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POSTMODERNISME: YANG MANA? 
Tentang Kritik dan Kebingungan dalam Debat Postmodernisme di Indonesia .' . 

fidak berlebihan jika postmodemisme diibaratkan sebagai rimba belmllara. Luas, padal, rimbun, penuh tikungan menggoda dan tanpa pusal. 
Vfudah menyesalkan. Kaya flora dan fauna dengan jlltaan cahal/a warna-warni, suara, enersi kehidllpan, misteri dan juga kemungkinan daya. 
lila kiasan len tang rimba kedengarannya terlalu romantik, poslmodemisme iuga boleh dibandingkan dengan hingar-bingar dinamika hidup di 
llIsat-pusal metropolitan dunia sejak akhir 1970-an. 

C 
iri dernikian bukan monopaH postmodernisme. 
Semua isme besar yang lain mengalami punya ciri 
serupa. lika sekarang ciri itu keIihatan menonjol 
pada postrnodernisme, ini karena kita kebetulan 

hidup di jaman bangkit dan bergeloranya isme yang satu 
ini. Isme~isme yang lain telah banyak mengalami penjinak~ 
an atau pemujaan. Kornpleksitas mereka telah mengalami 
reduksi. Variasi internal dalarn isme·isme itu banyak yang 
tergusur, tertindas atau punah. Di atas mayat rimba belan· 
tara itu tampil monumen satu atau beberapa unsurnya. Ba· . 
gaikan hutan yang telah dibabat dan dijadikan taman pari
wisata, barak tentara, atau lapangan golf. 

Nasib seperti itu dialami modernisme. Isme ini kaya nu
ansa, variasi, dan kontradiksi, sebelum semua itu memudar. 
Kalau modernisme sendiri sudah sedemikian kompleks dan 
rumit, kita diingatkan David Harvey', tidaklah aneh jika re
aksi atau pembangkangan terhadapnya yang bernama post
modernisme akan cenderung lebih kompleks dan rumit. 

Postmodernisme, seperti halnya modernisme, berkem
bang-biak dengan aneka ragam di banyak bidang kesi
bukan: arsitektur, perencanaan kota, filsafat, bahasa, seni, 
ekonomi, politik, sejarah, antropologi, psikologi, juga 
teknologi media massa. Pada masing-masing bidang terda
pat lebih dari satu ragam sikap dan selera. Rangkaian 
tulisan yang diterbitkan bersama di edisi ini menunjukkan 
sebagian belaka dari pelangi postmodernisme masa kini. 
Resikonya, kemajemukan itu menjadi salah satu sumber 
kesimpang-siuran perdebatan. Ada orang yang mengejek 
postmodernisme. Yang lain membela postmodernisme. 
Tapi yang diejek dan yang dibela dalam satu forum yang 
sarna bisa jadi dua postmodernisme yang sangat berbeda. 

Kalau begitu, paling sedikit ada tiga hal yang layak dia
jukan pada awal sebuah perkenalan awam tentang post
modernisme. Pertama, modernisme yang mana yang ditang
gapi atau digugat oleh postmodernisme? Kedlla, adakah dan 
(jika ada) apa ciri-ciri pokok (post)modernisme yang bersi
fat umum di samping berbagai keaneka-ragamannya itu? 
Keliga, dari sudut pandang macam apa (Modernis? Yang 
mana? Postrnodernis? Ragarn yang mana?) kedua pertanya-

an induk itu hendak dijawab, dan seluruh uraian tentang 
postmodernisme disini ini hendak dipaparkan? Kedua per
tanyaan awal di atas perlu kita jawab sesegera, sesingkat 
dan sesederhana rnungkin sebelum kita bergulat dengan 
soal-soal yang lebih rumit pada pertanyaan jenis ketiga. 

Modernisme Mutakhir 

Secara tersurat atau tersirat ada semacam kesepakatan 
bahwa postmodernisme yang sekarang menjadi primadona 
perdebatan intelektual baru tampil besar·besaran sekitar 
seperempat abad belakangan. Jika kesepakatan ini kita teri
rna, maka agak jelas modernisme macam apa yang sedang 
digugatnya. Ialah modernisme yang mencapai status hege
monis di dunia sejak Amerika Serikat dan sekutunya keluar 
sebagai pemenang dalam Perang Dunia Kedua. Modern
isme ini tidak lagi kaya warna dan watak seperti pendahu
lunya. Ia bercorak monoton, posivistik, teknosentrik dan 
rasionalistik. la yakin secara fanatik pada kemajuan sejarah 
yang linier, kebenaran ilmiah yang bersifat mutlak, keam
puhan rekayasa suatu masyarakat yang diidealkan, dan 
pembakuan tata pengetahuan serta sistern produksi.! 

Wajarlah jika postmodernisme yang tam pi I sebagai 
tandingannya rnengunggul-unggulkan hal-hal yang berto
lak-belakang dengan dri-dri itu. Misalnya, hal-hal yang 
bersifat estetik (bukan politik-ekonomHeknologi), fiksi 
(bukan fungsi atau fakta), emosi (bukan rasionalitas), ba
wah-sadar (bukan kesadaran), citra/kesan (bukan substan-
50, media (ketirnbang isi atau niat), kulit~luar /permukaan 
(bukan kedalaman), imitasi (bukan yang asli atau otentik)' 
tanda-tanda (bukan makna-makna), plesetan dan prokem 
(ketimbang bahasa baku), kebhinekaan dan kemajemukan 
(bukan asas tunggal), yang tiada (ketimbang yang hadir), 
lokal (tidak universal), campur-aduk (bukan keraBian sta
bilitas dan keamanan), kemungkinan (ketimbang kepas
tian), anarki (ketimbang hierarki), teks dan interteks (bukan 
konteks sosial~historis, kreativitas, atau norma), narasi 
(bukan sejarah atau pun teori), proses (daripada tujuan), 
keterbukaan (ketimbang pemusatan), partisipasi (bukan 
birokrasi), permainan (bukan kepatuhan pada peraturan), 
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dan seterusnya.) 
Hal-hal itulah yang secara mnurn dan kasaran boleh di

anggap memberi corak utama kiblat, semangat, watak, 
wawasan, atau perilaku postmodernisme. Orang yang 
paham seluk-beluk modernisme mungkin akan segera 
menyela bahwa banyak dari hal-hal itu yang sudah lama 
menjadi bagian dari modernisme. Benar. Disinilah soalnya. 
postmodernisme bukan mahluk dari Iuar angkasa. Bukan 
pula satu-satunya pengritik modernisme. 

Watak dominan pada modernisme mutakhir pernah 
dilabrak oleh romantisisme 200 tahun yang lalu. Watak itu 
juga dimusuhi berbagai unsur-unsur sesama modernis. Ada 
yang lebih membingungkan dalam khasanah pustaka Bara!. 
Pemah ada gerakan kesenian besar-besaran di Eropa sekitar 
tahun 1890-1930 yang memusuhi modernisme yang kelak 
jadi pemenang sesudah Perang Dunia Kedua, dan mena
makan diri sebagai "modernisrne"! Mereka terdiri dad 
berbagai aliran (simbolis, irnajis, futuris, ekspresionis, dan 
surrealis) yang menolak romantisisme maupun dua jati diri 
modernisrne mutakhir, yakni penalaran rasional dan keya
kinan optirnis bagi kernajuan/perkembangan sejarah 
sosia1.4 

Postrnodernisrne tidak sarna dengan non-modern atau 
anti-modernisme. Beda di antara modernisme dan post
modernisme tidak bersifat mutlak hitam-putih. 
Postmodernisrne membangkitkan kembali apa yang dulu 
pernah ada pada rnodernisme tetapi terbengkalai atau 
tertindas, Ini bukan berarti postrnodernisrne hanyalah 
sebuah- ragam baru dad rnodernisrne. Sebuah isme layak 
disebut pemberontak revolusioner, karena rnarnpu menam
pilkan ke puneak permukaan apa-apa yang semula laten 
dan tertindas. Bukan karena isrne ini rnenjungkir-balikkan 
semua yang pernah ada dan mernusnahkannya lalu men
ciptakan suatu tata-dunia yang secara mumi serba-baru.5 

Modernisme mutakhir itu berkernbang ke segala penju
ru dunia.la merambah berbagai negeri bekas te~ajah dalam 
sebuah proyek kerja besar-besaran bernarna "modernisasi", 
Di Indonesia proyek ini diberi gelar "pembangunan". Itu 
sebabnya, relevansi postrnodernisme bagi kita di Indonesia 
tak perlu diragukan. Siapa pun yang punya perhatian dan 
keprihatinan dengan soal-soal seperti dicontohkan di 
bawah ini punya alasan kuat untuk mengenal postmo
dernisme: kemiskinan, perkelahian pelajar, kasus waduk 
Kedong Ombo dan Nipah, gelandangan, pelaeur dan peda- , 
gang kaki-lima, birokrasi negara, militansi "stabilitas dan 
keamanan", peleeehan perempuan, perkembangan bursa 

elek, pemogokan buruh, keeelakaan lalu-Iintas. televisi 
swasta, telpon genggam dan perkernbangan komputer, tata
kota dan lingkungan, pencekalan tokoh dan acara perte
muan, bersih-lingkungan, kerukunan antar-agama, atau 
kampanye berbahasa Indonesia secara "baik dan benar", 

Contoh-eontoh banal itu sengaja dipilih. sebab banyak 
dian tara kita yang pernah/masih_ mencurigai postmo
dernisme sekedar sebagai kegenitan bergaya kaum intelek
tual kota yang latah pada mode pieisan di Bara!. Saya 
sendiri pernah tergoda oleh sinisrne demikian, Tulisan ini 
tidak rnencoba memberikan dongeng apa itu postmo
demisme seperti yang berkobar di negeri asing. Hal itu tak 
mungkin diabaikan. Ietapi tulisan ini berlokus pada beb .. 
rapa simpul pertemuan awal beberapa intelektual Indonesia 
dengan postmodernisme. Tanggapan ini disusun 
berdasarkan pengalaman pribadi terlibat dalam proses 
yang dibahas. Maka ada perlunya mempertegas titik tolak 
dan sudut pandang pribadi penulisnya. 

