diksinya 13k terelakkan. Niatnya 
mengabdikan kehidupan wari
san budaya, tapi proyek itu tidak 
bi!'a tidak mengadakan pemban-
13ian besar-besaran terhadap 
warisan budaya. Budaya yang hi
dup tak bisa di!estarikan dan di
warisi, 13pi dibengkak-bengkok 
oleh zamannya. Hanya kematian
lah yang abadi dan lestari di 
bumi ini, pelestarian budaya ha
nya mungkin dengan eara mema
tikannya. 

Berbeda dari rekannya di Ba
rat, orang Asia 13k bilang "terima 
kasih" atau "aku cinta padamu" 
pada orang yang intim. Kata- kata 
itu hanya diungkapkan pada 
tamu atau orang asing, d:llam u
pacara resmi atau kisah fiksi Cko
mik, novel, film). Popularitas 
ungkapan "Aku Cinta Indonesia" 
belakangan ini mungkin me
nandakan "keterasingan" orang
orang kota 'kita belaka. 

Konon, kehebatan raja-raja 
Jawa dalam dongeng Ratu Sela
tan, juga dalam gelar seperti Pa
kubuwono dan Hamengkubu
wono justru muncul pad a sa at re
muknya kejayaan mereka. 

Konsep dwifungsi ABRI ada
lah upaya menyatukan kontra
diksi. Tapi sebutan itu sendiri, 
menurut D Emmerson, justru 
menggarisbawahi keterbelahan
nya. Dan mengapa ada dwifungsi 
mililer, tapi tak ada dwifungsi si
pi! (orang sipil ikut bersenjata 
dan mengurus tata mililer)? Bagi 
bangsa asing yang tak kenaI dwi
fungsi militer, hadirnya petugas 
keamanan di sekitar kota justru 
berarti teraneamnya rasa aman. 
Bahasa Indonesia mutakhir pa
ling hebat di dunia dalam ber
ll;ontradiksi: "diamankan" arti
nya celaka. 

Ballyak orang menilai film 
PIlLS porno karena "hanya" me
narnpilkan gambar tubuh secara 
mentahan, tanpa olahan estcfika. 
T('knik pornografi yang ampuh 

justru menutupi bagian terten.tu 
dari (gam bar) daging manusla. 
Mengapa? Karena yang menon
ton diajak membayang: 
bayangkan sendiri ya~~ ~da dl 
balik tutup itu! Fantasl I~I. maI!l
pu merangsang dlri sendm lebl~ 
hebat ketimbang gam bar ekspl1-
sit macam apa pun. Bagi banyak 
pria, gam bar wanita dalam gaun 
tidur yang menutup seluruh tu
buh dan hanya memberikan so
sok serb a kabur bisa lebih erotik 
ketimbang gam bar gamblang wa
nita dalam pakaian renang. !tu 
sebabnya, kata Marsha~l Mc~u
han, kacamata hitam dlsukal o
rang. 

Sensor sering seperti kacamata 
hitam yang merangsang ironi. 

Ironi Sensor 
Semua orang tahu bahwa se

tiap kekuasaan berusaha me
nyensor kekuatan yang menen
tangnya. Tapi ini bukan yang pa
ling penting. Yang terpenting jus
tru tak terpikirkan banyak orang. 
Yakni sensor yang menindas bu
kan oposisi tetapi kesadaran ada
nya kontradiksi," adanya domi
nasi dan oposisi. Kekuasaan yang 
paling hebat membuat yang di
tindas tidak merasa ditindas. Pe
mahaman seperti itu disebut 
Doxa oleh Pierre Bourdieu. Kont
radiksi tampil sebagai sesuatu 
yang alamiah, normal, at.lu bah
kan tak kelihatan sebagai apa 
pun sarna sekali. Tak terpikirkan, 
jadi tak bisa dilawan. 

Kekuasaan yang loyo justru ba
nyak mengandalkan sensor, teror 
dan kekejaman militer bJak
blakan terhadap yang dikuasai. 
Ini diharapkan mengukuhkan ke
kuasaan, tapi akibatnya justru i
ron is. Semua itu membangkitkan 
kesadaran kontradiksi dan aksi 
.oposisi. . 

Kritik paling seru dan berwI
bawa terhadap kekuasaan partai 
komunisme di dunia datang dari 
rakyat di negeri-negeri komunis 
sendiri. Belakangan ini contoh
nya bersemi dimana-mana. 

Barangkali Adam dan Hawa 
tak akan memetik buah terla
rang, seandainya Tuhan tidak 
melarangnya. garangkali mereka 
tak tahu adanya buah itu jika me
reka t.lk dilarang memetiknya. 

Yang Kita Butuhkan 
Kekuasaan dalam berbagai 

masyarakat masa ini tak dimono
poli politikus dan negarawan. 
Tapi juga para pedagang dan 
cendekiawan. Walau sarna-sarna 
berkuasa, wilayah dan gaya me
reka berlainan. 

Tak aneh jika film PRLS lebih 
seru dikutuk senimanlintelektual 
resmi ketimbang penguasa ne
gara. Yang terancam secara lang
sung oleh filmbegituan adalah 
mereka yang mendominasi kebu
dayaan "tinggi". Kita tak butuh 
debat tokoh pengutuk versus 
pembela film porno, lagu ce
ngeng, dan judi. Selain menghina 
masyarakat seakan-akan 13k tahu 
apa yang baik, debat begitu ha
nya akan menuritut masyarakat 
tunduk pada nilai yang mereka 
dominasi. 

Yang kita butuhkan ialah pe
mahaman bukan hanya mengapa 
banyak, tapj' juga mengapa tak 
semua orang suka film porno, 
lagu cengeng.at.lu judi. Mengapa 
ada kontradiksi dan sensor? Be
uarkah mayoritas itu bodoh dan 
berselera rendah? Jika benar, 
mengapa demikian? Jawabnya 
mungkin tak kalah penting, tapi 
juga tak kalah memalukan,' ke
tim bang kemaluan. Karena' itu 
tak banyak yang mau memperta
nyakannya. Dianggap lak keliha
tan, nOlmal, atau alamiah. **. 
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