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BulanBa~asa di Tabun Postmodernisme 

Ferdinand de Saussure, Bapak 
Sutrukturalisme, menyata
kan bahwa hakekat bahasa 

adalah sistem-tanda. Sistim ini 
terdiri dari penanda (bunyi yang 
kita dengar/tuturkan atau huruf
huruf yang kita baca/tulis) dan 
makna(tertanda). Tidak ada kai
tan langsung, atau pun hukum 
alam yang mengatur hubungan 
antara sistem tanda ini (bahasa) 
dengan realitas konkrit obyektif 
(acuan). 1adi, misalnya, tidak ada 
hukumnya mengapa "pria" harns 
disebut "pria" atau "lelaki", 
"man", "lanang" atau "bajing
an". Hubungan itu bersifat sewe
nang-senang atau konvensional. 
Makna tidak dibentuklditentukan 
oleh hakekat benda yang diaeu, 
tapi oleh perbedaan di antara sat
uan penanda/tertanda dengan 
sesamanya. 

Ada dua implikasi penting di 
sini. Keduanya disediakan struk
turalisme, tapi barn digarap besar
besaran oleh para pemikir dan 
praktisi dekonstruksi yang diju
luki kaum "post-strukturalis". 

Pertama, hubungan antara real
itas obyektif dan bahasa (penanda/ 
makna) yang merepresentasikan
nya tak dapat di-ilmiah-kan. Yang 
dapat dicoba diilmiah-kan hanya 
hubungan struktural antara 
penanda/tertanda. 

Kedua, makna tak pemah di
tentukan oleh agen (pengguna 
bahasa) karena makna dibentuk 
oleh sis tern bahasa itu sendiri. Se
dang sistem itu tak pemah mati/ 
beku/alamiah, karena dasar hu
bungannya bersifat sewenang
wenang. Maka makna suatu teks 
selalu bersifat terbuka, majemuk, 
penuh kemungkinan, dan diluar 
kendali agen/subyek tertentu. 

Hal-hal terakhir ini justru men
jadi musuh utama bagi logika mo-

. demisme paruh kedua abad 20; 
musuh kapitalisme dalam Pem
bangunan; dan musuh militerisme 
di abad ini. 

Kekuasaan dalam modernitas 
dibentuk dengan mehgerahkan 
ilmu pengetahuan (khususnya 
ilmu kealaman, teknik, ekonomi) 
dan aparatus represi (hukum, 
mil iter, polisi) untuk mengenda
likan alam dan masyarakat atas 
nama "stabilitas dan keamanan". 
Mereka sangat takut, curiga, dan 
anti kepada apa pun yang bersifat 
terbuka, majemuk, dan penuh 
kemungkinan. 

Keduanya merupakan prakon
disi bagi pengawasan, pengen
dalian penguasaan, dan penjaja
han. Karena itu ilmu, politik. dan 
militerisme sangat akur dalam 
Pembangunan di berbagai negara 
sesudah Perang Dunia II. Salah 
satu agenda kerja utama mereka 
ialah menindas ambiguitas, keter
bukaan, dan kemajemukan mak
na-makna dalam bahasa. Makna 
diusahakan agar bersifat tunggal 
dan baku. 

Ilmu, politik. dan militer men
jadi tokoh utama drama mod
ernisasi (Pembangunan) yang 
mengandalkan pereneanaan, pen
gukuran. perhitungan teknis, 
instrumen/peralatan yang efektif, 
organisasi yang terpusat (sentral
istik), dan koordinasi/partisi
pasi/mobilisasi orang-orang tram
pil tapi patuh. 

Dunia yang ideal ibarat sebuah 
laboratorium ilmiah. birokrasi 
kenegaraan. atau barak tentara: 
rapi, teratur, terkendali, dan ber
daya-guna luar biasa. Hubungan 
sosial (komunikasi/ interaksi/per
gaul an) yang diidealkan mirip 
dengan rumus-rumus mlttematis 
(jelas, konsisten, dan baku). 

Salah satu metode kerja mereka 
yang paling khas ialah mengamati 
dan menata kehidupan dunia ini 
dengan menggunakan pertentan
gan dikotomi: aJam/hudaya, 
wanita/pria, Timur!Barat, lama/ 
baru, tradisional/modern, irra
sional/rasional, negara-ne~ara ber
kembang/negara-maju, spiritual! 
material, fakta/fiksi. Yang satu 
dari dikotomi itu diunggulkan, 
yang lain ditindas. 

Bahasa Orde Baru kaya diko
tomi: ekstrem kirilekstrem kanan, 
pribumi/ non-pribumi. bersih-diri! 
terlibat, dan seterusnya. Mungkin 
ini sebabnya masyarakat kita se
karang gemar aeara Kuis di tele
visi. Acara ini menjadi indoktri
nasi populer bahwa kebenaran 
bersifat tunggal dan tuntas dalam 
dirinya sendiri. Hanya ada satu 
jawaban yang benar untuk me
ngerti tentang dunia. Menjadi 
orang pandai berarti menjadi 
ensiklopedi data-data faktual/tek
nis. 

