










181

IKLAN DI MEDIA MASSA INDONESIA
KONTEMPORER: TATAPAN POSKOLONIAL

Kasiyan

Pengantar

Mengkaji wacana iklan di media massa, sebenarnya tidak harus selalu

berkonotasikan dengan stereotip kajian yang secara klasik mesti bersinggungan 

dengan dimensi makna yang dekat dengan persoalan bidang ekonomi semata, 

khususnya lagi adalah komunikasi pemasaran. Melainkan, lebih dari itu, iklan 

dapat juga ditempatkan sebagai teks budaya dalam arti yang luas, sehingga 

konsekuensinya adalah, juga terbuka sekali untuk dikaji dari perspektif budaya 

dalam artian yang luas pula. Hal ini amat dimungkinkan, jika cara mendekatinya, 

dengan menggunakan model metode dan pendekatan yang dekonstruktif, yang 

berani keluar dari mainstream normatif.1

Adapun salah satu mainstream normatif yang dimaksud, terkait dengan 

dampak negatif dari iklan di masyarakat misalnya, banyak dijangkarkan pada 

persoalan-persoalan di seputar problem yang terkait dengan diskursus 

materialisme, konsumerisme, dan hedonisme, yang semakin tinggi dan 

mengkhawatirkan di masyarakat modern. Namun, di luar problem-problem sosial 

tersebut, sebenarnya ada satu persoalan lagi yang tak kalah penting dan 

mendasar juga untuk dipermasalahkan, yakni terkait dengan persoalan sistem 

tanda atau sistem simbolik yang melekat di dalamnya, yang salah satunya adalah 

kecenderungan termutakhirnya banyak didominasi oleh dengan sistem simbolik 

nilai-nilai yang bercitra serba Barat. Fenomena ini dapat diverifikasi dengan amat 

mudah pada iklan di media massa, baik cetak maupun elektronik, serta untuk 

kepentingan menawarkan produk apa pun di masyarakat. Fenomena itu,

misalnya dapat dicermati mulai dari aktor atau aktris yang terlibat dalam iklan,

                                                
1 Perihal arti pentingnya ritus kesadaran dekonstruktif ini, terutama dalam konteks 

kaitannya dengan dimensi kritis atas tradisi historiografi Indonesia selama ini, kajian yang amat 
mengesankan di antaranya periksa Bambang Purwanto, Gagalnya Historiografi Indonesiasentris?!
(Yogyakarta: Ombak, 2006).
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yang lebih cenderung berkategori ‘indo’, sampai pada aneka masalah produk 

yang ditawarkan, yang juga cenderung menyimbolkan makna keterpesonaan

terhadap nilai-nilai citra Barat, yang mengejawantah misalnya dalam wujud 

kegilaan akan konsep ke-‘putih’-an (witheness), menu dan cara makan ala Barat, 

fashion Barat, bahkan sampai penggunaan ungkapan-ungkapan atau slogan yang 

cenderung menggunakan bahasa asing (Inggris). Oleh karena demikian besarnya 

pengaruh nilai-nilai citra Barat dalam penanda iklan dan juga budaya industri di 

era kapitalisme lanjut tersebut, maka di masyarakat kemudian berkembang 

ungkapan-ungkapan bernada sinisme yang sangat akrab di masyarakat, 

misalnya: ‘Americanisasi’, ‘Cocacolanisasi’, serta ‘McDonalisasi’. Permasalahan 

tersebut dapat dikatakan tak kalah penting dan signifikannya untuk dipersoalkan 

serta dikaji, karena di dalamnya secara substantif, banyak bersinggungan dengan 

salah satu persoalan yang amat sensitif, yakni menyangkut hakikat eksistensi

kedirian dan identitas budaya dari sebuah masyarakat dan bangsa.

