
WAN FALS DIGEN 
o PIN I 

Keputusan 
untuk 
memilih 
nama "fals" 
merupakan 
deklarasi 
politiknya 
yang paling 
awal dan 
tegas. Mirip 
keputusan 
anggota 
Bengkel 
Teater di 
Yogya untuk 
menjadi 

~ pengamen 
"Musik 

J Kampungan". 
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B051? 

ARIEL HERYANTO 

R 
encana pentas 2 malam Iwan 
Fals di Bandung minggu lalu 
berantakan. Ada yang 
mengatakan karena 

. manajemennya kurang baik. 
Tapi beredar pula desas-desus, idola 
kau.m m.uda kota ini sengaja di -gembosi. 
Ketlka dltanya wartawan apakah ini gara
gara dia gemar menyodok penguasa 
dengan kritik pada musiknya, seperti 
bias~ ~~an menyangkal. la mengaku tak 
berpohtlk. la cuma ingin menyanyi 
sebagai seniman. 

Iwan. ':'lun9~in jujur. Tapi banyak orang 
yang bISlk-bISlk, apakah dia bodoh atau 
n~if d~n~an penyangkalannya? Apa politik 
blsa dipisah dari kehidupan manusia, 
termasuk nyanyi dengan jreng-jreng gitar! 
Mana mung kin , begitu para fans Iwan 
bergumam. 

Menurut pandangan saya, I~an tidal 
saja jujur tapi juga cerdas . 
Penyangkalannya bukan kebodohan atau 
kenaifan. Iwan kenai politik Indonesia dan 
tang gap terhadapnya. Bahwa 
tanggap~nn'ya mungkin berbeda dengan 
orang lam ItU soal lain. 

Kita ingat Iwan Fals bukan nama 
aslinya. Keputusan untuk memilih nama 
"fals" m~rupakan deklarasi politiknya 
yang paling awal dan tegas. Mirip 
keputusan angQota Bengkel Teater di 
yogya untuk menjadi pengamen "Musik 
Kampungan" . Rendra, suhu Bengkel 
Teater, jadi sen iman "urakan". Remy 
Sylado bikin puisi mbeling. 

Sementara para ahli bahasa yang 
bekerja untuk penguasa negara - dan 
kemudian juga swasta - sibuk 
membongkar kamus Jawa Kuna dan 
Sansekerta untuk mencari istilah eksotik 
untuk na.ma-n~ma gedung dan organisasi , 
para sem~an ItU menemukan kegagahan 
dan kemuII.aan dalam kehidupan kaum 
urakan, kampungan, mbeling dalam suara 

yang fals . Terjadi perang politik bersuara 
dan berbahasa di telinga masyarakat 
Indonesia. 

Oalam konteks itu, ternyata kaum 
urakan, kampungan, mbeling dan fals, 
tldak kalah dengan kaum adiluhung. 
Ternyata warga kota berjingkrak-ria 
menyambut budaya urakan, mbeling, dan 
fals . Spontan dan sukarela. Tanpa dibujuk 
propaganda atau intimidasi senapan. 
Tanpa penataran atau indoktrinasi ala 
pembinaan bahasa yang "baik dan 
benar" . Malahan kadang-kadang petugas 
bersenjata harus meredakan kegandrungan 
massa pada karya seni mereka. 

'Ternyata urakan, mbeling dan fals 
merupakan prestasi cemerlang yang tak 
bisa dicapai sembarang orang. Banyak 
karya budaya urakan, mbeling dan fals 
yang tidak dihargai masyarakat Karya 
sen i Rend ra, Remy dan Iwan sudah 
dikemas dengan tangan dan selera "kelas 
menengah" dan distempel dengan cap 
"kelas kolong". 

Terlepas dari apa pengakuan dan 
pe.nda~at Iwan Fals sendiri sebagai 
pnb~dl , . suka atau tak suka, ia terpilih 
menJadl sebuah simbol perlawanan status
quo atau tata sosial-ekonomi-ideologi
politik-budaya yang sedang mapan. la tak 
perlu berkampanye atau minta dipilih, 
mass~ akan memanggulnya. Mungkin 
kelak Juga akan membantingnya kembali 
ke tanah apabila !llusim berganti. 
. I~an F~ls seperti Tante Cory yang 

dlplllh seJarah menjadi presiden Filipina di 
luar rencana siapa pun. Benar kata Arief 
Budiman, kegandrungan pada Iwan Fals 
pad~ hak~katnya merupakan sebuah gejala 
soslal. 1m hanya bisa dipahami lewat 
analisa sosial masyarakat Orde Baru . 
Bukan dengan menganalisa senar gitar 
Iwan. Lirik lagunya atau harmonisasi 
(betapa fals) nyanyiannya. 

