
Pascamodernisme 
me Barat &adar; mereka tak 
punya pili han yang lebih radi
kal dan heroik daripada anti
heroisme. Mereka tidak ingin 
menciptakan kekuasaan Barat 

Permintaan yang tulus tentu 
saja layak ditanggapi sebaik-_ ' 
baiknya. Celakanya, perminta
an itu sulit terpenuhi. Sebagian 
karen a banyak uraian pascamo
dernisme yang penuh kegenit-. 
an akrobatik nama asing dan 
istilah-istilah jargon. Tapi, ada 
sebab yang lebih mendasar. 
Meminta rumusan yang "mu
dah dan sederhana" mengung
kapkan belenggu modernisme 
yang menyumbat niat mema
hami sesuatu seperti pascamo
dernisme. Seperti minta "ring
kasan" kisah sebuah puisi atau 
lukisan. Meminta brang tidur .. 
untuk menjelaskan bagaimana 
rasanya orang yang sedang ti
duro , 

* Mengapa Sulit tapi PerIu? yang baru untuk menggantikan 
kekuasaan yang dilawannya. 
Konsistensi komitmen mereka 
pantas kita puji. Tapi, tak perlu 

Oleh: Ariel Haryanto banyak is me besar yang lain, dan tak mungkin kita tiru, se
pascamodernisme ingin meng- bab posisi kita berbeda dalam 

APA sih pascamodernisme 
iti.!? Pertanyaan ini makin 
hari diajukan oleh makin 

banyak orang Indonesia. Ada 
yang dengan tulus karena ingin 
tahu, ada yang sinis untuk 
mengejek. 

Rumusan definisi untuk pas
camodernisme tak banyak gu
nanya, jika dilepaskan dari be
Lt.::!'d_pa i-J"'::i'tally~al1 lain )::"111£ 

tak kalah penting. Misalnya, 
apakah pascamodernisme se
buah pilihan paham yang bisa 
ditolak atau diterima? Ataukah 
ini menggambarkan kondisi hi
dup dalam kapitalisme muta
khir yang tak terelakkan? Apa
kah ini sekadar konsumsi inte
lektual yang mewah milik la
pisan atas cendekiawan yang 
tak perlll dipedulikan rakyat 
jelata di berbagai negeri mis
kin? Atau, strategi bud"ya tan
dmgan merakyat? 

Berjayanya modernitas yang elak tampil sebagai pahlawan. kaitan dengan kuasa Barat. 
berpusat dan dikuasai Barat Sepakterjangnya berwatak an-
itu, memungkinkan legitimasi ti-hero, 'penuh main-main. Se- Tragisnya, sebagai strategi 
proyek "modernisasi" di berba- akan-akan mereka mahir ber- yang berhasil menjangkau pe-

,gai kawasan dunia, termasuk pura-pura, bahwa mereka cuma ngaruh besar dalam perkem
Indonesia. Hasilnya telah !Uta berpura-pura. Ini menimbul- bangannya, pascamodemisme 

k menjemput kegagalannya.Ia 
raya an sebagai pembangunan kan kekaguman pada sebagian dipahlawankan untuk diper-
yang berwatak serba me- orang. Tapi, juga kecemasan jual-belikan sebagai komoditi 
nyeragamkan, materialistik, dan kejengkelan pada pihak . 1 k . d 
teknokratik, dan rasionalistik. yang lain. mte e tual dalam m ustri in- Tak ada bahasa yang secara' 
S b 

. formasi dan politik budaya ka-
,e agal lawannya, pascamo- Watak anti-hero itu bukannya . l' l' . h obvektif "mudah dan sederha-
denllsme mernpraktekkan bu- tanpa sf.:bab. 13ukan piLhal: UL'- pIta lsme, .Ie as ml ertentang- J 
d t d b P rt h b d' . an dengan pengakuan resmi lla" atau "SUill". BailaSd pup 

aya an ing, dengan mengan- as. e enga an a a ml cen- (j'k b k . ttl ) atau awam yang seakan-akan 
d Ik h I h I d k · B ttl I d'k 1 a u an ma u us para pe-a an a - a yang terkan- e lawan ara er a u 1 ece- . mudah/sederhana, adalah baha-
dung dalam rahim modemitas: wakan oleh janji-janji modemi- rintIsnya sendiri. Para perin tis sa ruml't yang sudah kl'ta lupa'-
k . k t'" k t d' k P h pascamodernisme diagung-

emaJemu an, par ISlpaSl, e- as an proye encera an agungkan. Ucapan-ucapan me- kan kerumitannya berkat dibia-
terbukaan, proses, plesetan, ke- Eropa. Kapitalisme yang rasio- k d' 'k b' sakan secara bertubl'-tubl' pada 
tidak-pastian. nal ternyata membelenggu. re a ISUCl an se agal master- kita. 