Posisi Diri 

Sebagai pemula. dan bukan karena suka atau tidak 
suka, saya tidak dapat menyebut diri atau disebut sebagai 
seorang postmodernis atau penentangnya. Saya juga belum 
pernah berharap akan menyandang salah satu kategori itu. 
Sebatas kesempatan yang tersedia. dan berkat dorongan 
beberapa rekan, saya pernah mencoba sedikit-sedikit mem
pelajori postmodernisme. Dalam lingkup terbatas saya 
membaca tulisan mereka yang dijuluki sebClgai 

3. Seliap istilah ilu menuntut pembahas.ln serara memadai bagi yang ingin mengenal postmodernisme. Yang terMji b~riktll ini h~nya up,'ya kL'I.'il·kr(iian llllllik ml'm· 
perjeJas sebagian dari perbedaan terscbut. Say~ng, selama ini banyak orang merasa sud~h menjclnsk,ln d~n nwmnhilmi po:;tmodernismr h,milY" drng,ln IIwmbt" 
berkan daf!ar seperti itll, laltl mrnghakimi poslmodernisme. 

4. Raman Selden, PmrliciJlg Tht'ilr.lll1l11t Readillg Lilt'm/llre (Lexington: The UniVl'rsity Press of Krnlucky, 19H9t Isg·159. 
5. Harl't'y, Thl'(lIlIIfililllllll Pil~/JII,'dcrllit~. H 

kaJam t'(lisi J . 199'1 

Semsar Siahaan, pelikan dari 

Penggalian Kembali, 

1993-1994 
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Thomas Hart Benton, 

Hollywood, 

1937 

postmodernis, mereka yang menjadi pengagumnya, juga 
mereka yang mencacinya.6 

Usaha itu tak pernah mudah, mungkin karena saya 
bukan orang yang cerdas. Tapi ada alasan lain yang akan 
saya bahas di bawah ini. Saya gembira, usaha itu tidak sia
sia. Sedikit demi sedikit, saya merasakan ampuhnya .post
modernisrne. Saya masih berjarak dan sedikit was-was pada 
postrnodernisme. Tapi saya akui postrnodernisme yang 
dulu pernah saya curigai ternyata telah mengubah panda
ngan saya dalam banyak hal. 

Pengalarnan di atas tentu saja tidak unik. Daik bagi 

mereka yang belajar postrnodernisme atau isme lainnya. 
Posisi ini diungkapkan agar pembaca tidak berprasangka 
tulisan ini mencoba rnenjadi "perwakilan" atau "juru 
bicara" dari kubu postmodernisrne atau pun musuh
musuhnya. Tapi juga bukan niat saya untuk menjadi pene
ngah yang netral. Selain tak bisa, sikap n,etral demikian juga 
tak perlu dan tak terpuji. Jelas saya berpihak. Yang ingin 
saya tegaskan hanyalah ada banyak sekali pihak-pihak di 
sekitar kita, tanpa batas yang terIalu tegas, sehingga kita tak 
bisa (kalaupun maul berpihak pada salah satu dari dua 
kubu yang berkonfrontasi secara dikotomis. 

Moga-moga peringatan semacam ini tidak terasa rnuba
zir. Kita rnasih hidup dalarn masyarakat yang dikuasai cara 

berpikir dikotomi: kalau tidak begini, pasti begitu. Kalau 
bukan kawan, pasti lawan. Postmodernisme sering secara 
sembarangan dipuja dan/atau diejek sebagai yang serba 
anti-modern is. Sebagian jasa dan daya-tarik postma
dernisme ialah kemarnpuannya membangkar cara berpikir 
hitam putih demikiani Juga ajakannya agar kita menjelajahi 
berbagai wilayah warna-warni di antara, di balik, di sekitar 
maupun dalarn carnpur-aduk "hitam dan putih" Uu. 
Memaparkan posisi ini mungkin ada gunanya ketika saya 
ingin mernpersoalkan beberapa kritik atas postmodernisme, 
tanpa ingin menjadi pembela postmodernisme secara 
keseluruhan.8 

Kritik terhadap Postmodernisme 

Tulisan ini didorong oleh pengamatan banyaknya kritik 
terhadap postmodernisme di Indonesia sementara ini yang 
"salah tembak". Ini bukan pretensi, seakan-akan saya tahu 
mana sasaran bidik yang paling tepat. Bukan pula maksud 
saya mengurangi pentingnya menembakkan kritik terhadap 
isme ini Iebih Ianjut. Istilah "salah tembak" perlu diberi 
tanda kutip. Istilah seperti "salah/benar" dalam postmo
dernisme punya pengertian-pengertian khusuS.9 

Kritik terhadap postmodernisme yang ingin saya per
soalkan di bawah ini bukan sekedar "kecelakaan" atau luka 
yang perlu dibenahi Ialu dilupakan. Berbagai "salah tem
baku itu sendiri penting dan berjasa dalarn mernpe~elas apa 
itu postmodernisme bagi kita, komunitas terpelajar Indo
nesia mutakhir. ltu sebabnya, disini saya tak ingin bermo
nolog sebuah kisah tentang postmodernisrne dari negeri 
seberang. Uraian ini disajikan di Indonesia tentang serang
kaian peristiwa di Indonesia. Yang saya inginkan ialah se
buah dialog dengan sesama peminat awam pastrnodern
isrne, ten tang pengalarnan menjadi orang Indonesia yang 
mencoba berkenalan dengan postmodernisrne. 

Apa persisnya kritik terhadap postmodernisme yang 
sering kita dengar dan ingin saya tanggapi? Di bawah ini 
saya akan menyebutkan beberapa pokok kritik itu, seperti 
yang banyak diungkapkan di dalam maupun di sekitar ber
langsungnya Seminar "Pascamodernisme: Relevansinya 
bagi Hak-hak Asasi Manusia Indonesia Mutakhir" di Sala
tiga, 8-9 Oktober 1993. Saya tidak akan menanggapinya satu 

6. Bahan yang pernah saya pelajari lebih banyak, walau Iidak hanya bersumber dari studi kritik budaya yang dikenaJ dengan sebutan "poststrukturalisme". Latar 
beJakang ini mencoraki lingkup dan kiblat uraian berikut. PostslrukluraHsme sendiri sering dianggap bagian penting dari postmodernisme, malah sering diper
lakukan sinonim. Saya bersyukur alas dorongan beberapa pihak yang mempunyai sikap berbeda-beda terhadap postmodemisme: Alton L. Becker, Gadis Arivia, 
Keith Foulcher, Joel S. Kahn, dan Kenneth Young. 

7. Peringatan RockyGerung perlu diu!angi: tidak semua orang yang paham postmodemisme adalah pengikut isme itu, "sarna ha!nya lidak semua orang yang mengerti 
komunisme adalah seorang komunis" (fawn Pt1~, 3 Oklober 1993). Ini bukan bemti sayi! menyetujui Rocky secara meneyeluruh. Saya kurang setuju dikotomi yang 
dibuatnya antara postmodemisme dan ideologi, atau anlara pengikut berbagai "isme" yang dianggapnya sejati versus mereka yang dituduhnya "tidak se~ti" atau 
"semu". 

B. Saya sendiri menyimpan beberapa kritik terhadap postmodernisme, tetapi bukan di sini tempa! untuk memaparkannya. Beberapa kritik terhadap pos!modemismc 
akan saya lontarakan sepintas·lalu di bawah ini. 

9. Jni berbeda dari yang berpendapat (dengan maksud mendukung atw menyalahkan) bahwa dalam postmodernisme sarna sekali tidak dikenaJ "salah" atau "beilM 
Bukan satu tapi juga bukan SI."gaJa apapun. 
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per satu secara runtut. Ada kaitan erat diantara mereka. 
Cukup bal)Yak pendapat bahwa poslmodernisme tidak 

perlu diperhatikan karena dianggap tidak ada yang baru 
darinya. Ada dua alasan yang sering dikemukakan. Post

. modernisme dianggap sarna dengan relativisme atau seke
dar "metode kritik" yang sudah dikerjakan hampir semua 
~me lain. Bagi pihak lain postmodernisme dianggap sudah 
lama hadir dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia, di
anggap terlalu biasa dan tak pantas mendapatkan perhatian 
khusus. Bertenlangan dengan dua pandangan itu, ada lagi 
yang menolak postmodemisme dengan alasan orang Indo
nesia belurn siap mengenalnya. Untuk menjadi modem saja 
Indonesia belurn sampai, begitu kata mereka. 

Postmodernisme juga diserang karena dua alasan lain 
yang saling bertolak-belakang. Di satu pihak ia dianggap 
berbahaya, karena dituduh bersikap terlalu luwes, pengan
jur "relativisme" yang ekstrem, terlalu permisif, mern
biarkan dan membenarkan apa saja, tanpa batas. Postma
dernisme dianggap mengobarkan semangat anything goes 
("apa pun boleh-boleh saja"). Di pihak lain postrnodemisme 
diserang, kadang-kadang oleh pengritik yang sarna (0, jus
tru karena dianggap bersikap terlalu sempit. Dekonstruksi, 
yang dirayakan postmodernisme, kerap dituduh serba 
negatif dalam segala perkara, menghaneurkan yang ada, 
melumpuhkan kegiatan perjuangan yang mulia, bersikap 
nihilistik, dan tidak memberikan alternatif sebagai ganti 
bagi apa yang diserangnya. 

Akhirnya, ada yang menolak postmodernisme dengan 
alasan isme ini terlalu sulit dipahami. Dalam kelompok ini 
terdapat bermacarn-macarn sikap, motivasi dan harapan. 
Yang Iueu ialah bila keluhan tentang kebingungan ini da
tang dari mereka yang sekaligus merasa sudah paham ten
tang postmodemisme sehingga giat mernberondongkan se
rangan-serangan seperti tersebut di atas. Moga-moga "bi
ngung menghadapi postmodernisme" tidak hanya menjadi 
sebuah mode bergaya, sebagai reaksi setimpal lerhadap mo
de bergenit dan berdiskusi postmodernisme secara rurnit. 

Bagi poslmodernisme, tak ada pengetahuan yang hadir 
di luar diri subyek yang mengetahui. Karena itu kesadaran 
akan "posisi diri" menjadi penting. Tak ada pengetahuan 
yang "jelas" atau "membingungkan" dalam dirinya sendiri 
seeara obyektif (seperti yang diyakini kaum empiris dan 
positivis). Tak sedikit rekan saya yang menyalahkan secara 
sepihak postmodernisme gara-gara merasa tidak menda
patkan pemahaman yang diearinya tentang isme ini. Bagi 
postrnodernisme, atau sebagian darinya, segala sesuatu 
hanya bisa jelas atau membingungkan, menggelikan, 
menakjubkan atau mengerikan bagi subyek atau "penga
mat" tertentu yang dibentuk oleh discourse tertenlu. 
Pengetahuan dan pihak yang mengetahui tak terpisahkan. 
Keduanya saling menjelaskan. 

