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Berbagai kajian sosial-politik Indonesia
pasca-Soeharto, baik yang dikerjakan para

sarjana mancanegara maupun sarjana Indonesia,
cenderung terfokus pada dua perkara: pertama,
mengukur sejauh mana cita-cita “Reformasi”
telah terwujud; dan kedua, menelisik seberapa
jauh “warisan” politik Orde Baru masih me-
warnai kehidupan masa kini dan karenanya
dianggap menghalangi upaya mewujudkan cita-

cita “Reformasi.” Kajian-kajian semacam itu
cenderung memusatkan perhatian pada aktor-
aktor besar dan lembaga-lembaga besar yang
kesemuanya bisa dibedakan—tetapi tidak bisa
dipisahkan—antara negara, pasar, dan komu-
nitas masyarakat sipil.

Tidak ada yang salah dengan kajian-kajian
semacam itu. Namun, banyak hal fenomenal
yang muncul dan sangat mewarnai kehidupan
sehari-hari masyarakat Indonesia pasca-
Soeharto luput dari perhatian kajian-kajian terse-
but. Bagaimana demam budaya pop Asia Timur
dari J-Pop hingga K-Pop di kalangan golongan
muda perkotaan, misalnya, mesti dipahami?
Begitu pula bagaimana antusiasme anak-anak
muda membuat (dan menonton) film-film
“indie” dengan beragam tema, antara lain,
tentang tragedi 1965-1966, mesti dijelaskan?
Begitu juga bagaimana dengan maraknya feno-
mena budaya pop Islam (dari munculnya film-
film bertema keislaman hingga maraknya pe-
nyelenggaraan fesyen muslim), politik jalanan,
dan artikulasi kultural di kalangan etnis Tiong-
hoa, mesti dipahami? Isu-isu semacam itu, kalau
toh menjadi perhatian dunia akademik, cende-
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rung dikaji terpisah-pisah dan terkadang dilepas-
kan dari konteks historisnya yang partikular.
Seakan-akan tidak ada benang merah yang
menghubungkan antara isu yang satu dengan
isu lainnya. Selain itu, kehadiran serta perkem-
bangan pesat teknologi digital dan media sosial
yang menjadi ruang isu-isu itu direpresen-
tasikan sekaligus dikontestasikan dan dinego-
siasikan, boleh dikatakan luput dari pengamatan
dunia akademik. Media sosial seakan-akan
sekadar “wadah” netral yang tidak ikut membe-
ntuk-ulang berbagai artikulasi kultural dalam
kehidupan sehari-hari masyarakat mutakhir.

***

Buku karya Ariel Heryanto ini mengangkat
hal-hal yang luput dari perhatian dunia aka-
demik itu. Lebih dari itu, isu-isu tersebut dibahas
dengan pendekatan transdisipliner dan dikon-
tekstualisasikan secara historis—tanpa berpre-
tensi menulis sejarah—sedemikian rupa, sehing-
ga berbagai fenomena mutakhir yang seakan-
akan tidak ada presedennya pun menjadi bisa
dijelaskan. Misalnya, bagaimana kegandrungan
anak-anak muda urban terhadap K-Pop sekali-
gus tetap menjadi muslim—namun muslim
yang juga gandrung pada budaya pop Islam—
bisa dijelaskan tanpa terjebak ke dalam peni-
laian-penilaian normatif?

Jawaban atas pertanyaan itu, antara lain, bisa
dibangun dengan bertolak dari, sekaligus melan-
carkan gugatan terhadap, oposisi biner “Barat”/
”Timur” atau “Barat”/”Islam.” Sebagaimana di-
ketahui, sejak “zaman pergerakan nasional”—
yang sarat diwarnai nasionalisme antikolonial—
kemudian diperteguh dalam proyek “nation
building” dan berlanjut hingga masa Orde Baru
yang terobsesi dengan “jati diri bangsa”, diko-
tomi tersebut nyaris sedemikian hegemonik,
sehingga yang “Barat” senantiasa dianggap
asing, dan yang asing mesti dijauhi, bahkan
dimusuhi. Apakah itu berarti munculnya demam
K-Pop semata-mata karena K-Pop berasal dari
“sesama” Asia, tempat Indonesia merasa bagian
darinya, sebagaimana dilontarkan para penganut

tesis kedekatan kultural (cultural proximity
thesis)? Ariel tidak menampik tesis itu, namun
tesis ini perlu dimodifikasi dan ditelisik lebih
jauh (hal. 179).

