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Pos"tIn.o-Phobia 
Belum lagi lama orang bergenit dan dibingungkan oleh postmodern- 20 tahunan. Maka polemik postmodernisme mengingatkan kita pada 

is me , kini keadaan sudah berbalik. Semangat antipostmodernisme atau Polemik Kebudayaan. Ini berbeda dari polemik isme-isme lain (modern
postrnodernisme-phobia menjadi trend rnutakhir. Apakah ini sekedar isrne, fungsionalisrne, neo-rnarxisme, strukturalisme) yang dikuasai 
keisengan orang kurang kerjaan? Mungkin ada yang begitu. Tapi pasti sarjana senior, baik dalam pengertian usia mau pun status akademik, 
tidak sepenuhnya demikian. birokratik atau profesional. 

Ributnya "postmodernisme" sebagai mode baru dalam kebudayaan Kedua, baik nasionalisme mau pun postmodernisme digandrungi 
kita bukanlah peristiwa dramatis. Apakah kegandrungan pada isme itu anak muda Indonesia yang fasih minimal satu bahasa Eropa. Wawasan 
cuma kelatahan? Atau lamunan orang bingung atau sok Barat? Tak budaya mereka kosmopolitan. Tidak kebetulan bila Polemik Kebuda
perlu terlalu dirisaukan. Tapi kini banyaknya cendekiawan senior yang yaan maupun Polemik Postmodernisme penuh kutipan bahasa asing 
marah-marah karena demam postmodernisme? Ini baru berita, menarik yang sulit diterjemahkan ke dalam bahasa nasion a!. Dalam Kongres 
dan serius! Pemuda yang membuahkan Sumpah Pemuda 1928 banyak bahasa 
Bandingkan Nasionalisme asing yang sulit diterjemahkan ke dalam bahasa nasional. Dalam 

Banyak isme yang mengguncang stabilitas sosial ketika masih baru Kongres Pemuda yang membuahkan Sumpah Pemuda 1928 banyak 
saja bangkit. Ada yang menyambutnya gembira, ada yang jengkel. Ada makalah cendekia pribumi ditulis dalam bahasa Belanda. Setiap wa
yang ikut-ikutan ribut, ada yang lanatik, ada yang bingung. Ada isme wasan radikal menuntut bahasalparadigmalwacana yang baru. 
yang berjaya untuk masa yang panjang, seperti nasionalisme. Ada yang Kaum terpelajar kelas-menengah kota Indonesia masa kini adalah 
mel am bung sebentar kemudian kedodoran seperti sosialisme atau generasi penikmat buah proyek modernisasi ("Pembangunan") rezim 
feminisme. Pengalaman bangkitnya nasionalisme memperkaya pema- Orde Baru. Generasi muda ini fasih berbahasa Indonesia dan Inggris. 
haman kita soal ini. Kiblat intelektualnya jauh lebih kosmopolitan daripada beberapa gene-

Ketika baru diperkenalkan kepada masyarakat, gagasan "kebang- rasi sebelumnya. Satu-satunya generasi pendahulu yang fasih berba
saan" atau nasionalisme kedengaran asing dan aneh. Juga di kalangan hasa Eropa dan berwatak kosmopolitan seperti itu adalah kaum 
yang kemudian dijuluki "bangsa Indonesia". Pada awalnya istilah itu nasionalis Indonesia dan Inggris. Kiblat intelektualnyajauh lebih kosmo
bukan cuma aneh atau asing, tapi juga mencurigakan. Penduduk Hindia politan daripada beberapa generasi sebelumnya. Satu-satunya genera
Belanda harus diajar berpikir keras mengenal dirinya sebagai sebuah si pendahulu yang fasih berbahasa Eropa dan berwatak kosmopolitan 
"bangsa", di antara "bangsa-bangsa" lain. seperti itu adalah kaum nasionalis Indonesia di awal abad 20. 

Itu dulu. Kini sebagian besar penghuni bumi menerima kebangsaan Ini berbeda dari generasi kemerdekaan hingga generasi Pembangu-
atau nasionalitas sebagai keniscayaan yang lumrah. Tapi esok mungkin nan dekade 1970-an. Kebanyakan dari mereka tak menguasai bahasa 
tidak. Belum banyakorang bermimpi, apalagi meng- ____ -==~== aSing mana pun. Kiblat budaya mereka ke bawah 
gugat agar semua bentuk kebangsaan di dunia ini tempurung: warisan tradisi adiluhung, "warna 
dibubarkan saja. Di zaman PBB ini orang tak dibiar- lokal", sosok "jati-diri" atau "kepribadian bangsa", 
kan berkeliaran antarnegeri tanpa berkebangsaan dan "mempribumikan" ilmu Barat. 
mana pun. Setiap orang diharuskan punya paling Postmo-Phobia 
sedikit satu kebangsaan. Juga nama resmi, jenis Yangmenarikuntukdisimaklebihjauhbukanlah 
kelamin, status-nikah dan alamat rumah. Di Indone- demam postmodernisrne ini sendiri. Tetapi reaksi 
sia pada masa Orde Baru masih ada tambahannya: beberapa cendekiawan senior terhadap demam 
bangsa ini dibelah jadi dua jenis "pribumi" atau ini. Semacam "postmo-phobia". Ada dua bentuk 
"non-pribumi", dan memeluk salah satu dari daftar reaksi negatif yang paling mencolok selama ini. 
agama yang diresmikan pemerintah. Bentuk reaksi yang pertama bersikap hiper-