Fenomena ‘pembaratan’ (‘western’-isasi) yang memanifesto dalam 

kesadaran sistem tanda dalam iklan sebagaimana dimaksud, yang cenderung 

menjadi pemandangan yang khas di negara-negara yang berkategori Dunia 

Ketiga, termasuk juga Indonesia. Realitas ini jelas merupakan satu hal yang 

konstruksinya tidak datang secara tiba-tiba, melainkan patut diduga mempunyai 

rangkaian benang merah yang panjang dengan persoalan historis kolonialisme 

yang panjang yang pernah dialami di masa lampau. Sehingga banyak pihak yang 

menganggap secara substansi, fenomena tersebut sebenarnya tak lebih dari 

sebentuk new imperialism, di sebuah era pascakolonial. Dalam hal ini, fenomena 

kolonisasi mengalami semacam reinkarnasi, dari yang semula berupa penjajahan 

secara fisik, berganti baju menjadi penjajahan secara mental dan kultural, yang 

di antaranya melalui infrastruktur media massa.

Terkait dengan persoalan di seputar pascakolonial dalam sistem simbolik 

iklan itulah, pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam tulisan ini hendak 

mencoba mengambil optik posisi. Dalam beberapa hal, kajian ini lebih diarahkan 

pada persoalan bagaimana konstruksi dan reproduksi wacana western-isasi 

dalam sistem tanda simbolik itu berproses atau terbentuk, meski dalam 

perspektif yang sifatnya makro paradigmatik.
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Iklan dan Pergeseran Makna Simboliknya

Istilah iklan secara etimologis awal mulanya berasal dari beberapa istilah 

asing, di antaranya: i’lan (bahasa Arab), advertere (bahasa Latin), yang berarti 

“berlari menuju ke depan”; advertentie (bahasa Belanda), dan advertising

(bahasa Inggris), yang berarti “meneriakkan sesuatu secara berulang-ulang”.2

Kemudian dalam pengertiannya yang langsung terkait dengan komunikasi 

pemasaran dalam sistem ekonomi, Coutland L. Bovee and William F. Arens, 

mendefinisikannya sebagai: “...the nonpersonal communication of information 

usually paid for and usually persuasive in nature, about products, services, or 

ideas, by identified sponsors through the various media”.3

Sebagai media yang berfungsi sebagai komunikasi pemasaran, iklan 

mengejawantah dalam bentuk serangkaian sistem tanda atau simbolik. Kata 

‘simbol’ itu sendiri berasal dari bahasa Yunani symbolon yang artinya adalah 

‘tanda pengenal’, ‘lencana’, atau ‘semboyan’, yang dalam Crambridge Advance 

Learner’s Dictionary (2003), diberikan pemaknaan sebagai: “a sign, shape or 

object which is used to represent something else”.4 Atau dalam Microsoft® 

Encarta® Reference Dictionary, diartikan: “something that represents something 

else: something that stands for or represents something else, especially an 

object representing an abstraction”.5 Fungsi simbol dalam wacana periklanan ini, 

digunakan sebagai alat untuk menginformasikan pesan atas produk, baik barang 

atau pun jasa yang ditawarkan kepada masyarakat, sebagaimana halnya makna 

dan fungsi simbol yang paling dasar bagi manusia, yakni sebagai media untuk 

mengidentifikasi serangkaian objek atau pengalaman tertentu. Sebagaimana di 

antaranya yang dikemukakan oleh Ross dan van den Haag, yakni: “the basic 

                                                
2 Rhenald Kasali, Manajemen Periklanan: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Cetakan 

Ketiga (Jakarta: PT Temprint, 1993), 111. 
3 Coutland L. Bovee and William F. Arens, Contemporary Advertising (New York: Irwin MC 

Graw-Hill, 1986), 5.
4 Kate Woodford, et al., (eds.), Crambridge Advance Learner’s Dictionary (Cambridge: 

Cambridge University Press, 2003).
5 Microsoft® Encarta® Reference Dictionary 2005. © 1993-2004 Microsoft Corporation. 

All rights reserved.
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function performed by symbols which stand for the objects of our experience is 

to identity and define them for ourselves and others”.6

Adapun representasi atau perwujudan sistem tanda atau simbol dalam 

periklanan itu sendiri bermacam-macam, tergantung dari kararteristik jenis media

massa tempat iklan tersebut berada, yang lazimnya dibedakan menjadi dua, 

yakni media massa elektronik, dengan perwujudan simbolnya berbasis audio 

maupun audio visual, dan media massa cetak yang representasi simboliknya 

berbasis visual, misalnya dalam bentuk gambar maupun tulisan.  