Jika dilihat lebih dekat, K-Pop sendiri sebe-
narnya adalah sebuah artikulasi kultural “Asia”
yang telah ter-”barat”-kan (westernized Asia).
Karena “Barat” telah begitu lama membentuk
selera kultural berbagai golongan masyarakat
urban Indonesia khususnya, dan masyarakat
pascakolonial pada umumnya, maka kegan-
drungan pada K-Pop sebenarnya tidak lebih dari
reartikulasi selera pada “Barat” via “Asia” atau
“Barat” yang telah dioplos dengan cita rasa
“Asia” (hal. 168). Dengan demikian, K-Pop se-
benarnya bukanlah sesuatu yang sepenuhnya
baru, tetapi juga bukan sesuatu yang sepenuh-
nya telah diakrabi. Suatu produk kultural akan
diterima justru karena perpaduan/percampuran
antara yang baru dan yang lama; kebaruan
dibangun di atas kode-kode kultural yang telah
diakrabi. Sedangkan hibridasi kultural itu sendiri
tidak lebih dari konsekuensi logis arus modal
bersifat transnasional, sesuatu yang tentu saja
akan tampak lain jika orang melihatnya dengan
kacamata “imperialisme kultural.” Artinya, ber-
beda dari tesis “Asianisasi Asia”, tempat seakan-
akan ada “Asia” yang autentik dan tunggal, Ariel
justru melihat fenomena demam K-Pop sebagai
sebuah praktik kultural yang subversif terhadap
dikotomi “Barat”/”Timur” (“Asia”).

Dalam konteks wacana sejarah nasionalis-
me Indonesia, yang dibangun di atas obsesi pada
ke-”asli”-an, ke-”pribumi”-an, ke-”autentik”-kan,
dan sebagainya, demam K-Pop bisa juga dijelas-
kan dengan mengaitkannya pada sentimen anti-
Cina yang notabene merupakan warisan kolo-
nial yang terus-menerus dipelihara semasa Or-
de Baru. Dalam sentimen itu, setiap wajah
“oriental” hampir senantiasa dikatakan sebagai
“Cina.” Kendati kebanyakan orang Indonesia
bisa membedakan antara negara Jepang dengan
negara Korea atau negara Cina (baca: Tiong-
kok), namun wajah atau tampilan fisik warga dari
negara-negara tersebut tetap cenderung diiden-
tifikasi sebagai “Cina.” Menyingkirnya rezim
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Orde Baru di satu sisi, di mana sejumlah produk
hukum yang melarang artikulasi kultural etnis
Cina di depan publik telah dicabut, dan mem-
banjirnya budaya pop dari Asia Timur sejak
masa-masa awal pasca-Orde Baru di sisi lain,
secara signifikan mengubah pandangan kha-
layak media Indonesia terhadap fitur ke-”Cina”-
an. Namun, hal demikian tidak serta-merta
berarti sentimen anti-Cina telah lenyap. Yang
hendak dikatakan disini adalah bahwa ke-”Cina”-
an yang telah sekian lama di-”asing-asing”-kan
namun tidak asing itu, mirip kata-kata Pra-
moedya Ananta Toer dalam Hoa Kiau di Indo-
nesia (1962), tiba-tiba menyergap kehidupan
sehari-hari melalui media, sedemikian rupa se-
hingga konstruksi tentang, misalnya, ketam-
panan pun tidak lagi semata-mata mengacu pada
“Barat”, tetapi juga pada yang “Oriental”. Dari
situlah muncul pelbagai istilah, seperti “cica”
(cina cakep), “cihuy” (cina uhuy), dan sebagai-
nya. (hal. 182).