Orang yang termakan ideologi "modernisasi" mungkin 
menjelaskan kebingungan ini sebagai bukti orang Indonesia 
belum siap mengenal postmodemisme_ Jalan berpikir begi
tu rneyakini adanya tahapan-tahapan linier dalam peruba
han rnasyarakat. Seakan-akan sejarah adalah sebuah evolusi 
dalam suatu jalur lurus dari belakang ke depan. Pemikiran 
demikian sudah banyak dikritik dan ditinggalkan dalam 
ilmu-ilmu sasial sebelurn meriahnya perdebatan postma
dernisme di Indonesia. rostmodernisme hanya memberikan 
salah satu pukulan gong bagi runtuhnya takhayul ten tang 
evolusi kesejarahan demikian. 

Yang perlu dikejar Iebih Ianjut ialah apa yang dimak
sudkan oleh berbagai pihak dengan istilah "membingung
kan" atau "sulit" ketika rnenilai postmodernisme? Sehari 
setelah seminar di Salatiga, terbit sebuah laporan jumalistik 
dengan judul "Perlemuan Arisan Kebingungan"." Judul ini 
punya potensi membingungkan, tidak kalah ketimbang 
poslmodernisme yang dikeluhkannya. lsi laporan itu 
sendiri tidak menjelaskan apa yang dilonlarkan judulnya. 

Kala "kebingungan" itu punya banyak kemungkinan 
makna yang relevan bagi pembahasan postmodernisme. 
Persoalannya bukan mana yang salah atau benar. Disini 
kita mulai berkenalan dengan postmodernisme, bukannya 
Iewat definisi ontologis yang formal (apa "hakekatnya"), 

Mengapa Membingungkan? Membingungkan Siapa? tetapi lewat pengamatan perilakunya yang khas dalam 
Jika kita selalu bingung sesudah berkali-kali berusaha praklek nyata. Salah satu kesibukan postmoder)1isme ialah 

memahami "postmodernisme", mungkin kita harus meme- meragukan berbagai kepastian yang dikeramatkan dalam 
riksa sejenak mengapa kila bingung. Mungkin yang kita masyarakat. Dalam kalimal positif: postmodernisme mem-
eari memang lak ada. Seperti halnya Ratu Adi!, revolusi buka berbagai kemungkinan yang semula dianggap tak 
proletar, alau jati-diri kepribadian nasional yang diburu ,masuk akal, mustahi! atau tabu. Ia pejuang kelerbukaan 
dan dinanli ban yak orang. Sementara itu yang diaju-ajukan' yang radikal. Termasuk keterbukaan bagi yang belum kita 
orang lain tak terlihat, jangankan dipahami, karena me- ketahui secara serba pasti. 

_ mang bukan itu yang dieari atau diharapkan. Membahas Bagi mereka yang terlalu lama terjajah dalam lala dunia 
persoalan "mengapa postmodernisme membingungkan yang baku, rutin, dan serba pasti, luasnya keterbukaan 
kUa" bisa memperjelas apa postmodernisme itu bagi kita, yang dihamparkan postmodernisme bisa sangat "membi-
dan siapa kito ini. ngungkan." Bahkan mungkin m~nakutkan atau mengeri-

10. KI)III/1G>. 1ll0k!nbt'r I'J<!). 
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Koa1isi Pekerja Sen! dan 

Grup Aksi Sen! Gerilya 

berdemonstrasi di Museum of 

Modern Art New York, 

3 Januari 1970 

kan. Ibaratnya bukan seperti kata pepatah "rusa masuk 
kampung", tapi "dinosaurus masuk plaza." 

Apakah "kebingungan" dalam pengertian ini yang 
dimaksudkan oleh Iaporan jurnalistik tersebut diatas? 
Tampaknya bukan. Dalam bahasan postmodernisme, "mak
sud pengarang" tidak relevan. Yang lebih patut diperhi
tungkan ialah akibatnya. Laporan itu bisa dibaca publik kita 
sebagai reproduksi intimidasi yang sangat akrab: sesuatu 
yang tidak pasti adalah ancaman bagi stabilitas dan kea
manan. Seakan-akan ada suara: "Takutlah engkau pada 
ketidak pastian! Dengarkan dan patuhilah hanya instruksi 
yang resmi dan petunjuk yang pasti dati pihak yang berwe
nang. Yang pasti datang dari yang serba tahu, dan yang 
serba tahu pasti maha baik dan benar. Maka musuhilah 
postrnodernisme." 

Harus diakui tidak semua kebingungan disebabkan oleh 
ketertutupan, ketakutan, prasangka ataupun kebodohan. 
Banyak, mungkin sudah terlalu banyak, pembahasan ten
tang postmodernisrne yang mernang sangat membi
ngungkan orang yang ingin mengenalnya, betapa pun cer
das, tulus dan seriusnya orang ini mencoba mencema pem
bahasan itu. Hal ini bisa te~adi karena yang menyampaikan 
pembahasan sendiri juga bingung. Tidak ada larangan bagi 
orang bingung untuk berbicara' tentang postmodernisme. 
Mungkin kebingungan publik itu karena pembahasnya ter
lalu pandai, tapi juga terlalu asyik berbicara pada dirinya 
sendiri. Ia bermonoiog, 

Postmodernisme bagaikan bunyi sebuah puisi ketim
bang instruksi militer atau resep rnasakan. Puisi memben-

tangkan kernungkinan makna-makna dan terbuka pacta 
pembaca(an) yang bermacam-macam. Banyak puisi yang 
''bagus'' bersifat ambigu, serba menantang pembacaan yang 

-iiktif dan bisa membingungkan. Tapi ini tidak berarti semua 
~ teks yang membingungkan dan penuh ambiguitas - seper-

ti ramalan lotre nasional- dengan sendirinya adalah puisi 
yang "bagus." 

Persoalan komunikasi, narasi, dialog, discourse, menjadi 
pusat-pusat perhatian kaum postmodernis. Bagi mereka 
kornunikasi bukan sekedar prosedur, alat, atau keperluan 
teknis yang dibutuhkan untuk saling bertukar gagasan dan 
perasaan. Kaurn postmodernis biasanya sangat peka akan 
pelik-pelik berbahasa, lebih daripada kebanyakan linguis 
kita. Karena itu bila ada kebingungan dalam pembahasan 
postrnodernisme, kemungkinan hal ini bukan karena kesa
lahan "teknis" alau kurangnya ketrampilan "praktis" salah 
satu pihak (pembicara atau publiknya). Ada yang lebih 
mendasar, yang tak terelakkan. Yakni kesenjangan discourse. 

Discourse dan Penerjemahan 

Oi atas telah diberikan gambaran karikatural ten tang 
serangkaian perbedaan kiblat di antara modernisme muta
khir dan poslmodernisme. Dua isme itu dapat dibayangkan 
punya dua kelompok besar ragam discourse. Banyak orang 
Indonesia bingung keUka ingin mengenal postmodernisme, 
sebab mereka mengikuti perbincangan dengan discourse 
yang berbeda daripada discourse si pembicara. Bagaikan 
membaca teks di layar komputer yang ditulis dengan satu 
program dan hendak dibaca dengan program lain yang 
tidak saling akur. Bukan mesin komputernya rusak. Bukan 
pula penulis atau pembacanya yang salah. 

Tidak semua orang bisa memahami kesulitan tersebut. 
Orang yang terbenam dalam sebuah discourse - seperti 
banyak rekan kita yang modernis - tidak dapat menyadari 
adanya discourse yang lain. Discourse yang dimilikinya 
sendiri tak tampak sebagai sebuah discourse. Seperti kata 
pepatah tentang ikan yang tak dapat melihat air dan 
merasakan basah kuyup walau ia hid up di dalam air. 
Postmodernisme umumnya, dan poststrukturalisme 
khususnya merupakan sebuah discourse tentang berbagai 
ragam discourse. Kesadaran inilah yang tak ada dalam mo
dernisme dan berbeda dari relativisme milik modernisme. 

Sebagai salah satu istilah kunci dalam postmodernisme, 
II discourse" punya arti bermacam-macam. Untuk keperluan 
sederhana kita saat ini, istilah itu dapat dijelaskan sebagai: 
kegiatan bergaullberbahasa di antara orang-orang nyata di 
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11. Pengertian discourse yang saya ajukan si atas memang masih kabur. BiarJah uraian di bawah ini akan memperjelasnya dengan contoh-contoh. Pengertian discourse di N( 
atas merupakan bajakan dari konsep Bakhlin di tahun 1934.lni berbeda dari pengertian discourse yang dominan daJam postmodemisme, yang datang dari Michel Ba. 
Foucault 35 tahun kemudian: " ... seperangkat aturan-aluran yang anonim dan historis, selalu dilentukan oleh masa dan ruang yang membatasi sebuah zaman. dan So 
menjadi kondisi berlangsungnya fungsi pemyataan bagi suatu wilayah sosial-ekonomi·geografis-bahasa tertenlu." Michel Foucault, The Arch~ology of Klrowled~r. ter' COl 

jemahan Alan Sheridan (London: Tavistock, 1972), 117, terjemahan bebas dari saya. Berbeda dari wawasan Bakhtin, discourse dalam pengertian Foucaultian lid~k ser. 
mengakui pentingnya subjek dan tapik dalam pernyataan. Adapun s:lmber acuan klasik untuk pandangan Bakhtin ata~ bahasa/discourse adalah "Discourse in the 12. V .. 
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suatu kesempatan terbatas, dengan menggali dan mengan
dalkan berbagai khasanah pemaknaan yang pernah ada dan 
saling bersaing. discourse berbeda dari "bahasa" yang 
biasanya diartikan sebagai suatu "sistem" yang bersifat 
abstrak dan urnum, untuk dipergunakan sebagai "a1at" 
komunikasi oleh subyek yang mandiri sebagai konsumen 
(secara kreatif maupun mekanis),11 

Yang rnemungkinkan berlangsungnya suatu discourse 
ialah adanya perjumpaan asumsi bersama di antar3 mereka 
yang terlibat dalam kegiatan berbaku-tutur itu. Bukan kese
tiaan rnematuhi tata bahasa yang universal. Perjumpaan 
asumsi bersama itu berlaku setempat, sesaat, dan terbatas 
pada kalangan yang langsung terlibat. Ini tidaklah berarti 
asumsi itu otonom di tengah lingkungan sosialnya. Ia 
terkait dan senantiasa dalarn perubahan yang dinamis. T api 
ia bukan sekedar pengulangan praktek konsumsfsuatu pro
duk yang universal. Untuk bisa berfungsi efektif, asumsi itu 
tidak diungkapkan tetapi ditelan mentah-mentah. la tidak 
dipersoalkan atau dipertanyakan. Ia diinjak, tapi sekaligus 
dianggap tidak hadir. 