Berbincang tentang sistem tanda atau simbol yang dipakai dalam 

periklanan inilah, di awal sejarahnya, lebih berfungsi sebagai media untuk 

mengkomunikasikan produk, yang relatif natural. Artinya komunikasi informasi

simbolik dalam iklan dalam konteks ini, lebih terkait dengan masalah fungsi nilai 

guna (use value) atas barang atau jasa yang diiklankan secara apa adanya. Akan 

tetapi dalam perkembangannya kemudian, peran dan fungsi sistem tanda atau

simbol tersebut bergeser amat jauh, yakni tidak lagi merefleksikan naturalitas 

nilai guna atas komoditi produk yang diiklankan, melainkan lebih sebagai 

sebentuk sarana untuk menyampaikan dan atau menanamkan apa yang 

dinamakan dengan nilai citra (image value), dari produk-produk, baik barang 

maupun jasa yang diiklankan. Berhulu dari pergeseran makna dan fungsi tanda 

simbolik iklan inilah, akhirnya telah mengubah makna barang-barang menjadi 

janji-janji simbolik tentang kemewahan, gaya hidup, dan hedonisme.7 Dalam 

konteks ini pula, secara perlahan-lahan lewat iklan, konsumen diajari untuk tidak 

lagi tertarik pada dimensi kegunaan dari produk yang ditawarkan, melainkan 

sebaliknya, pada simbolisasi yang dilekatkannya.

Pergeseran makna sistem tanda atau simbol dalam iklan ini, sebenarnya 

merupakan hal yang ralatif paralel atau bahkan kongruen benar dengan apa 

yang terjadi dalam makna dan fungsi bahasa dalam pengertian ‘eksklusif’8 dalam 

                                                
6 Ralph Ross and Ernest van den Haag, “Art and Its Social Functions” in Symbols & 

Civilization: Science, Morals, Religion, Art (New York and Burlingame: Harcourt, Brace & World, 
Inc., 1962), 211.

7 Mike Featherstone, The Body in Consumer Culture (London: Sage Publication, 1991), 
171.

8 Verhaar memberikan dua pengertian ‘bahasa’, yakni bahasa yang diartikan ‘eksklusif’ 
dan ‘inklusif’. Bahasa dalam pengertian eksklusif ialah ‘bahasa’ yang didefinisikan sebagai alat 
komunikasi sehari-hari, sedangkan yang dimaksud dengan bahasa dalam pengertian inklusif, yakni  
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kebudayaan yang dimiliki oleh manusia—baik bahasa lisan maupun tertulis—

karena memang sistem tanda atau simbolik dalam iklan itu, ditilik di tingkat 

hakiki, sebenarnya juga merupakan subrealitas dari eksistensi kepemilikan 

bahasa manusia dalam arti yang lebih luas. Di awal sejarahnya, keberadaan 

bahasa itu lebih bermakna sebagai cermin atau refleksi atas realitas, yang artinya 

pula, bahwa makna dan peran bahasa lebih cenderung difungsikan dalam 

konteks komunikasi yang relatif natural, yang sifatnya jauh dari kepentingan 

politis apalagi ideologis—meskipun hal ini tak bisa dikatakan secara absolut, 

karena sifat atau kodrat dasar yang dimiliki oleh sistem tanda atau bahasa itu 

sendiri yang memang arbitrer. Fenomena ini, dalam wacana periklanan, 

sebagaimana disebutkan di atas, dapat ditelisik pada bentuk-bentuk representasi 

iklan yang pernah ada di sebuah masyarakat yang masih tergolong tradisional, 

yang indikatornya yang menonjol di antaranya adalah, sistem tanda dalam iklan 

lebih ditujukan untuk menginformasikan, baik kualitas maupun kuantitas produk 

yang ditawarkan.

Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, bahasa sudah tidak lagi 

terlalu berfungsi sebagai representasi akan realitas, melainkan sebaliknya, yang 

terjadi adalah justru yang menentukan akan konstruksi realitas itu seperti apa. 

Fenomena ini baru saja difahami terutama semenjak zaman modern, ketika 

masyarakat sadar, bahwa di dalam bahasa itu senantiasa tersembunyi, apa yang 

diistilahkan dengan ‘ideologi’; sebuah nilai-nilai yang mempunyai ‘power’ untuk 

mempengaruhi kesadaran sosial. “Ideology is inherent within language", 

demikian dalam kata-katanya Stephens.9 Oleh karena itu bagi Stephens, 

“Language is a special site for ideological effect, with potentially powerful 

capacity for shaping audiences attitudes”. Hal senada dengan pandangannya 

Stephens tersebut, juga ditegaskan oleh Fairclough lewat bukunya Language and 

Power (1989), yang  mengemukakan bahwa power yang dimiliki oleh bahasa 

                                                                                                                                     
bahasa yang tidak digunakan dalam arti sehari-hari untuk komunikasi, seperti bahasa seni tari, seni 
musik, seni rupa, bahkan juga cinta dan alam semesta. Periksa Asep Ahmad Hidayat, Filsafat 
Bahasa: Mengungkap Hakikat Bahasa, Makna dan Tanda. Cetakan Pertama (Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 2006), 12-13..

9 John Stephens. Language and Ideology in Children’s Fiction (London: Longman, 1992).
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dalam kaitannya dengan kekuasaan atas realitas itu, karena di dalam 

representasi bahasa senantiasa terdapat ideologi yang menyertainya.10

Pemahaman yang amat komprehensif akan makna dan peran bahasa 

dalam kategori yang kedua ini, demikian jelas ada dan bahkan kemudian menjadi 

pemandangan yang sangat khas dan dominan dalam representasi iklan, yang 

meng-ada di zaman modern dan bahkan postmodern ini. Dalam konteks ini, 

makanya, sekali lagi, sistem tanda atau simbolik dalam wacana iklan, bukan 

hanya kerap tidak ‘bertegur sapa’ dengan substansi realitas, bahkan lebih jauh 

lagi memanipulasi realitas itu sendiri. Aneka produk, baik berupa barang maupun 

jasa yang ditawarkan melalui iklan dalam pemaknaan ini, sulit sekali untuk 

ditelisik pesan denotatifnya yang terkait dengan nilai guna yang inherent melekat 

dalam kualitas materialnya, melainkan lebih mengeksploitasi unsur-unsur nilai 

citra yang dipaksa dipancarkan, sehingga menimbulkan budaya ‘kegilaan hasrat’ 

yang ada di masyarakat.

Ketika hasrat menguasai penampakan dunia, yang distimuli dan dipicu 

oleh sistem tanda-tanda dalam periklanan, maka seolah  tidak ada kekuatan 

yang mampu membatasinya, dan yang tercipta kemudian adalah semacam 

kondisi ekstrem, yakni ketika segala sesuatu berkembang, bertumbuh, dan 

membiak dengan kecepatan tinggi, sehingga melewati batas-batas yang 

seharusnya tak ia lewati.11 Sebagaimana dipahami, bahwa hasrat itu selalu 

bekerja ke arah dua orientasi yang berlawanan arah. Di satu pihak, ia secara 

tanpa henti mencari saluran-saluran pelepasan arusnya di dalam berbagai wujud 

material, di dalam dunia fisik dan nonmaterial di dalam dunia mental. Di pihak 

lain, ia mendobrak segala bentuk larangan dan aturan, termasuk aturan-aturan 

yang transendental-ketuhanan (metafisik), yang dianggap menghambat 

kebebasan mengalirnya arus hasrat. Sebenarnya ada suatu masa, ketika dunia 

merupakan cermin dari kehendak Tuhan di dunia, yakni ketika aturan atau jalan-

jalan ketuhanan mengendalikan penampakan dunia. Di dalam dunia seperti itu, 

                                                
10 Norman Fairclough, Language and Power: Relasi Bahasa, Kekuasaan, dan Ideologi. 

Terjemahan Indah Rohmani. Cetakan Pertama (Malang: Boyan Publishing, 2003), 2-3. 
11 Alfathri Adlin, (ed.), Menggeledah Hasrat: Sebuah Pendekatan Multiperspektif (