Di kalangan golongan muda urban muslim
Indonesia, kegandrungan pada K-Pop tidak
serta-merta menggusur identifikasi mereka se-
bagai muslim. Menjadi muslimah, yang antara
lain ditunjukkan dengan berhijab, tidak mengha-
langi kegandrungan mereka pada K-Pop. Bah-
kan, artikulasi identitas kemuslim(ah)an pun
kini kian beragam seiring dengan semakin
maraknya budaya pop Islam: mulai dari mode,
lagu, film, bahkan kuliner. Di sini Ariel mencatat
adanya gejala yang tidak paralel: Islamisasi
politik di satu sisi serta post-Islamization kul-
tural—atau artikulasi kultural ke-Islam-an yang
semakin cair, beragam, dan kosmopolitan—di
sisi lain (Bab 2).

***

Kondisi-kondisi historis material apa saja
yang memungkinkan semua itu terjadi? Di sini
Ariel menunjuk pada pesatnya perkembangan
teknologi digital dan maraknya media sosial—
dua hal yang bukan hanya membuat konden-
sasi ruang dan waktu, sehingga informasi bisa
tersebar serempak secara mondial, tetapi juga

bisa membuat setiap orang yang mempunyai
akses pada media sosial bukan hanya menjadi
konsumen, tetapi sekaligus juga produsen infor-
masi, gagasan, pengetahuan, dan sebagainya.
Maraknya fandom, tempat identitas dikons-
truksikan lebih pada kesamaan “minat”
(interests) yang notabene bersifat cair ketim-
bang pada ikatan-ikatan primordial—di dunia
maya adalah salah satu contohnya.

Berkat berkembang pesatnya teknologi
digital jugalah Indonesia pasca-Soeharto me-
nyaksikan bermunculannya komunitas-komu-
nitas pembuat dan penonton film-film “indie” di
kalangan anak muda urban. Kini, secara teknis,
membuat dan menyunting film bukan lagi per-
kara rumit dan mahal, sehingga kemunculan
film-film “indie” karya anak-anak muda belasan
tahun, yang kebanyakan berupa film-film do-
kumenter, sebetulnya bukan hal yang me-
ngejutkan. Yang menjadi pertanyaan adalah:
imajinasi “kedirian” seperti apa yang mereka
artikulasikan melalui film-film tersebut?

Ada satu hal menarik yang dicatat Ariel,
yakni kegandrungan sebagian kaum muda pem-
buat film dokumenter dalam membuat film-film
tentang tragedi 1965-1966 (Bab 4). Berangkat
dari rasa ingin tahu atas episode sejarah kelam
masa lalu itu, mereka mencoba menyubversi,
jika bukan mendobrak, narasi yang dibakukan
selama Orde Baru itu. Sebagian di antara
mereka mampu menjungkirbalikkan versi res-
mi Orde Baru, namun tidak sedikit yang tanpa
sadar justru mereproduksi wacana resmi Orde
Baru itu sendiri. Kendati demikian, satu hal jelas
bahwa kini negara bukan lagi pemegang hak
tunggal—meski mungkin masih dominan—atas
narasi sejarah masa lalu. Generasi yang akrab
dengan media sosial dan segala bentuk tekno-
logi digital itu—lazim disebut generasi mil-
lenial—bukanlah pihak pasif yang menjadi objek
segala indoktrinasi negara, tetapi secara aktif
turut memproduksi teks-teks mereka sendiri,
atau bahkan mungkin tidak peduli sama sekali.
Inilah yang antara lain membedakan mereka
dari generasi sebelumnya ketika dihadapkan
pada agenda-agenda ideologi politik negara.
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Hal tersebut juga bisa dibaca pada feno-
mena politik jalanan (Bab 8), tempat antu-
siasme massa dalam pemilihan umum nyaris
tak ada kaitannya dengan agenda politik elite,
melainkan sering tidak lebih dari histeria massa
pada idola-idola mereka dalam budaya pop.
Artis-artis idola khalayak, yang dihadirkan dalam
ajang kampanye dimaksudkan sekadar sebagai
instrumen penarik dukungan massa, dalam
banyak hal justru menjadi sajian utama kam-
panye itu sendiri. Dengan demikian, politik
jalanan identik dengan “kenikmatan”, layaknya
praktik konsumsi berbagai bentuk budaya pop
sebagaimana disinggung di atas. Di kalangan
massa yang secara politik diambangkan semasa
Orde Baru itu, politik jalanan menjadi semacam
subversi yang tak disengaja, ironisnya justru
melalui kepatuhan yang lebih dari cukup (hyper-
obedience) (hal. 199).