Kategori identitas moderen itu diciptakan untuk korektif dan puritan. Reaksi ini datang dari cende-
mernudahkan pengawasan negara terhadap pendu- kiawan senior yang ingin rnembuktikan diri bahwa 
duk. Hebatnya, hal itu bisa sangat memasyarakat. mereka lebih tahu, kalau bukan paling tahu, seja-
Dihayati dan diamalkan tanpa penataran, seakan- rah intelektuaIPrancis.Khususnyatentangtokoh-
akan alamiah. Hebatnya pula, banyak dari tahayul itu awal postmodernisme. Mereka menuduh 
telah memasyarakat dalam waktu relatil singkat. kaum muda yang kini membahas postmodernis-

Masih baru 60 tahun lalu Sutan Takdir Alisjahba- me di Indonesia sebenarnya salah atau kurang 
na, salah seorang Bapak Kebangsaan Indonesia, mengerti postmodernisme yang "sejati". 
mengeluh bahwa bangsa Indonesia tidak mengerti Secara tersurat atau tersirat, para senior ini 
apa artinya menjadi "bangsa Indonesia". Juga kaum mengagungkan sebuah "asal-usul" Postmodern-
intelektualnya. Di awal Polemik Kebudayaan(1935), isme sebagai pusat atau sumber tertinggi kebe-
ia mengeluh. "Bagaimana sekalipun menggirang- naran dan kewibawaan dalam perdebatan di Indo-
kan populernya ... perkataan Indonesia itu, tstapi... nesia. Dan mereka menganggap diri sebagai 
artinya kabur. Tiap-tiap orang menempelkan perka- makelar paling sah bagi penyaluran pengetahuan 
taan itu di mana maunya." Keluhan Takdir tidak unik. Pidato klasik itu di tanah air. 
"Qu'est-ce Qu'une nation?" yang disampaikan Ernest Renan lebih dari Mungkin benar polemik postmodernisme di Indonesia selama ini 
100 tahun yang lalu di Prancis berisi keluhan yang mirip. penuh kutipan dan tafsiran gegabah terhadap acuan dari Prancis. Tapi 

Kini di Indonesia banyak pihak mengakui "populernya perkataan" marah-marah karena soal itu dan mencoba menjadi penyelamat kemur
postmodernisme, tetapi mereka mengeluhkan "artinya kabur". Seperti nian postmodernisme ala Prancis untuk Indonesia .bUkanlah sikap 
perkataan "Indonesia", istilah "postmodernisme" berasal dari Eropa. postmodernis. Itu mirip tradisi keilmuan "orientalisme" ala kolonial yang 
Lewat 60 tahun lalu karena gandrung pada "nasionalisme" Sutan Takdir justru dimusuhi postmodernisme. 
Alisjahbana dianggap sok, kebarat-baratan, meremehkan kondisi kes- Reaksi kedua lebih represif. Dengan berbagai olok-olok dan umpatan 
ejarahan "Timur" yang tidak sarna dengan "Barat". Kini ketika kebang- yang kasar, ada yang menghendaki perbincangan tentang postmoder
saan Indonesia sudah merasuk ke sungsum kita, jerih-payah Takdir tak nisme segera dihentikan. Alasannya beraneka. Indonesia dianggap 
banyak diketahui orang. masih perlu moderen dulu, atau postmodernisme dianggap sampah 

Tuduhan sok dan kebarat-baratan kini dilemparkan kepada kaum beracun. Usulan sensor ini datang bukan dari aparatus sensor negara. 
muda Indonesia yang gemar postmodernisme. Seperti nasionalisme, Tapi dari beberapa individu intelektual yang terlanjur dikenal publik 
postmodernisme menjanjikan sejenis kemerdekaan dan perubahan sebagai pejuang HAM dan demokratisasi. Untung mereka bisanya baru 
sosial. Apakah janji itu akan terpenuhi atau tidak, atau seberapa jauh berteriak dan mengumpat. Bayangkan seandainya me.reka berkuasa 
terpenuhi, menjadi soallain. sebagai dandim atau jaksa. 

Setiap perbandingan ada batasnya. Nasionalisme tidak dalam Banyak kritik jitu terhadap demam postmodernisme datang dari mere-
segaia hal sarna dengan postmodernisme. Sebagai doktrin keduanya ka yang justru secara ngotot mengaku dirinya "bukan" seorang post

punya pertentangan tajam. Dalam silsilah, mereka masih berkerabat. modernist Slkap paradoks ini konsisten dengan semangat postmo
sulit membayangkan postmodernisme akan bernasib sehebat nasionai- dernis radikal yang curiga pada setiap bentuk representasi. Sambil 
isme. Tapi ada dua kemiripan lain yang penting. bertingkah sangat postmodernis, mereka menjuluki pihak lain sebagai 

Pertama, baik nasionalisme maupun postmodernisme di Indonesia "postmodernis". Ini berbeda dari banyak marxist yang belromba meng
tampaknya disambut terutama oleh kaum terpelajar kota yang berusia aku "Iebih marxist" di antara sesamanya .••• 
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