Yogyakarta: Jalasutra, 2006).
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hasrat manusia dibatasi, ditekan, dan dikendalikan, sehingga hanya hasrat-hasrat 

tertentu yang dapat dipenuhi. Namun, dunia kehidupan kontemporer adalah 

sebuah dunia, yang di dalamnya hasrat menusia menguasai dunia, bahkan 

melawan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan semakin memperlihatkan 

kemundurannya, untuk digantikan dengan hasrat manusia. Hasrat yang 

mengendalikan dunia dan mencetaknya lewat model-model operasionalnya, 

yakni reproduksi rasa tak puas secara terus-menerus lewat mekanisme produksi-

konsumsi yang diprovokasi melalui infrastruktur periklanan yang membordardir 

kesadaran yang tiada pernah henti. Begitulah di antara genealogi akar-akar 

kesadaran simbolis citra dalam wacana pariwara (iklan) di media massa itu 

mengonstruksi hari-hari kesadaran kita.

Atas kenyataan ini, pengiklan kemudian membanjiri pasar dengan sugesti 

pemilikan, bagaimana individu seharusnya membeli produk, agar mereka 

mendapatkan suatu pemaknaan sosial atau pengalaman psikologis yang 

sebelumnya tidak pernah mereka dapatkan. Posisi sebuah produk menjadi 

semakin bertambah penting dalam interaksi sosial sebagai simbol prestise dan 

status. Produk akhirnya menjadi sebuah simbol status dan kehormatan (prestise) 

bagi seseorang yang mencerminkan status sosial dalam masyarakat dan 

gambaran diri yang dikembangkan secara psikologis dalam kaitannya dengan 

penggunaan produk tersebut. Fungsi iklan dalam hal ini kemudian menjadi 

bertambah, tidak lagi hanya fungsi ekonomi tetapi juga fungsi budaya.

Ryamond Williams dalam Advertising the Magic System in Problem in 

Materialism and Culture (1980),  berpendapat, bahwa makna sosial dan simbolik 

memang disematkan pada produk oleh iklan, untuk menghilangkan kesan yang 

semata-mata bersifat material pada sebuah produk.12 Dalam kaitan dengan ini, 

Williams membedakan penggunaan produk iklan dalam dua kategori, yakni, yang 

rasional dan yang irasional. Penggunaan produk yang rasional, adalah 

penggunaan produk yang didasarkan pada fungsi guna (use value) dari produk 

itu sendiri, yang melekat secara instrinsik, sedang yang irasional adalah yang 

didasarkan pada aspek-aspek simbolik yang ada pada produk itu secara 

                                                
12 William Leiss, et al., Social Communication in Advertising (New York: Methuen, 1986), 

24.
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ekstrinsik. Inilah yang mungkin dapat menjelaskan mengapa iklan lebih banyak 

berkomunikasi tentang simbol, daripada kegunaan produk itu sendiri. Simbolisme 

membantu konsumen mengekspresikan dan menyatakan jati dirinya berdasarkan 

asosiasi sosial dan psikologisnya yang dikembangkan melalui penggunaan 

produk. Ini merupakan realitas semu yang terbentuk di mana konsumen lebih 

menekankan makna daripada fungsi guna suatu produk. Dengan produk yang 

ditawarkan, seolah-olah dapat membuat kita tampil menarik dan mempesona 

dengan cara instan, menghilangkan semua penderitaan atau pun rasa sakit 

dalam sekejap, penguasaan alam untuk memanjakan hidup, membangkitkan 

emosi dan kegairahan, dan seolah-olah dapat mengantarkan kita dalam 

memasuki suatu kehidupan yang fantastik, sebagaimana yang kita inginkan. Ini 

merupakan janji-janji yang sering membius kesadaran bagaikan pesona sihir 

yang memabukkan.