Contohnya, bila kita berkunjung ke rumah ternan dan 
mendengar pertanyaan tuan-rumah: "Minurn kopi?", kita 
cenderung rnerasa segera paham. Kitil tak bertanya: /lApa 
maksud kamu?" Secangkir teh atau kopi terlanjur menjadi 
bagian teks yang baku dalam komunikasi sosial (kunjungan 
tamu). Bila kita menjawab pertanyaan itu dengan "Ah, 
nggak usah repat-repat", kita rnempertemukan asumsi
balik bahwa kita paham asumsi pada pertanyaan awal tuan 
rumah. 

Bayangkan jika tuan rumah itu kemudian menjawab: 
"Bukan mau repat. Saya tidak menawari kamu minuman. 
Saya cuma ingin tahu apakah kamu biasa minum kapi. Kata 
ternan, kamu berpuasa kopL" Ia meruntuhkan asurnsi kita. 
Tentu saja kita bisa membalasnya: "Saya tidak minta kamu 
repot-repot bikin kopi. Saya cuma bilang nggak usah repot
repot memikirkan kebiasaan saya." Sebuah "kesalahpa
haman" bisa kemudian disadari dan dipermainkan. 

Pertanyaan awal si tuan rumah ("Minum kopi?") bisa 
punya aneka makna lain dalam sebuah komunikasi tanpa 
"kesalahpahaman". Pertanyaan yang sarna bisa dimaksud
kan untuk melueu, mengejek, bergurau, marah atau mung
kin merayu. Misalnya, si tuan rumah menirukan sebuah ik
Ian yang pernah ditertawakan bersama tamunya. Bisa juga 
ia menyindir si tamu yang pernah berkunjung dan menum
pahkan minuman kopi. Atau merayu, karena "minum ko
pi" menjadi "bahasa sandi" (mana ada bahasa non-sandi?) 

yang mereka bikin berdua seeara pribadi untuk mengganti 
istilah "berpaearan". Dan seterusnya. 

Pernyataan apa pun punya kemungkinan makna yang 
tidak terbatas. Tapi kita sering merasa atau pereaya (tanpa 
pernah dapat memastikan) bahwa kita saling rnemahami 
makna yang sarna, berkat asumsi bersama yang terasa sa
ling-bertemu, atau kita duga saling bertemu. Asumsi itu 
berlaku sangat terbatas, baik dalam hal siapa yang terlibat 
maupun lingkup dan masa berlakunya. Tak ada prinsip, da
sar, pusat atau sumber makna yang agung/transendental 
dan bersifat "baik dan benar" di luar praktek kongkret 
orang-orang yang saling bertutur-kata. Pusat atau sumber 
itu juga tidak terdapat pada "maksud" penutur/pengarang 
seeara sepihak. Makna dalarndiscourse berlangsung seeara 
dialogis dengan yang diajak bicara. Bersi!at sosial dan his
toris. 

Itu sebabnya mazhab Bakhtin menolak dua mazhab 
kebahasaan burjuis yang dominan di Eropa dan tanah jajah
an Eropa (termasuk Indone~ia hingga hari inD. Yang perta
rna ialah subyektivisme individualistik (perhatikan kajian 
sastra kita didominasi oleh studi biografi dan maksud pen
garang). Yang kedua adalah obyektivisme abstrak (perhati
kan seluruh kampanye berbahasa secara "baik dan 
benar").1! 

Sejarah telah menyaksikan betapa banyak manusia 
dihakimi dandihukum karena teks yang disusunnya diang
gap menghina atau mengancam kekuasaan. Kejahatan 

, (menghakimi dan menghukum) itu selalu bersumber dari 
keangkuhan memonopoli pemaknaan teks seeara monolo
gis (sepihak), secara tunggal, dan secara mutlak-mutlakan. 

Novel", d~lam Michel Holquist, Til,· Dia/lIsi!' iIllIlSilill/ivll. tcrjemahan CMyl Emerson dan Micheal Holquist (Austin: University of Texas Press. 1981),259-421. 
B~gaim~na \l'alVas~n Bakhtin dap,\! di'ln~~ai' mClldahului dan sekaligus mengungguli dekullstruksi ,1 1.1 Dmida diajukan kajian oleh Allon White, "Bakhtin, 
Sociolinguistics and Dt'r(ln~trU(tillll" . .1,11,1111 Fr,lI1k CI,ll'l'rsmith (ed J, Tb,' TiI,wy of R,·t1diJl.~ (Sussex: Hm·~,ter I'r~". 19!14), 123-146. (Cat,ltan rooaksi', Biasanya dis
course diindoncsiakan ~l'b,]~'1i \\',1(,111,1 ,1tau tii~kur:;us. Kami ~t'ngaj,1 tak ml'ngindtHll'SiakannY,I. oll'llilik M~uml'ntasi yang telah dipaparkan oleh penulisnya 
sl'ndiri.) 

1~. V. N. Vol()~in(l\,. Mllni;1II ,111.1 'I'I1,·I'III/o'.""I'/w ,,'I,lIIgIIIIS'" tl'rjl'nMh,lll L,1disl,1I' M,ltil'k~ dan I. R. Tit\lnik (C1l1\brid~(" 1 !.m·,]rd Uni\'{'rsity I'H'S.~. 197:11, ~5-106. 
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Orang yang Oaiam perilaku itu, menurut kata-kata Komaruddin Hida- cinta kamu" hanya kita jumpeli di komik atau filem cerita 
yat, teks telah diberhalakan. Indonesia. Bangkitnya kapitalisme Indonesia di tahun 1980-

terbenam dalam dis- Bila pertanyaan "Mau kopi?" dimaksudkan sebagai lelu· an mengkampanyekan "aku cinta buatan Indonesia", Sua-
Call, yang bertanya harus yakin (berasumsi) orang yang dia- '1"\ rni-istri dari generasi orangtua kebanyakan kita tak pernah 

course jak bergurau paham bahwa ia sedang meluc_u. Asumsi ini saling mengucapkan "terima kasih", Ucapan itu hanya 
harus dibiarkan terdiam di latar belakang. la tak bisa secara diperuntukkan bagi tamu, orang asing, atau dalarn doa dan 

modernisme tidak dapal sepihak memastikan makna lucunya. Ini sangat bergantung pidato resmi. jika diucapkan kepada suami/istri biasanya 
pad a yang diajak bicara. Tetapi karena dibiarkan diam, menjadi umpatan/sindiran, 

menyadari adanya dis- asumsi itu tentu saja bisa meleset atau kesasar. Eisa jadi Kebingungan banyak orang Indonesia ketika mengikuti 
lelucon itu membuat si pendengar cemberut karena tersing- perbincangan ten tang postmodernisme, saya arnati, ber-

course lain. gung, bukan tertawa karena geli. sumber dari perbedaan discourse, Banyak pembahasan ten-
Maksud pembicara tak bisa dipastikan oleh penjelasan tang postmodernisme disampaikan dalarn discourse post-

Discourse-nya sendiri tarnbahan. Jika penjelasan tambahan diberikan, usana melu- modernis itu sendiri. Ini wajar, dan memudahkan pemba-
eu itu akan gagal: "Harap rnaklum. Maksud saya tadi melu- hasan seorang postmodernis. Bagaikan membahas tradisi 

lak cu, Iho. Ayo ketawa, dong! Lucunya kan begini ... " Begitu selamatan, keris atau wayang dalam bahasa jawa, atau 
penjelasan itu diberikan maka yang dimaksudkan lucu membicarakan Islam dalam istilah-istilah Arab. Tetapi kon-

lampak sebagai sebuah menjadi tidak lucu, Yang masih "punya harapan" menjadi sekuensinya, perbicangan postmodernisme seperti itu ha-
lueu justru penjelasannya yang tidak dimaksudkan lueu, Ini nya dapat diikuti sesama postrnodernis sendiri, Forum Uu 

discourse. pun hanya "punya harapan", karena untuk ini pun tidak membingungkan siapa pun yang ingin mengenal postmo-
ada jaminan pasti. Setiap penjelasan tambahan akan me- dernisme, tetapi belum mengenaI discourse postmodernis. 

Postmodernisme meru- nirnbulkan kemungkinan-kernungkinan makna baru yang Banyak rekan yang terkungkung discourse modern is 
tidak dapat dipastikan, bergantung pada asumsi baru yang tidak dapat memahami, dan karena itu tidak dapat mema-

pakan terlibat. Untuk berupaya memastikannya, diperlukan tam- afkan, mengapa para penggemar postmodernisme tidak 
bahan penjelasan baru lagi bagi penjelasan tambahan yang berbicara secara "sederhana", "kongkret", atau "sistematis" 

discourse sebelumnya, dan seterusnya, saja. Permintaan itu seringkaJi jujur dan tulus. Tapi ini se-
Tidak ada bahasa atau discollrse macam apa pun yang perti orang berbahasa Inggris meminta kita agar senantiasa 

tentang berbagai ragam secara netral, total, dan transparan mcnggambarkan rcalitas bcrbicara dcngan tel1se dan gender yang tegas dalam berba-

di luar bahasa/discourse, Setiap bahasa/discourse dibangun hasa Indonesia. Atau meminta seorang penyair membuat 
discourse. dengan sejumlah asumsi yang harus didiamkan untuk "sinopsis" puisinya. Atau meminta orang yang sedang ti-

memungkinkan berlangsungnya suatu dialog, atau dur pulas menjelaskan bagaima~a rasanya sedang Hdur 
bersuaranya suatu pernyataan. Wilayah sunyi itu berbeda- pulas. 
beda dari satu bahasa/discourse ke bahasa/discourse lainnya. Kalau orang~orang yang mengajukan permintaan seper-
Perjumpaan antar bahasa/discourse seringkali menimbulkan ti itu tidak. dapat rnengerti atau memaafkan kaum postmo-
kejutan atau kecelakaan karena perbedaan wilayah suara dernis, sebaliknya seorang postmodernis dapat diharapkan 
dan sunyi itu tak terduga sebelumnya. l3 memahami dan rnemaafkan mereka yang bingung dan 

Walau bahasa Jawa Kromo mengenal "sugeng enjang" kecewa terhadap postmodernisme, Permintaan semacam 
(selamat pagO, ucapan itu tak ada terjemahannya dalam itu datang dari para korban positivistisme dan logosen-
bahasa jawa Ngoko. Status pernikahan atau umur di-sunyi- trisme. Mereka tidak tahu bahwa secara obyektif tidak ada 
kan dalam percakapan basa-basi antar kenalan baru di dikotomi bahasa yang mudah/kongkret dan bahasa sulit! 
banyak negeri "Barat", tetapi di-suara-kan di banyak negeri abstrak. Semua bahasa ya sulit dan abstrak, karena itu kam-
Asia. Banyak turis Barat kaget ketika ditanya berkali-kali bing dan cacing tak berbahasa. Setiap anak cucu mahluk 
oleh kenalan barn di tempat umum apakah ia sudah kawin, yang menciptakan bahasa itu sendiri harus belajar berta-
atau punya anak. hun-tahun dengan susah payah. 