Dalam hal ini, ada dua diko
tomi yang spdah terlalu lama dan 
pantas digugat. Pertama, pemisa
han "bahasa" dan "sastra". Ke
dua, pemisahan hakekat bahasa/ 
sastra dari tata masyarakat. Pe-
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misahan bahasa/sastra sebagai 
fakta/fiksi berbahaya karena pe
misahan itu merupakan fiksi yang 
faktual. Seakan-akan apa yang di 
luar teks sastra menyatakan kebe
naran, kzrena itu berhak menjadi 
basis bagi kekuasaan. Pemisahan 
bahasa/sastra dari dinamika 
masyarakathanya ditambal-sulam 
dengan "sosiologi bahasa" dan 
"sosiolinguistik" yang hanya 
berurusan dengan; fakta-fakta 
empirik fonnal yang disusun de
ngan wawasan instrumentalis. 

Meski kapitalisme dikritik Mar
xisme, tapi sebagai anak kandung 
modemitas, Marxisme juga me
ngidap berbagai ambisi saudara 
kandungnya, liberalisme burjuis. 
Misalnya kepercayaan kepada 
yang ilmiah, kepastian, rasionali
tas, atau kerapian organisasi sen
tralistik. Kaum Marxis juga per
caya pada pertentangan dikotomi, 
minimal dalam slogan politik: 
burjuasi/proletar, kapitalisme/ 
sosialisme, reaksioner/revolu
sioner, ideologi/ilmu. Mungkin ini 

salah satu sebab mengapa Marxis
me tak pemah bisa menghargai 
karya-karya Mikhail Bakhtin, 
Pavel Nik<'llaevich, atau Valentin 
N. Voloshinov di awal abad ini 
yang sudah berbau post-struktu
ralis. 

Di Indonesia, ketika LEKRA 
masih jaya, mereka juga meman
dang hakekat "bahasa" sebagai 
instrumen. Mirip pandangan kolo
nial Belanda, lawan-lawan 
LEKRA. Bahkan karya-karya 
Western Marxism (Marxisme 
post-I920-an di Eropa Barat, khu
susnya Jerman, Prancis, Italia) 
tampaknya belum diakui kaJangan 
aktivis LEKRA pada waktu itu. 

Konteks Indonesia mutakhir 
Moga-moga kini lebih jelas 

mengapa sastra lebih dihargai 
ketimbang politik atau ekonomi 
oleh para penganut postmodemis
me dan post-strukturalisme. 
Penghargaan itu tak hanya dari 
para peminat seni, tapi juga dari 
para analis sosial, politik, budaya, 
media massa, antropologi, sejarah, 
filsafat, dan sebagainya. 

Sastra punya tradisi panjang 

menghargai atau merayakan ke
terbukaan makna. ketidakterpad
uan, kemajemukan, ketidakpast
ian atau ambiguitas. Dalam hal 
ini, ilmu dan teori-teori sastra 
yang berjasa bukanlah yang ter
kungkung Romantisme atau Hu
manisme (keduanya masih paling 
berkuasa di Indonesia hingga 
kini). 

Kalau demikian, kata beberapa 
ternan di Jawa, apa yang barn bagi 
kita? Bukankah kehidupan di 
Jawa, bahkan mungkin di Indo
nesia sudah kaya dengan hal-hal 
demikian? Apakah ini berarti 
masyarakat Indonesia umumnya, 
1awa khususnya, sudah postrnod
emis atau bahkan lebih postrnod
emis ketimbang Barat? Beberapa 
pern'yataan di bawah ini, bisa 
untuk menjawab soal itu. 

Pertama, postmodernisme 
yang kini menjadi mode di In
donesia memang datang dari 
Barat. Sebagai isme, ia tak pemah 
menampilkan diri sebagai temuan 
baru dari ahli Barat bagi umat 

manusia di dunia. Justru sebalik
nya, postrnodemismepada intinya 
merupakan • 'pertobatan" atau 
"oto-kritik" radikal dari intelek
tual Barat terhadap kecongkakan 
ilmu dan kekuasaan Barat di 
dunia. 

Bukan mereka tak tahu di 
Timur sudah ada tradisi panjang 
yang berwatak . 'postmodem·'. 
Bila kaum postrnodemis Barat tak 
banyak bicara tentang apa yang 
ada di Timur, sebabnya dapat 
diduga: Mereka tak mau me
ngambil alih pembahasan tentang 
Timur. Mereka kapok dengan 
kebiasaan congkak ahli Barat ber
bicara tentang Timur: walau bersi
fat memuji, praktik itu meron
grong hakdan kemerdekaan 
orang Timur untuk bersuara 
sendiri. 

Maka ironis sekali jika orang 
Timur menolak postmodemisme 
dengan alasan isme dari Barat ini 
tidak memberikan nasehat, petun
juk, jalan keluar, dan altematif. 
Justru orang Timurlah (bersama 
korban imperialisme Barat yang 
lain: kaum minoritas, kaum pe
rempuan, kaum miskin, imigran 
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berkulit wama. dan sebagainya) 
yang kini berpeluang meru
muskan semua itu. Paling tidak 
untuk mereka sendiri. jika bukan 
untuk seluruh umat manusia. 

