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Untuk sebagian orang,
fenomena Inul Daratista
dan segenap kontroversi
yang menyertainya,
beberapa tahun lalu, tidak
bisa dikaitkan dengan
transisi politik yang tengah
memanas saat itu. Inul
adalah persoalan lain yang
berbeda, misalnya, dengan
reformasi birokrasi,
pengarusutamaan gender,
atau revivalisme Islam yang
menguat berbarengan
dengan tumbangnya rezim
otoriter Orde Baru.

Juga ketika band Indonesia Peterpan (almarhum) begitu merajai tangga
lagu di Malaysia. Banyak yang mengira fenomena tersebut sama sekali di
luar konteks ideologis saat itu. Hubungan bilateral Indonesia-Malaysia
tengah meruncing gara-gara kasus Ambalat. Seruan "ganyang Malaysia"
kembali dikumandangkan di seantero negeri. Namun, pada waktu
bersamaan, banyak penggemar musik Indonesia gandrung pada Siti
Nurhaliza.
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Karena berbagai alasan, baik politik, moral, maupun ideologis, budaya
populer Indonesia cenderung diremehkan dan paling jauh hanya diterima
dengan gamang (hal 4). Masyarakat sering mengabaikan relevansi budaya
pop dengan kekuatan-kekuatan tersebut. Sekalipun ada penelitian yang
mengupasnya, budaya pop cenderung diabaikan atau disalahpahami.

Tepat di titik itulah buku ini bertolak. Karya yang awalnya merupakan
makalah ini lalu disunting pengamat sosial, Ariel Heryanto. Buku kemudian
menjadi bahan konferensi bertema "Southeast Asia: A Global Crossroads"
di Thailand pada 8-9 Desember 2005.

Buku memuat sembilan tulisan yang berupaya menyigi budaya pop
Indonesia. Penulisnya kebanyakan berasal dari Australia atau sarjana
jebolan universitas di Australia.

Tulisan-tulisan dalam buku ini diurutkan berdasarkan topik. Bab 1
pengantar; Bab 2, 3, 4 mengulik dunia perfi lman; Bab 5, 6, 7, 8 mengulas
acara televisi; dan Bab 9 mengupas evolusi musik di perkotaan. Ariel
Heryanto membuka untaian bab dengan menjelaskan pertautan budaya
pop dan persaingan identitas. Kasus Inul Daratista, menurut dia, adalah
perpaduan antara islamisasi semu, kuasa Jakarta, budaya patriarki, dan
arogansi kelas atas (hal 42).

Di bab berikut, Marshall Clark dari Universitas Nasional Australia (ANU)
menguraikan korelasi politik, gender, dan sensor dalam dunia perfi lman
Indonesia. Munculnya sudut pandang maskulin dalam masyarakat
Indonesia sebenarnya berkelindan dengan logika kekerasan dan watak
maskulin film-film di sini. Kemudian, David Hanan dari Universitas Monash,
Australia, melihat bahwa film Indonesia dan Thailand sama-sama hendak
merangkul kemodernan, tapi dengan tetap memberi perhatian pada tradisi
(hal 100).

Bab-bab seterusnya menelaah acara televisi yang telah menyihir
masyarakat. Rachmah Ida dari Universitas Airlangga, Surabaya, meneliti
ketertarikan perempuan kelas bawah di Surabaya pada serial drama Asia,
Meteor Garden. Dia menemukan bahwa ketertarikan itu seolah-olah
merupakan bentuk perlawanan terhadap dominasi budaya pop Barat.

Kajian soal acara televisi dilanjutkan Penelope Coutas dari ANU, Vissia
Yulianto dari Universitas Albert-Ludwigs (Jerman), dan Edwin Jurriens dari
Universitas Melbourne. Sementara itu, pada bab pamungkas, Max M
Richter dari Universitas Monash meneliti beberapa acara musik di
Yogyakarta pada 2001 yang disebutnya "Dunia Lain" (hal 243).

Kendati diluncurkan empat tahun setelah buku aslinya terbit, karya
terjemahan ini tak kehilangan aktualitasnya. Buku sangat relevan dengan
situasi kini tatkala upaya pencarian identitas kebangsaan belum
menemukan benang merahnya.
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