Ambisi individu atau pernyataan pribadi ("thank YOII" Semua bahasa adalah sistem tanda yang bersifat arbi-
atau "/ love you") di-sunyi-kan dalam praktek berbahasa di trani, maka selalu "abstrak", dan hanya berhubungan de-
masyarakat kita, tetapi bersuara lantang di banyak bahasa ngan rea Was secara sewenang~wenang. Bahkan istilah 
Eropa. Hingga sekitar tahun 1980-an, ucapan serius "aku "kongkret" itu sendiri adalah sebuah abstraksi yang tidak 

13. Alton L Becker 5<lngal bcrjasa membuka pandnngan S<1Yillentang mutlaknyil kesunyian dillam bahasa. Pierre Macherey, kritikus dan teoritiku5 Marxis terpenting 
pada paruh kedua abad ini mt'nulis: "unluk bisa menyatakan apil pun, mesti ilda hal-hal lain yang tak boleh diurapkan." Pierre Macherey, A Theory of UI!'rMY 
Pmtiuclilill (London: Routk>dgt' & Kt'gan Paul, 19711).115, terjemahan bebas dari saya. Lampu dalam gedung bioskop harus dipadamkan ketika pertunjukan film akiln 
dimulai. 
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secara alamiah dapat dianggap "mudah/jelas". Hanya 
karena kesewenang-wenangan bila huruf-huruf atau uea
pan "nasi goreng" bisa punya makna "abstrak" tertentu 
(sejenis makanan populer di Asia), dan bisa mengacu pada 
benda material "kongkret" yang diperjual-belikan di rumah 
makan. 

Bahasa "awam" atau bahasa "sehari-hari yang ngepop" 
adalah bahasa sulit/abstrak yang sudah tidak kentara lagi 
sulit/abstraknya karena dibiasakan (dinaturalisasikan) 
bertubi-tubi pada kita." Tak ada perbedaan makna "harafi
ah" dan makna "kiasan". Semua rnakna bersifat kiasan. 
Makna-makna "harafiah" adalah rnakna-makna kiasan 
yang sudah kita Itipakan ke-kiasan-annya.'; Seperti halnya 
tak ada perbedaan obyektif antara fakta dan fiksi. 
Perbedaan itu merupakan sebuah fiksi, yang faktual. 

Adanya kesenjangan discourse modernisrne dan post
modernisme tidak menutup peluang bagi publik modernis 
untuk mengenal postrnodernisme. Yang bisa menolong kita 
adalah sejumlah "penerjemah" yang bisa membuat jembat
an komprorni secara berhati-hati di antara discourse mo
dernisme dan postmodernisme. Dengan jasa para pener
jemah itu postmodernisme bisa dijelaskan ke dalam dis
course rnodernisme agar menjadi agak "mudah" dan "jelas" 
bagi publik modern. Banyak ulasan tentang postmo
dernisme selama ini memberikan te~emahan kutipan dan 
jargon antar-bahasa, tanpa terjemahan antar-discourse. Yang 
tersebut belakangan ini justru lebih penting tapi memang 
lebih sulit. 

Bagaimanapun hebatnya kerja seorang penerjemah, 
hasilnya tak pemah sempurna. Postmodernisme yang diter
jemahkan ke dalam discourse modernisme sulit dibilang 
postmodernisme lagi. Setiap kata dari satu bahasa/discourse 
tidak punya padanan dengan kata apa pun dari bahasa/ dis
course lain. Karena bahasa/discourse tidak punya kaitan 
mutlak, langsung dan stabil dengan realitas (kaitan itu 
sewenang-wenang), setiap bahasa/discourse membentuk 
tata dunianya sendiri-sendiri secara sewenang-wenang. Ini 
terjadi berdasarkan perbedaan di antara unsur penanda 
(huruf, tutur-kata, lirikan mata, dsb.) dalam bahasa/dis
course (yakni sistem tandal yang sarna. Di luar itu, tak ada 
sebuah bahasa/ discourse agung atau pun meta-bahasa/ dis
course yang secara transendental mengatasi dan sekaligus 
bisa merangkum tata-dunia yang dibentuk semUa ragam 
bahasa/discourse, dan merepresentasikan reaJitas jagad ini • 

secara universaL 
Upaya Goenawan Mohamad menerjemahkan "tile 

other" - sebuah istilah kunci dalam discourse postmo
dernisme berbahasa Inggris - menjadi "Ill/ml" (dari bahasa 
Jawa) menampilkan kasus yang layak diamati,(~ Oi satu 
pihak terjemahan itu layak kita puji dan kagumi sebagai ter
jemahan yang sangat eerdas, Oi pihak lain, penerjernahan 
demikian bisa "menggelincirkan" publik Indonesia. Akan 
rnudah bagi publik ini tergoda berilusi seakan-akan ada 
suatu benda "kongkret" atau "obyektif" di dunia yang 
bebas-mandiri dari bahasa/discourse apa pun, Benda itu 
kebetulan disebut the other dalam suatu bahasa/ discourse 
tertentu, dan dibilang liyan dalam bahasa/discourse lain. 
Bahasa/discourse seakan-akan hanyalah pemberian nama 
dan nilai atas realitas yang sudah ada sebelumnya, dan 
mandiri dari bahasa/ discOlm;e apa pun. 

Penerjemahan lah yang, antara lain, telah mendorong 
banyak orang untuk menganggap postmodernisme sekedar 
sebagai "relativisme" atau "multi-perspektivisme" yang su
dah pernah berjaya dalam modernisme. Relativisme dalam 
modemisme menghargai perbedaan pemahaman/penga
matan yang berbeda-beda atas suatu realitas yang tunggal, 
betapa pun luas-dalam-dan-kompleksnya realitas ilu. Da
lam postmodernisme, reaJitas itu sendiri tidak pernah tung
gal, apalagi pemahaman berbagai pihak terhadapnya. 

Contoh "liynll" tadi hanya menggambarkan sebagian 

14, Lillal uraian s~y~ di "Pascamodernisme: Mengapa Sulil Tapi rerlu?", KOlllpa" 28 5t'plembeT 1991 
15, Raman Selden, Rt'II.i('r',: GuM1'/1l CIII!/l'lIIporary Li/('mry Tlu.'lIry (Brighton: The Harvesler Press), 91 
\6, Dua minggu selelah menjadi pemakalah pada seminar postmodernisme di Salali~a, GncnaWi\n Mohanwi mrnjadi pem"kalah pad" scbuah diskusi di Jakar1a, jUf;ol 

lenlang poslmodernism!;', Dalam makalah yang perlama, liyan dijt>laskan secara bcrhali·hali de!lf;an s('buah p('ringal,l(l kep"d,\ pemb,leo1 balm',\ ini nll'rupo1kan "ler· 
jenlo1han semenl,'ra unluk III,' 'lthd' (,'Marxisme dan Pllstmodernismc: Dilih"t dari IndIHll'si,l di I"hull 19lj~". Tulis.1(1 (,'''I.'n,\\\'o\1\ Inl dil11t1,11 d,ll,ul1 KIIIIIIII !111lllllr iui 
jug~). Lllu d~l~m m,lk,1I,1h ~'~Il); di~~nlpaik~n dua min~gu kemudial1, pt'ring,1l~n iltl sud,,1l li,ld,\" ... .iII:'.I!',)1 ~·,ln); dih'l1,'1 ~('i,'k l~lalu ",ul1f',1i sl'\..,H,lng, d"I'"l disl'[>ul 
,eb,'~,'i Ilpay" mrnjiu,lkk,'11 \',lI1);·Lain (till' olll,'r dalam bahas" In~gris alilU liI-,\(\ d,ll,llll b'lh,I~" J,III',I)", ("B.n,lI, I\il,\ .1,1); EWlill'i", (11,I\..,II,lh unluk d~.';klISI 
"M"syar~kat 1',ls,',,·Ml'>l.i<.<rn ..1,1(1 Lknluran Anlolr P~radaban" di l.l'lIlbag,l Siudi Af;,111\,\ d,1l\ H]:."II,ll, ~ It )klllL'>l'r 1'1'1,11 
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Alexander Kosolapov, 

Coca·Cola Lenin, 1980 kedl dari problema yang niseaya hadir pada setiap 
terjemahan. PadahaI, dalam rentangan berbagai skala yang 
luas, setiap kegiatan berbahasa adalah kerja penerjemahan. 
Semua manusia adalah penerjemah. Menurut postma
dernisme tak ada teks yang dieiptakan seorang pengarang. 
Tak ada teks yang asli. Yang ada hanyalah para pener
jemah, pendongeng, dalang atau juru tulis. Bukan pe
ngarang yang menciptakan makna-makna atau teks asH. 

Setiap penerjemahan melibatkan kompromi, pernalsuan, 
pengkhianatan, pernujaan atau penjinakan dan kadang
kadang pernbunuhan atas apa yang mau diterjemahkan. Ini 
menjadi serius jika yang hendak diterjemahkan adalah isme 
yang liar seperti postmodernisme. Tulisan saya fni sendiri 
tidak dapat mengelak dari kekejaman sejenis itu. Inilah 
harga yang harus dibayar untuk sebuah niat membuka dia
log ten tang postmodernisme dengan sebuah publik yang 
diangankan tidak harus terIebih dahulu mengenal asumsi
asumsi dasar discourse postrnodernis. 

Kekejaman terjemahan juga dilakukan setiap kegiatan 
ilmiah terhadap realita hidup. Berbeda dari discourse ilmiah, 
postmodernisme berbakat lebih berendah hati, lebih meng
hargai bahasa puitika serta ambiguitas. Kebanyakan dis
course ilmiah berambisi totaliter dalam upaya menaklukkan 
realitas. Kekejaman terjemahan dijalani tanpa risih dan rasa 
salah. Bahkan mungkin tak terpikirkan sama sekali. 

Dalam sebuah masa orientasi '1Jerkenalan dengan post
modernisme" seperti sekarang, penerjemahan demikian 
memang terasa perlu, dapat dibenarkan bahkan terpuji. 
Lain soalnya jika tahapan itu dianggap menjadi terminal 
terakhir menuju pemahaman atas postmodernisme. Bisa 
berbahaya jika penerjemahan itu diproduksi dan dikonsum
si tanpa disertai kesadaran ten tang hakekat sebuah terjema
han, persyaratan penggunaannya, batas-batas manfaatnya, 

serta resiko akibat sampingnya. Celaka bila kita terburu
buru puas dan merasa sudah paham postmodernisme 
hanya lewat terjemahan ilmiah modernis. 