***

Tampak bahwa berbagai fenomena sosial-
politik-kultural pasca-Orde Baru yang dalam
beberapa kajian sarjana didiskusikan secara
terpisah-pisah, di sini diperlihatkan benang
merah yang menautkan satu isu dengan isu
lainnya. Hasilnya adalah sebuah pemahaman
betapa beragam dan cair serta berlapis-lapisnya
identifikasi diri generasi millenial ini. Kalau toh
harus ditunjukkan kesamaannya, hal itu tak lain
adalah kenikmatan yang tak lepas dari “ideo-
logi” pasar. Pemahaman atas konstruksi iden-
titas yang cair dan berlapis-lapis itu kemudian
bermuara pada gugatan atas konsep ke-”Indo-
nesia”-an yang dalam mewujudkan obsesinya
pada hal-hal yang “asli”, “autentik”, dan
“pribumi”, terlalu sering menyangkal hibriditas

sebagai praktik hidup sehari-hari. Penyangkalan
ini mewujud dalam berbagai bentuk kekerasan,
mulai dari simbolik hingga fisik.

Tampak bahwa dengan mengangkat dan
menelisik isu-isu yang telah dibuang ke keran-
jang sampah akademik oleh para akademisi
ilmu-ilmu sosial “arus utama”, Ariel dalam buku
ini justru mampu menggugat gagasan ke-”Indo-
nesia”-an yang senantiasa hendak dibakukan
sekaligus dibekukan itu. Mungkin inilah sum-
bangan cultural studies, yakni menggugat,
minimal subversif, konstruksi-konstruksi sosial
yang telah dibakukan sedemikian rupa sehing-
ga dianggap terberi dan taken for granted.
Cultural studies memang mengambil “rute”
yang tidak lazim—dan karena itu sering menjadi
objek sinisme ilmu-ilmu sosial “arus utama” yang
(merasa) telah mapan epistemologinya—dalam
melakukan refleksi teoretis atas isu-isu yang
menjadi objek materialnya. Namun, justru
dengan ketidaklaziman itu, hal-hal yang keli-
hatan remeh menjadi serius.

Buku ini jelas bukan buku teks tentang
cultural studies, tetapi sebuah contoh praktik
cultural studies itu sendiri. Sebagai sesuatu yang
relatif baru di Indonesia, cultural studies me-
mang kerap mengundang kontroversi: dicibir
oleh sebagian kalangan akademisi sosial, tetapi
digandrungi oleh sebagian kalangan akademisi
lain—umumnya berusia muda—yang sedang
mencoba keluar dari bayang-bayang akademisi
yang telah mapan. Konsekuensi logis dari
sesuatu yang digandrungi adalah dikonsumsi
untuk diidolakan, dan/karena dalam pengidolaan
itulah ditemukan kenikmatan (pleasure). Jika
boleh disebut, buku ini mungkin juga tidak luput
dari “risiko” semacam itu.•

Budiawan
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