Arief Budiman berpendapat Iwan Fals 
ditemukan, dibentuk dan dibesarkan · 
masyarakatnya. Iwan boleh ada atau 
tidak, masyarakat kita akan tetap 
berjingkrak-jingkrak, urakan, mbeling dan 
fals . Jika Iwan tak dilahirkan abad ini di 
Indonesia, masyarakat kita pasti akan 
menemukan , membuat dan 
melambungkan Iwan-Iwan yang lain. 

Karena itu , Iwan sebenarnya bukan 
dalang kerusuhan. la tak bisa jadi biang 
kenbutan . la tidak memperalat masyarakat 
untuk. berpoli~ik . Mungkin sebaliknya, 
Iwan Justru dlperalat dan ditunggangi 
masy~rakat luas. Oijadikan corong 
kegellsahan mereka. Iwan tak bisa di-

gem basi, karena ia tak besar dalam 
dirinya sendiri. la bukan partai politik 
yang bisa dipompa dan digembosi. 

Wajar jika ada yang merasa 
kepentingannya terancam oleh demam 
gandrung Iwan Fals . Seandainya ada yang 
mencoba meng-gembosi popularitasnya 
atau me"nyetem" suaranya yang fals , 
tentunya bukan karena mereka membenci 
Iwan secara pribadi. Tapi karena dimensi 
sosial dari gejala demam Bento dan 
Bongkar yang dinyanyikan Iwan. Iwan 
menjadi medan perang bagi banyak 
kekuatan sosial. Nasib Iwan seperti 
Kamboja, Kedung Ombo, Timor Timur 
atau Timur Tengah . 

Iwan , saya yakin , sadar akan hal ini. 
Mungkin kitalah yang bodoh dan naif, jika 
klta menuduh Iwan bodoh dan naif 
karena ia di depan publik menyangkal 
berpolitik dengan keseniannya. 

Penyangkalan Iwan harus dipahami 
dalam bahasa politik dan politik bahasa 
zamannya. Ini zaman yang mengajar 
o~~ng berpolitik dengan menyangkal 
dlnnya sedang berpolitik. Berpolitik 
seakan-akan merupakan dosa dan 
kejahatan . 

Perlu contoh? Tahun 1990 di 
Yogyakarta seorang mahasiswa ilmu 
politik UGM diadili dan dinyatakan 
bersalah melakukan subversi. Salah satu 
tuduhan utama yang ditimpakan 
kepadanya ialah mendorong sebuah 
kelompok diskusi mahasiswa untuk tidak 
hanya berdiskusi seni dan kebudayaan , 
tapi politik. 

Istilah "politik" dalam bahasa kita telah 
dipermak habis-habisan oleh gejolak 
polit!k. Politik telah dipolitisir. Akibatnya, 
pohtlk hanya berarti "menentang 
pemerintah yang sedang berkuasa". 
. Iwan Fals, Rendra, Remy Sylado, Emha 

Amun Nadjib dan Nano Riantiarno dibilang 
berpolitik. Tapi para penatar Pancasila 
dan ahli bahasa yang memilihkan nama
nama Jawa Kuna dan Sansekerta untuk 
gedung-gedung pemerintahan "tidak 
berpolitik". Benarkah kekacauan 
berbahasa diakibatkan oleh kekacauan 
berpikir individu-individu? Minimal 
begitulah propaganda para ahli bahasa 
yang mengaku "tak berpolitik". 

Oi bawah matahari ini hanya makhluk 
seperti bebek, kambing dan kerbau yang 
tak berpolitik. Mereka juga tak 
berkesenian, berbahasa, berpikir dan 
berhati nurani. • 
(Penulis adalah pemerhati masalah-masalah kebudayaan dan bahasa 
yang linggal di Salatiga, klni tengah menyelesaikan $-3 di Monash 
University) 

JAKARTA JAKARTA NO. 298 14-20 MARET. 1992 89 

Diunduh dari <arielheryanto.wordpress.com>