Karenanya tak berlebihan kiranya, jika Williams menyebut iklan itu adalah 

sebagai sebuah sistem yang memiliki kekuatan atau daya ‘magis’, “advertising as 

the magic system”. Melalui magic manusia diubah, demikian juga halnya dengan 

benda-benda, diubah, dari objek-objek mati (inanimate objects) menjadi barang-

barang yang hidup (living thing). Produk mendampingi manusia, seolah-olah 

mereka sendiri hidup, yang bisa mengarahkan tindakan-tindakan manusia. Pada 

saat yang sama, karena kepribadian manusia seringkali dihubungkan dengan 

kualitas-kualitas spesifik produk, manusia menjadi lebih menyukai produk. Ini 

merupakan pertukaran yang aneh, benda-benda tampak seperti hidup, 

sementara manusia tampak seperti benda mati.

Melihat kenyataan itulah, Wilson Briyan Key menyebut iklan itu sebagai 

technique of subliminal perception, atau screet technology, yang mampu 

mengubah perilaku manusia secara terselubung, dengan menggunakan sistem 

nilai dasar dan motif-motif manusia, demi kepentingan struktur kekuasaan yang 

khusus. Rangsangan terselubung (subliminal stimuly) ini, terus menyerang dan 

mempengarui jiwa setiap orang, setiap hari, dari hidup mereka, mendorong kita

melakukan sesuatu yang sesungguhnya tidak kita inginkan, atau sebaliknya tidak 

memberikan peluang kebebasan apa yang seharusnya kita dilakukan.13

                                                
13 Leiss, 22.
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Proyek sublimasi simbolisme ini kemudian merekonstruksi teknik 

komunikasi yang persuasi menjadi demikian subtil (licik), dengan ekskusi yang 

sangat sophisticated dan mampu menghasilkan manipulasi citra yang sangat 

sophisticated pula. Inilah kenyataan sehari-hari yang mengepung kehidupan 

kita, dengan teknik komunikasi simbolis yang persuasif dan sangat halus dan

seringkali tidak kita sadari kemunculannya.

Berdasarkan depiksi alir nalar itu pula, kemudian dapat dimengerti betapa 

yang namanya sistem tanda atau simbol dalam iklan itu, untuk kepentingan 

politik persuasif, selalu memperhitungkan nilai-nilai budaya dalam setting sosial

tertentu—dan oleh karenanya hal ini tak pernah universal maknanya—agar politik 

pesan yang disampaikan lewat sistem tanda dimaksud mempunyai daya 

pengaruh yang amat kuat dalam konteks masyarakat yang menjadi sasarannya. 

Setting kebudayaan dalam hal ini menjadi kerangka landasan dalam 

berkomunikasi, sebab kebudayaan merupakan acuan dari pihak-pihak yang 

terlibat dalam komunikasi. Setiap orang pada hakikatnya merupakan bagian dari 

budaya tertentu, dengan sendirinya, sikap dan kecenderungannya akan 

ditentukan oleh kepribadiannya yang terbentuk oleh budaya tersebut.14  

Penggunaan unsur-unsur psikologis, sosiologis, maupun budaya dalam 

upaya mempengaruhi konsumen, memang merupakan suatu yang sejalan 

dengan prinsip berkomunikasi, karenanya komunikasi senantiasa berpijak pada 

situasi khalayaknya. Hal ini dimaksudkan untuk tercapainya ‘suatu kesamaan’ 

dalam memamahi simbol-simbol komunikasi, melalui kesamaan frame of 

reference dan field of experience konsumen, sehingga dapat dicapai tujuan 

komunikasi yang efektif sebagaimana yang diinginkan pengiklan.15 Teknik 

persuasi dalam iklan seperti ini, makanya sekali lagi, tidak akan pernah 

mengabaikan setting masyarakat, di mana iklan terlibat di dalamnya. 