• 
'1 Gairah Menjinakkan Postmodernisme 

Pad a akhirnya berkenalan dengan sebuah discourse 
secara memadai menuntut pengalaman praksis diskursif, 
bukan sekedar olah otak. 1a menuntut penga1arnan mend
cipi ikut percaya pada asumsi-asumsi isrne ini, biar pun 
untuk sejenak. Berkenalan dengan postmodernisme bukan
lah sekedar menambah pengetahuan atau informasi baru di 
tabung/ gudang pengetahuan modernis yang lama. Persis 
seperti bela jar bahasa asing: bukan sekedar menambah 
kosa-kata baru untuk ditempatkan dalam tata dunia dan 
asumsi bahasa sendiri. Pemahaman itu rnenuntut pengor
banan (biar pun kecil-kecilan dan sementara waktu) asurnsi 
yang sebelumnya membentuk identitas orang yang belajar. 

Pengorbanan semacam itulah yang ditakutkan, dihin
darkan atau memang sulit dialami banyak orang modernis 
yang bela jar postmodernisme. Mereka mengumpulkan 
tulisan atau rajin mengikuti diskusi tentang postma
dernisme, dengan niat menambah secara kuantitatif penge
tahuan kognitif atau infarmatif, tanpa siap mengalami 
perubahan wawasan lama .. Tidak aneh jika banyak yang 
keluar dari forum seperti itu dengan menggerutu karena 
tidak mendapatkan apa-apa selain kebingungan. 

Berkali-kali saya menjumpai kalangan terpelajar 
Indonesia yang merasa perIu tahu apa itu postmodernisme 
tetapi mengaku tak punya waktu untuk mempelajarinya 
secara memadai. Mereka minta diberi penjelasan ringkas 
dan sederhana apa yang sebenamya tidak ada, yakni defi
nisi atau "inti" postmodernisme. Hasrat seperti ini meng
ingatkan kita akan sikap yang menggejala dalam 
Pembangunan bercorak modern-kapitalis: pragmatis, 
efisien, ekonomis, instrumentalis. Banyak orang memasuki 
forum diskusi tentang postmodernisme dengan sikap, 
semangat, asumsi dan harapan yang mirip ketika mereka 
memasuki loka~arya, training, atau kursus kHat yang men
jamur di tanah air, Tidak seperti keUka ia memasuki rumah 
ibadah, auditorium konser atau pembacaan puisi. 
Postmodernisme diangankan sebagai seonggok penge
tahuan baru, atau potensi "sumber daya" yang ingin dimili
ki untuk dieksploitasi oleh Subyek: mahluk modern, rasio
naI, otentik, sekuler yang menjadi pusat jagad raya. 

Bisa dipahami jika buku semaeam Postmodernism and the 
Social Sciences yang ditulis Pauline Marie Rosenau menjadi 
populer di komunitas terpelajar Orde Baru." Mirip kisah 
larisnya buku Megatrends 2000 di Indonesia tahun 1990 
yang sering dikutip-kutip elit kita. Buku Rosenau secara jitu 
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memenuhi sebagian dari keinginan dan kebutuhan domi
nan makhluk-makhluk modernis di negeri ini yang takut 
berubah bersama (atau diubah oleh) gelombang postmo
dernisme. 

Di antara berbagai gairah intelektual modern ada dua 
yang penting disebut disinL Yang satu ialah keinginan 
menganalisa secara netral dan obyektif berbagai gejala yang 
dapat diamati dan diukur, dalam rangka menernukan 
hakekat terdalamnya yang universal, sebagai pusat atau 
puncak kebenaran. Yang lain ialah gairah mengenal dengan 
cara secepat, semudah, dan semurah mungkin segala sesu
atu untuk dieksploitasi dan diperas nilai gunanya. Perhati
kan, bagaimana gairah kedua membentuk sebagian terbesar 
seminar dan penelitian akademik di Indonesia. Apa pun 
topiknya, semuanya dipasung dalam satu hingkai resmi 
yang baku: 

"Peran/Sumbangan .... 
(wanita/ desa/puisi/kondomf pesawat tempur / ... ) 
bagi/ dalam ... 
P embangunan / Lepas-Landas / PJPT -ll / Sum ber 
Daya Manusia" 

Segala di jagad raya ini hanya layak diamati dan layak 
dibahas menurut satu kriteriurn tunggal: sejauh mana ia 
bisa berguna dan melayani yang tersebut belakangan. Yang 
tersebut belakangan ini menjadi Pusat jagad raya dan nHai. 
Ia tidak dijadikan obyek analisa atau dieari kegunaannya. 
Maka tidak kita dengar seminar berterna: 

"Peran/Sumbangan .... 
Pembangunan/Stabilitas-Keamanan/PJPT II ... 
bagi/dalam 
wanita/ desa/ sastra/ gelandangan ... dsb." 

Buku Rosenau itu ditulis dengan gairah pragmatis atau 
instrumentalis. Bahasanya "mudah/jelas" untuk dicerna 
mahluk Pembangunan mutakhir. Ditulis secara terampil 
dan dengan semangat "all/everything you want to know about 
postmodernism". Persis seperti buku-buku yang ditulis untuk 
pasar pembaca "modemis" yang merasa bisa/ingin menja
di tahu seluk-beluk Wanita, Afrika, Islam, Komputer, Seks, 
Mars atau Dinosaurus dalam sebuah kursus kHat selama 
tiga minggu atau buku saku satu jilid. Rosenau telah mem
baca berbagai khasanah yang penting dalam postmo
dernisme. Tetapi dalam kerangka pragmatis tadi ia hdak 
banyak memperkenalkan khasanah postmodernisme ini 
secara memadai. Ia tidak berusaha menerjemahkan rimba
belantara dan kompleksitas postmodernisme ke daJam dis- • 
course modernisrne. 

• Yang disajikan pada pokoknya ialah sebuah daftar pan-
jang pembagian khazanah postmodernisme menjadi dua 
kotak peb kategoris: affirmative dan sceptical. Lebih jauh lagi, 
kedua kategori itu disusun dalam sebuah jenjang hierakhi. 
Jenis yang satu secara tersirat dinilai relatif lebih 
''baik/benar'', yang lain relatif lebih "jelek/salah". Berbagai 
judul buku, pengarang, .kutipan dan pandangan postmo
dernis tanpa ampun dijebloskan ke dalam salah satu dari 
dua kotak itu. Pembaca yang belum kenai postrnodernisme 
(yang dijadikan sasaran penulisan buku ini) tak usah 
banyak berpikir untuk membaca buku ini. Dan karena itu 
tak akan bingung.!8 

Humanisme dan Postmodemisme 

Segera sesudah seminar di Salahga mingguan Tempo 
menerbitkan dua kolom tentang postmodernisme dua 
minggu berturutan. Masing-masing ditulis oIeh Arief 
Budiman dan Bob Sugeng Hadiwinata, dua peserta akhf 
dalam seminar ihL 19 Dibandingkan dengan sikap Bob, Arief 
bersikap lebih kritis terhadap postrnodernisme. Tapi alasan 
saya mengutip mereka disini ialah karena kemiripan kedua
nya. 

Baik Arief maupun Bob mengutip Rosenau karena 
menyetujui. Bob mengutip Rosenau dalam makalahnya 
untuk seminar, sedang Arief mengutip dalam kolomnya. 
Dengan alasan berbeda, keduanya beranggapan tidak ada 
yang barn dari postmodernisme. Dengan mengidentikkan 
sikap romantik pra-modernis sebagai sikap postmodernis, 
Bob menyimpulkan postmodernisme sudah lama menjadi 
gaya hidup rakyat jelata di Jawa. Dengan mengindentikkan 
dekonstruksi sebagai postmodernisme, Arief berpendapat 
postrnodernisme adalah "metode berpikir kritis (yakni "re
lativisme") dan bukan aliran pemikiran baru." Ini bagaikan 
mengidentikkan sejenis bunga (yakni dekonstruksi) -
milik salah satu daTi sejumlah varian dari suatu rumpun 
tanaman (poststrukturalisme) yang hidup di sebuah rimba 
raya (postmodernisme) - sarna dengan rimba raya dimana 
bunga itu berkembang. 

Ada satu lagi persamaan di antara kedua sahabat ini 
yang pantas ditanggapi secara lebih mendaJam, yakni kuat
nya wawasan humanisme rnereka. Wawasan ini justru dito
lak oleh postrnodernisme. Secara sederhana humanisme 
dapat dilukiskan sebagai paham yang menempatkan 
Manusia dalam dua kedudukan puncak: sebagai pusat 
sumber segala makna dan nilai apa pun di dunia ini, dan 
sebagai aktor uta rna perubahan sejarah. 

18. lni mengingatkan kita pada kasus "perdebatan sastra kontekslual". Tragedi dari perdebatan jtu ialah adanaya k{,(lmderungan beberapa pihak untuk memper!akukan 
kategori "~astra kontekstual" sebagai semacam stempel cap atau status (positif bagi yang pro, negatif bagi yang kontra). Apa yang semula dimaksudkan sebagai pen
jelajahan sastra yang dillamis dan kompleks telall direduksi menjadi pengkotak-kCll3kan dikotomis dan statis. Agaknya dikotomi {mi~alnya Lekra/Manikebu} masih 
menjadi master-discourse banyak kalangan di sekitar kita, Mungkin ini bersaud(lra dengan discour~e pari! birokrat kit,l: ekstn.'1'Il kiri/kanan, pribumi/nOIl-pri. 
Timllr IBara(. dsb. Bila diajak keluar dari cara berpikir itu, mereka menjadi "bingung" . 

1'1. Arid Budilllan, "POSl'llll: Apa Sih1", T('11!1~1, I/lOktober 1993. Bob Sugeng Hadiwinata, "l'asca-MlI<ieTllisllll'-nY,l K,lng I'mojo". Tl'I!!I~I. D Oktobl'r lINJ. 
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T.F. Chen, Kompetisi, 1978 
Humanisme menduduki tempat yang sangat penting 

dalam modernisme. Berbagai aliran seperti romantisisme 
dan eksistensialisme menganut hurnanisme. Liberalisme 
dan ideologi burjuis/kapitalistik yang bermusuhan dengan 
Marxisme/sosialisme sarna-sarna rnerneluk humanisrne 
dengan kadar, tekanan dan kiblat sedikit berbeda. Yang 
tersebut terdahulu menekankan aspek individual Manusia, 

yang belakangan menekankan aspek kolektilnya (kelas 
sosial). Di Indonesia sejak jaman kolonial hingga Orde Barn, 
humanisme dominan baik dalarn idealogi resmi pemerintah 
(politik-etik kolonial, Nasakom, ideologi Pancasila Orde 
Baru, modernisasi Pembangunan) maupun para pem
bangkangnya (moralisme, aktivisme demonstran, reran resi 
intelektual, romantisme dan ke-nyentrik-an seniman di atas 
angin, dsb.). 