Berbagai praktik budaya di Ti
mur/lndonesia, termasuk Jawa, 
memang mempunyai watak yang 
disanjung dalam postmodemisme. 
Contohnya, di Jawa mutakhir 
untuk praktek dekonstruksi ialaah 
plesetan. Yogyakarta adalah salah 
satu ibu kota plese tan di dunia! Di 
pantai utara Jawa, ada atau pemah 
ada, apa yang dikenal sebagai 
Saminisme. Keduanya memprak
tikkan jurus-jurus dekonstruksi: 
hubungan penandaltertandalacuan 
realitas dibikin sewenang-we
nang. Memang tak bis dianggap 
alamiah, normal, nalar, wajar! 
Apalagi "baik dan benar". 

Persoalannya: Jika kita memi
liki kekuatan budaya "poststruk
turalis", apa kita masih perlu ber
bicara tentangnya lagi? Jawabnya 
bisa bermacam-macam. Untuk 
pancingan awal, mungkin kita 
dapat mengundang pertanyaan 
lain: Mengapa kita terus-terusan 
takut, miskin, dan kalah sebagai 
sebuah bangsa? Mengapa bukan 
bangsa Jawa yang berlayar melin
tasi samudra Atlantik dan menja
jah Eropa biar pun beberapa 
minggu saja? Mengapa bukan 
Indonesia yang menawarkan pin
jaman luar negeri atau bantuan 
senjata ke Amerika Serika? Me
ngapa bukan plese tan yang dipe
lajari Derrida atau Baudrillard? 

Sebagian dari jawabnya sudah 
dikemukakan di atas. Walau kita 
punya kekuatan tradisi poststruk
turalis. tradisi itu terus-terusan 
digempur dan kalah. Ilmu, politik, 
hukum, dan militer yang men
sponsori 1l1Odemisasi/pembangu
nan baik· di zaman kolonial mau
pun postkolonial tak suka plese
tan, saminisme, atau dekonstruksi. 
Seperti halnya mereka tak suka 
puisi. 

Dalam beberapa kasus. mala
han rakyat yang berplesetan ditun
tut ke pengadilan dan dipenjara. 
Menurut Komaruddin Hidayat, 
sebagai bangsa kita diajak mem
berhalakan teks. Karena ilU, kita 
membutuhkan kajian tentang 
praktik plesetan mutakhir di Jawa. 
Dalam pengamatan selintas, saya 
kira sedikitnya ada tiga macam 
plesetan yang perlu dijelajahi. 

Pertama, ada plesetan yang 

"sekadar" (atau justru "mumi" 
atau "tuntas") bermain-main. Di
tampilkan sebagai hiburan untuk 
mengundang kepi ok dan tawa, 
pelepas kesumpekan hidup sehari
hari. Tontotan ini tak mengarah
kan tawa atau ideologi publik ke 
arah tertentu. Yang tampil hanya
lah keterampilan akrobatik kata
kata. Panggung pentas begini 
mencetak figur primadona, "bin
tang plesetan" yang profesional. 
Pad a akhirnya basis kerjanya 
adalah "pesanan pasar" dalam in
dustri tontotan kota atau media 
massa. Target utamanya lab a 
dalam rupiah. 

Kedua, ada plesetan yang men
jungkir-balikkan hirarki kebe
naran. dan dengan demikian juga 
kehormatan dan kuasa. Berbagai 
nama atau singkatan yang" dia
gungkan lembaga resmi dijung
kir-balik menjadi ungkapan ko
nyo!. Atau kata kutukan dan 
umpatan resmi dijungkir-balik 
menjadi lebih gagah atau terhor
mat. Musuhnya jelas: kaum kaya, 
berkuasa, terhormat. Tujuannya 
jelas: membela yang tertindas, 
miskin, terhina. Metodenya baku: 
sekadar membalik hirarki diko
tomi. Plese tan jenis ini mungkin 
yang paling pantas disebut budaya 
tanding. 

Ketiga, ada plesetan sebagai 
sebuah "disiplin" radikal yang 
serius. Yang dikejar bukan keplok 
atau tawa publik, tapi setiap pre
sentasi dan pretensi "kebenaran". 
Praktik ini antihero. Tidak me
nampilkan primadona, tidak juga 
pengarangnya sendiri! Tak ada 
musuh dan kawan yang stabil dan 
tegas seperti pada kedua jenis ple
setan di atas. Sifatanya "anarkis". 
Ia paling mirip dengan post-struk
turalis radikal dari Baral. 

Plesetan jenis ketiga ini tampil 
dalam karya-karya Putu Wijaya. 
Dalam hal ini, Putu dapat dihargai 
sebagai salah seorang contoh 
pemberontak yang paling subver
sif dalam dunia intelektual Indo
nesia. Paling tidak secara poten
sial/tekstual. Ia tak kalah radikal 
ketimbang para pengarang yang 
dicekal. Kalau karya Putu masih 
juga diremehkan, mungkin ini 
terkait dengan tingkat intelektual 
aparatus resepsi dan represi kita. _ 

Ariel Heryanto, 
pengajar pada Program Pascasaljana 
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