Modernisme awal abad ini J?orjuis ternyata bukan pahla- discourse,. yang justru mereka 
sudah mengakui relativisme wan pembebasan. Sosialisme kecam. Wajar lah jika tidak Pascamodernisme bukanlah 
dan wawasan majemuk atas juga mengecewakan. Kelas pro- semua aktivis yang menentang kumpulan gagasan. Bukan se
suatu realitas. Realitasnya sen- letariat, Partai Komunis kekuasaan politik ekonomi suatu yang dirumuskan orang 
diri dianggap tunggal, walau ataupun negara sosialistik ter- ataupun filsafat Barat dengan pandai dalam bahasa sulit dan 
kompleks. Pascamodernisme nyata bukan ratu adil yang di- serta-merta menyoraki pasca- dapat disederhanakan. Pasca-
mengakui realitas itu sendiri tunggu-tunggu. Yang tiba jus- modemisme. modernisme antara lain meli-
yang majemuk, di sam ping ber- tru berbagai bencana militeris- batkan kegiatan berbahasa 
bagai tanggapan terhadapnya. me, fasisme, perang dunia sam- Trageq.i pascamodemisme yang merongrong (subversit) 

Apa itu Dalam gambaran seperti itu, pai dua kali, penindasan atas puny a kemiripan dengan nasib kebiasc:an kita berbahasa. 
pascamodcrnisme? dan sampai di situ, pemberon- kaum perempuan, dan rusak- modernisme yang diberontaki. Sebagai perkenal~n . awal, 

Pertanyaan, apa itu pascamo- takan pascamodernisme keli- nya lingkungan. Pad a awalnya modernisme ju- mungkin pascamodernisme se-
dernisme, membuahkan ba- hatannya relevan bagi !Uta di Pemberontak terhadap mo- ga merupakan pemberontak ra- sekali perlu diterjemahkan ke
nyakjawaban. Bukan saja kare- Indonesia. Ini bukan hanya dernitas mutakhir yang diken- dikal. Semua ini menegaskan, dalam bahasa yang kita akrabi.
na banyak orang yang meng- urusan intelektual Barat atau dalikan Barat, pascamodemis- bahwa keliru selain tidak adil Di sini pascamodemisme di-' 
ajukan jawaban berbeda-beda, rekannya di Timur yang keba- me telah dirintis oleh para cen- membicarakan (apalagi meng- perkenalkan dengan cara di-,. 
bahkan' bertentangan. Ada se- rat-baratan.Pascamodernisme dekiawan Barat sendiri. Pem- hakimi) modernisme atau pas- khianati, dipalsukan dan dibu-;' 
bab yang lebih penting, yakni berkaitan dengan jutaan rakyat berontakan mereka adalah camodernisme, tanpa merinci nuh. Yang dapat diperkenalkan: 
pascamodemisme itu sendiri yang paling jelata. Juga gerak- pengkhianatan yang melibat- modernisme atau pascamoder- dalam bahasa yang kita akrabi' 
(seperti halnya modernisme) an soslal, termasuk hak-hak kan aspek 'bunuh diri' intelek- nisme yang mana. Keduanya ini, hanyalah terjemahan, jejak,' 
memang bersifat jamak dan asasi. tua!. Wajar jika muncul sejum- tidaklah statis atau tungga!. atau mayatnya belaka. . 
majemuk. Tidak tungga!. Repotnya, sejarah sosial ini lah kontradiksi dalam pasca-

tidak sesederhana gambaran di modernisme. Kompromi demikian terda-" 
Salah satu rumusan umum atas. Begitu pula nasib pembe- Para perintis pascamodernis- Masyarakat yang pat dalam uraian di atas. Hal 

dan sederhana menggambar- rontakan yang diperjuangkan me merongrong kekuasaan Ba- yang sama dilakukan serang-' 
kan pascamodernisme sebagai (atau dimain-mainkan) oleh rat dari ruang dalam pranata bingung kaian artikel di Kompas bela-
sebuah pemberontakan terha- pascamodernisme. Sejumlah kekuasaan Barat itu sendiri. Tidak semua cendekiawan kangan ini, yang mencoba 
dap modemitas global sesudah masalah timbul. Sebagian mun- Dekonstruksi merongrong fil- dan aktivis Indonesia mencuri- mengadili pascamodernisme. 
Perang Duni .. II yang .berpusat cui secara internal dari kontra- safat dan metafisika Barat, tan- gai pascamodernisme. Mereka Yang hadir dalam pengkajian 
di Barat (khususnya Amerika diksi dalam pascamodernisme pa berusaha (atau pretensi ingin mengenalnya dulu, sebe- itu hanyalah mayat atau jejak 
Serikat). Modernitas paruh ke- itu sendiri. Sebagian lain dari mampu) keluar dari jaring-ja- lum mengecam atau memuji. pasea1l1odernisme. Sebagai 
dua abad ini ditandai oleh keya- interaksi dengan masyarakat ring filsafat dan metafisika Ba- Tapi, mereka mengeluh, bahwa praktek budaya tandingan, pas
kinan fanatik pada sejarah per- modernis yang bingung meng- rat yang dirongrongnya. Ibarat pascamod~rnisme sulit dipaha- camodernisme keluyuran di 
kembangan sosial secara linieI', hadapi tingkahnya. KCUll ikazc nwnabrakkan pesa- mi. Banyak di antara mereka luar ruang kajinn. 
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