Sebagian besar teori sosial-budaya paling berpengaruh 
di abad ke-20 ini bersilat anti-humanis. Sayangnya, teori
teori ini kurang dikenal kaum cendekia dan aktivis kita. 
Strukturalisme dan poststrukturalisme hanyalah sebagian 
dari gelombang besar pemikiran yang anti-humanis inL 
Anti-humanisrne bukanlah· paham yang memusuhi manu
sia. Justru sebaliknya, ia bersimpati pada manusia sebagai 
korban yang tak berdaya dari berbagai kekuatan di luar 
dirinya. Baik secara individual maupun kolektif. Kaurn anti
humanis menolak kebiasaan mengagung-agungkan manu-

20. Lihat Robert Young, Whitt Mythologies (London: Routledge, 1990), 74-122. 

sia atau pun membebaninya dengan tuntutan tanggung_ 
jawab yang berlebihan. 

Sesudah digempur Marxisme, humanisme diserbu post
~trukturalisme dan feminisme. Humanisme ditelanjangi tak 

'lebih sebagai kedok. Manusia (Hlllllall) yang dimuliakan 
humanisme selama ini ternyata didominasi atau berpusat 
pada pengertian manusia berkulit putih, sekuler atau 
beragama Nasrani, berjenis kelamin laki-laki, dan pemilik 
modal. Manusia-nya Humanisme itu dibentuk untukmeng
ingkari mereka yang "Lain-lain": kaum perempuan, minori
tas, pribumi di tanah jajahan dan sebagainya.20 

Istila"h anti-human is me sering disalahpahami di 
Indonesia, termasuk dalam beberapa tulisan dari polemik 
ten tang postmodernisme.21 Yang terjadi bukan sekedar 
berbagai penerjemahan istilah "manusia" yang majemuk 
dan simpang siur. Kernajemukan bersimpangsiur itu sendiri 
tak disadari dalam diskusi, semuanya dibicarakan seakan
akan sebagai perihal yang sarna, tunggal dan terpadu. 

Baik Bob maupun Ariel menghadapi postmodernisme 
dengan sikap humanis cukup kuat. Dan saya bercuriga hal 
ini terjadi tanpa disengaja oleh keduanya. Persoalannya 
bukan ini boleh atau tidak, benar atau salah. Apakah menu 
restoran "boleh/tak boleh" dibaca sebagai puisi? Kulkas 
dipakai sebagai almari baju, piano sebagai meja tulis, atau 
pispot sebagai pand? Bagaimana seandainya ajaran satu 
agama dijelaskan dengan kerangka agama lain? Ya, seperti 
jika postmodcrnisme dijelaskan dalam discourse mo
dernisme, atau sebaliknya. Persoalannya jika kita berniat 
menghakimi watak atau "nHai" kulkas, piano atau pispot, 
ada perlunya kita menyadari posisi-diri kita dan tata nilai 
sendiri dalam kaitan tumpang tindih antarteks dengan yang 
kita nilai. 

Sisa-sisa humanisme memang masih timbul tenggelam 
dalam perbincangan mengenai "subyek" di kalangan post
modernis sendiri. Tidak ada, dan memang tak hams ada, 
kesepakatan di antara mereka tentang watak serta batas
batas witayah "kebebasan" relatil bagi subyek." Namun 
yang jelas subyek dalam postmodernisme tidak lagi bisa 
tampil selugu atau sebebas Manusia dalarn humanisme ala 
Pencerahan Eropa. Saya menduga tak banyak, jika ada. 
postmodernis yang akan memberikan tekanan humanistik 
pada "kebebasan pada para aktor untuk menentukan karak
ternya sendiri" sebesar yang dinyatakan BobP 

Seorang penjaja perabot di Jawa bernama Kang Prasojo 
ditampilkan Bob sebagai "sesungguhnya figur pasca-mo-

I 
d, 
01 

pi 
Sl 

Y' 
y, 

se 

di. 
ba 
tal 
Su 
iln 
mi 
hi( 
Su 
Pr, 
bel 
dia 

kit 
sel 
Ind 
per 
Inc. 
stn 
Ian 
fun 
wal 
nia! 
mel 
ism 
hun 

den 
ban 
pos 
den 
dibl 
teke 
moo 
tepa 

2!. Lihat misalnya beberapa dan rangkaian artike! tentang postmodemisme di Kompas pada pertengahan tahun 1993. !ni mengingatkan kita akan nasib istilah "material- 25. AI 
isme" yang sering disalahpahami sebagai paham yang mengejar dan memuja materi. Atau "anarkisme" yang sering disalahpahami seakan-akan sebagai seorang 26. Ibi 
pemuja keonaran. 27. R(' 

22. Perry Anderson, "Structure and Subject", In the Tracks of Historiml Materihlism (London: Verso, 1983).32-55. 28. R( 
23. Bob Hadiwinata, "Pasca-Modernisme-nya Kang Prasojo". 19 
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dernisme kita" ,24 Asurnsinya Kang Prasojo ini Subyek yang 
otentik, otonom, secara rasional dan bebas menentukan 
pilihan kegiatan berdagang yang lerbaik baginya. Masih 
sulit bagi saya rnemahami watak postmodernis dari sikap 
yang menekankan subyektivitas "karakter sendiri" tersebut. 
Yakni karakter subyek dalam pengertian yang tadi saya 
sebut: "otentisitas, asal-usuI asli, atau pusat", Atas nama 
postmodernisrne Bob mengritik para narator seperti Hegel, 
Smilh, dan Weber yang membentuk kisah-kisah bagi para 
aklornya. Apakah Bob sendiri tidak menjadi naralor alas 
kisah Kang Prasojo? 

Ariel tidak berkisah lentang seorang pahlawan yang 
diromantisir da~ kemudian menyembunyikan dirfnya di 
balik lokoh itu. Dalam tulisan Ariel Budiman, Subyek itu 
tampil blak-blakan: dirinya sendiri dan para pembacanya. 
Subyek itu jarnak, tetapi tidak lerlalu majemuk. Ada yang 
ilmuwan sosiat ilmuwan eksakta, senirnan, kelompok 
minoritas, aktivis gerakan perempuan, aktivis lingkungan 
hidup, politisi kiri dan kanan. Tetapi semuanya adalah 
Subyek dari spesies yang lunggal, seperli halnya Kang 
Prasojo. Mereka itu "otentik, otonom, secara rasional dan 
bebas menentukan pilihan"; enaknya postmodernisme ini 
diapakan? 

Inilah yang ditulis Ariel: "Lalu, apa arlinya posmo bagi 
kita? Tergantung siapa kita ini."25 8agi yang mengenal 
sejarah ilmu-ilmu sosial dan radikalisme intelektual 
Indonesia di jaman Orde Barn, kutipan itu agak ironis. Arief 
pemah memberikan sumbangan bersejarah bagi inlelektual 
Indonesia di masa Orde Baru, yakni memperkenalkan 
strukluralisme-marxian 10 lahun yang lalu. Dengan gemi
lang ia menunjukkan kelemahan berbagai variasi teori 
lungsionalisme-budaya yang dominan di Indonesia pada 
waktu itu, yang memberikan tekanan pada idea, kreativitas, 
niat baik dan usaha Manusia. Kini ketika postmodernisme 
melanjutkan jurus-jurus anti-humanisme dari struktural
isme secara lebih radikal, Ariel berleduh ke benteng 
humanisme yang dulu pernah digempurnya. 

Dengan beban humanisme, Arief memandang postma
dernisme hanyalah sejenis humanisme lain dengan nama 
baru. Tidak aneh jika Ariel menilai lak ada yang barn dari 
postmodernisme. Menurut pemahaman Arief, postmo
dernisme menganggap realitas sebagai "leks yang sudah 
dibentuk oleh seorang pengarang."" Seperti lelah saya 
lekankan beberapa kali di alas, juslru ilulah pandangan 
modernis yang dikritik oleh pastmodernisme. Hal ini secara 
lepal lelah dijelaskan Bob lewal penggambaran "dosa-dosa" 

25. Ariel Budiman, "Pnsmn: Apa Sih?" 
26. Ibid. 
27. Rnsenau, PO,IIIIOIitmiml alld rhl' Sada/ So""IIt"l';, 25·41 

para pengarang seperli Hegel, Smilh, dan Weber (aneh, Bob 
tak menyebut Marx, salah satu pengarang terbesar abad 
inD. Hal yang sarna juga diuraikan cukup gamblang oIeh 
Rosenau dalam buku yang dikutip Arie!." Bagi 
postmodernis, khususnya poststrukturalis seperti Roland 
Barlhes, apa yang biasa kita sebul "pengarang" adalah 
mahluk dari jaman "modem" sekilar 500 tahun yang lam
pau. Di lanah leluhurnya sendiri (Eropa) ia sudah hampir 
punah.28 

Politik dan Perlawanan 

Di bekas lanah jajahan Eropa bernama Indonesia, di 
masa ini, humanisme masih bersimaharaja. Tetapi, pada 
saat yang bersamaan disini bukan tak ada semangat dan 
praklek kehidupan yang ber~au poslmodernisme. Salah 
satu seniman mutakhir yang radikal dalam semangat post
modemis ialah Putu Wijaya. Dalam karya-karya drama dan 
saslranya, seringkali lak ada lokoh pahlawan. Subyek lak 
pernah pen ling. Karena itu para tokoh dalam banyak dra
manya lidak punya nama. Dikolomi dan hiraki lakla/fiksi, 
hidup/mali, baik/buruk, awal/akhir, laki/perempuan, 
waraslsakil diaduk-aduk habis-habisan. Sayang, ruang 
yang lersisa disini lak memungkinkan pembahasan karya-

t. karyanya secara memadai. 
Dalam khazanah yang lebih dekal dengan kehidupan 

rakyat jelata, Saminisme di Pulau Jawa bagian utara atau 

28. Rnl~nd BarthL'S, "The Death \11 the Author", illlagf. Mlj~i(, Texl (1977), dikutip dari K. M. N('wtoll kd.), TiI~·IIIII·lh·C<"llllif~ lill'rl/f~ Tllcl'r~ (New Ynrk: S1. Martin Press, 
1991), 154·1511. St'mentara itu, dengan menglilir Fmlcaull, Ynun~ mellgkaji bagaimana kt'dudukan M,lnu~i,l di "Pll~.1I" 1~IJh Il1l,i(l~()t di'akhir abad lA, dislisul dl'ngall 
kemolorotan "SejArah" di akhir abad 20. Wilili' Mvlilningi"$, 20. 
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plesetan di bagian selatan pulau ini merupakan ketrampilan 
ber-dekonstruksi yang luar biasa. Namun semua ini tidak 
membuktikan bahwa tak ada yang barn bagi kita dari riuh
nya perdebatan ten tang postmodernisme. Bukan tak ada 
gunanya kita bela jar lebih jauh seluk-beluk postmo
dernisme lewat perdebatan intelektual "Barat". 

Biarpun praktek dan semangat postmodernisme boleh 
dianggap sudah ada di tanah air, semua itu tak pernah dan 
belum ada tanda-tanda akan menjadi sebuah kekuatan 
sasial yang menghentak. Semuanya periu dihargai karena 
penting bagi rakyat yang menroba bertahan hid up_ Tetapi 
semua itu nasibnya megap-megap dan tercerai-berai di 
lapisan bawah sebuah tata-sosial yang dikuasai mo
dernisrne. Mereka disisihkan dan dilecehkan. Yak bertenaga 
transforrnatif seperti halnya postmodernisme di Barat: 
"mampu menampilkan ke puncak permukaan apa~apa 
yang semula laten dan tertindas."29 

Dengan demikian postmodernisme bukanlah sesuatu 
yang tidak relevan bagi Indonesia. Bisa, tapi tidak harus 
jadi sekedar mode kegenitan intelektual yang mewah bagi 
kaum yang hidup serba berlimpah. Bukan sesuatu yang 
sepenuhnya asing, dan baru bisa dipelajari sesudah bangsa 
ini melewati tahapan "modern" secara tuntas. Mempelajari 
postrnodernisme bagi kita tidak harus diartikan secara sem~ 
pit sebagai kesibukan menambah satu lagi jenis penge
tahuan dari Barat. Tapi terlibat dalam kemungkinan bang
kitnya kekuatan kaum tertindas di tanah air sendiri; keku
atan yang selama ini kita remehkan. 

Lebih dari sekali saya mendengar orang Indonesia 
marah-marah: jika postmociernisme ada di mana~mana, me
ngapa hanya yang di Barat mendapatkan perhatian. Semen-

29. Harvey, Tile COl1dition of Poslmoliauil.1l, 44. 

tara kecemburuan itu ada dasarnya dan perlu diperhatikan, 
ada hal yang luput. Postmodernisme, minimal pada awal
nya, tak pernah dimaksudkan sebagai sebuah kemuliaan 

'\ yang harus dipuja segala bangsa. Bukan penemuan baru 
, dalam bidang ilmu oleh orang Barat yang dianggap baik 

bagi seluruh umat man usia. ltu cara· berpikir ilmiah~instru
mental modernis! Postmodernisme pada dasarnya 

"merupakan pertobatan atau oto~kritik radikal dari 
intelektual Barat terhadap kecongkakan ilmu dan 
kekuasaan Barat di dunia .... Sila kaum postmodernis 
Barat tidak ban yak bieara tentang apa yang ada di 
Timur. .. Mereka tidak mau mengambil-alih pemba
hasan ten tang Timur. .. rnerongrong hak dan 
kernerdekaan orang Timur untuk bersuara sendiri."JI' 

Berbeda dari kebanyakan kritik-kritik besar dan radikal 
yang pernah kita kenaI dari Barat, postmodernisme melan
carkan kritik terhadap Barat tanpa berpretensi mampu kelu
ar dari tradisi Barat yang dikritiknya. Tanpa kesia-siaan 
berambisi menjadi pahlawan kebenaran yang menang, de
ngan menaklukkan suatu musuh. "Ibarat kamikaze 
menabrakkan pesawatnya pada markas besar para jendral
nya sendiri dan ikut mati bersarna mereka."31 

Tindakan anti-hero itu merupakan kritik Barat terhadap 
Barat yang paling konsisten, tuntas, dan radikal. lronisnya, 
hal ini sering mencemaskan kaurn cendekiawan di Timur 
sendiri. Kekecewaan orang seringkali diungkapka~ dengan 
pernyataan yang jauh lebih keras ketimbang yang ditulis 
Arief: "rosmo tidak memberikan resep baru" dan "cen
derung larut ke dalam aliran pemikiran nihilisme."J2 
Masalahnya, apakah intelektual kritis di Barat masih perlu 
terus-terusan menyuapkan resep-resep bagi orang Timur? 
Belum cukupkah jasa postmodernisme bagi kita dengan 
menjungkirbalikkan kekuatan yang selama ini mendikte 
dan membungkam suara Timur? Tidakkah justru mereka 
sudah berbuat lebih kepada kita dengan bertindak kurang 
dalam merumuskan resep alternatif? 

Dekonstrnksi, seperti dikatakan Robert Young, bukan 
sekedar merongrong landasan pengetahuan secara umum, 
melainkan secara khusus landasan pengetahuan Barat.33 Bila 
dekonstruksi telah menimbulkan banyak ketakutan di 
kalangan cendekiawan Timur, mungkin ada sebab yang 
lebih serius ketimbang sekedar kesalahpahaman, kecembu
ruan, atau kecengengan. Besar sekali kemungkinannya hal 
ini karena identitas, kekuasaan, dan pengetahuan kaum 
intelektual Timur sendiri dibentuk oleh kuasa/pengetahuan 
modernis Barat. Karena itu serangan dekonstruksi terhadap 
hegemoni Barat dirasakan sebagai ancaman juga oleh kaum 

30. Ariel Heryanto, "Bulan Bahasa di Tahun Postmooernisme" I makaJa~, sarasehan Bahasa dan Sastra Indonesia, Balai PeneJitian Bahasa, Yogyakarta, 21 OktObeT 1991 
Sebuah ringkasan makalah ini yang lidak saya kerjakan sendiri pernah dipub[ikasikAn dalam harian R~ublikn, 26-27 Oktober 1991 

31. Ariel Heryanto, "Pascamodernisme: Mengapa Suli! Tapi rerlu". 
.l2. Arief Budiman, "POSnlo: Apa Sih?" 
3J Young, W/rill' M.I{I/IO/0gi('5, 17. 
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cendekia wan Timur. 
Modernisme Barat mencetak tidak saja rejim kalonial, 

juga berbagai rejim Pernbangunan di negeri-negeri postka
Ionial. Modernisme Barat juga mencetak para teknokrat dan 
ilmuwan sasia!. Kerjasama antara kaurn birokrat 
pemerintahan, militer, dan ilmuwan di Indonesia tampak 
dalam berbagai bidang Pembangunan, termasuk proyek 
pengembangan dan pembinaan bahasa. Semua keJompok 
sasial itu sarna-sarna memuja keseragaman, kesatuan, ker
apian organisasi, dan pernusatan. Semuanya bernafsu men
guasai dan mengeksploitasi reaJitas dunia. Semuanya 
merasa curiga, takut dan terancam oleh kemajemukan, 
keterbukaan, arnbiguitas.34 

Yang selarna ini kurang kita perhatikan: para aktivis dan 
intelektual yang sering dianggap berwatak oposisi sebe
namya juga terbentuk oleh discourse modernis Barat. Sarna 
dan senasib dengan rejim-rejim represif di negeri bekas 
jajahan yang dikritik para aktivis ini. Banyak kasus menun
jukkan ini. Contoh mutakhir yang menyolok di tanah air 
ialah perdebatan antara birokrat Orde Baru dan beberapa 
tokoh hak asasi manusia tentang universal atau tidaknya 
pengertian hak-hak asasi manusia. Kedua pihak tanpa se
ngaja dan sadar, betapa pun kerasnya mereka saling bersite-

34. Ariel Iiery~nto, "6ulan Bah,lSa oi T,lhull Postnuxlernisme" 

• 
gang, sarna-sarna dibentuk dan mereproduksikan discourse 
modernisme Barat.'; 

Mungkin itu sebabnya status quo serasa tak tergeming 
oleh berbagai perlawanan para aktivis dan oposisi. Seperti 
ditekankan hampir semua pos-strukturalis, hubungan 
kekuasaan ternyata tidak berupa dikotomi hitam-putih 
yang sangat jelas: disana ada pihak yang berku.sa, di 
seberang lain yang dikuasai. Konsep "hegemoni" dari 
wawasan Marxisme sudah lama menyadari ini.·<t. Bahkan 
dua pasukan tentara yang berperang, seakan-akan sederajat 
dan saling bermusuhan, sebenarnya berada dalam wilayah 
discourse yang samaY Mereka yang kelihatannya gencar 
beroposisi, jangan-jangan tanpa sengaja sedang berkolabo
rasi mengukuhkan slatus quo yang dengan gagah dan gigih 
dikecamnya. 

Postmodernisme tidak menolak semua resep alternatif. 
Mereka menolak aneka resep yang mereka tahu sebagai 
kembaran atau turunan setia dari ilmu, metafisika dan filsa
fat Barat. Mereka tidak memberikan resep alternatif kepada 
kepada kita, dan memang kita tak usah mengemis pada 
mereka. Setidak-tidaknya mereka telah menunjukkan 
peJajaran tentang kegagalan macam apa yang dapat kita 
coba hindari. 

15. Scdikit lebih lanjl!llentanfi ini sa.va lulis <.1i "HAM tidaklah Unil"ersal'",/nkarla·/akllrla. t'disi 211 )uni-2 Juli 1993-
36. "Snleh dihil'lng $t'01UI\ ,!lau h,lll1pir ;emua.,,!:It'nluk nposi~i dan alt~rnalif dalam ken~'alaanlH'a tt'rkail dengan y,mg h<'gl'l!loni~: b,\hw~ kl'budaY;l,'1l yoll\g domin,ln, 

dengan k~ta lain. Illencl'l,l)..: d,ln st'kali)iu> Ill('mb;llasi henluk bud~y,'landillf:annya. B\lklin~',llcbih bany"k...dolripada y,mg bia.o;anl"\ kit,1 ,\ktli," Ra."nl(md WlIli,'Ill~. 
MarJi~m lIud /.i1(fIIlllI(' ((ht',lrd: Oxftlrd Uni\'('T~it\' Pr('$~. 1'177), 11 t tt'rjenl,lhan bcobJ~ ciolfi ~,!I',l 

37. Tala! AS.ld. '" Arl' Tht'rt, Hi~ltlril':i of l'etlplt'S Wilh;lUt Euro~'X''', :>('huah tinjanan buku. (,lm/~1r';lil~' SIllily oj SI't"idy ullollli,:/l'fV. N(1 2'1 Vol J jll/l7. hlll>. 
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