                                                
14 Ashadi Siregar, Komunikasi Sosial (Yogyakarta: Seksi Penerbitan Badan Penelitian dan 

Pengembangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, 1985), 18.
15 Hal ini sejalan benar dengan makna akan terminologi ‘komunikasi’ yang paling 

mendasar, jika ditilik bahwa istilah komunikasi itu sendiri berasal dari istilah Latin ‘communis’, yang 
berarti  sama (common), sehinga peristiwa komunikasi pada hahikatnya adalah membuat si pemberi 
dan penerima pesan, sama-sama ‘setala’ (tuned) untuk suatu pesan (message). Periksa Wilbur 
Schramm, “Bagaimana Berlangsungnya Komunikasi”, dalam Onong Uchjana Effendi, Komunikasi dan 
Modernisasi. Cetakan VII (Bandung: Mandar Maju, 2005), 22.
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Berhulu dari ini pula, maka pelbagai persoalan terutama yang terkait khas 

dan persinggungan antara wacana iklan di media massa Indonesia dengan 

dimensi problem-problem budaya pascakolonial—sebagaimana yang menjadi 

fokus dan telah disinggung di awal kajian ini—dapat dikerangkai jejaring aras 

pemahamannya, termasuk dalam hal ini juga dapat ditelisik konsep setting yang 

mengonstruksi keberadaannya. Bukan setting dalam pengertian semata-mata 

sebuah tempat atau latar yang sifatnya geografis, melainkan lebih pada 

maknanya yang terkait dengan paradigma budaya yang ada, tumbuh, dan 

berkembang di dalamnya. 

Belenggu Pascakolonial dan Geneaologi Kuasa Wacana Barat

Adalah Robert Jütte dalam bukunya A History of the Senses: From 

Antiquity to Ciberspace, terutama dalam sajian di bagian pertamanya yang 

bertajuk “Approaching the Suprahistorical”, termasuk salah seorang yang sejak 

awal meneguhkan, bahwa persoalan cita rasa yang dimiliki manusia yang 

beraneka macam jenisnya ada dan berkembang di masyarakat itu, secara historis 

lebih dapat dipertanggungjawabkan sebagai fenomena nurture ketimbang 

nature. Dengan mengadaptasi pandangannya Karl Marx, Jütte menegaskan, 

bahwa sebenarnya tidak ada yang bisa disebut sebagai sejarah rasa yang 

natural, yang ada hanyalah sejarah sosial persepsi manusia.16 Seperti yang 

ditunjukkan oleh sejarawan budaya Amerika Sidney W. Mintz misalnya, bahwa 

asal mula kegemaran manusia secara umum pada semua benda yang manis 

misalnya, tidak terletak pada beberapa disposisi biologis ataupun mutasi genetis, 

tetapi karena kolonialisme dan import besar-besaran gula mentah ke Eropa-lah 

yang mungkin menjadi penyebabnya.

Berkaitan dengan itulah, maka akhirnya Walter Banyamin (1892-1940) 

menyarankan bahwa sejarah cita rasa hendaknya dipikirkan secara dialektis dan 

diuji dalam hal hubungan-hubungannya antara kesatuan-kesatuan biologis dan 

variabel-variabel sejarah yang komprehensif. Pandangan Marx dan juga 

Benyamin tersebut, kemudian dipertajam analisisnya pada masa kemudian, yang 

                                                
16 Robert Jütte, “Approaching the Suprahistorical”, in A History of Senses: From Antiquity 

to Cyberspace (Cambridge, UK: Polity, 2005 ), 10-11.
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di antaranya melalui penelitian-penelitian yang dilakukan oleh ‘Marshall Mc 

Luhan’17 (1911-1980) dan juga  ‘Michel Foucault’18 (1926-1984). Dari hasil-hasil 

penelitian mereka yang panjang, betapa telah berhasil ditunjukkan bagaimana 

perubahan-perubahan bentuk-bentuk persepsi manusia yang ada dalam 

masyarakat itu, lebih sebagai produk dari suatu proses dinamis historis yang 

kompleks, yang ditentukan, baik oleh logika sistem-sistem politik, maupun oleh 

faktor-faktor budaya, dan faktor-faktor ekonomi yang menyelimutinya.19 Oleh 

karena itu, setiap hierarkhi yang terkait dengan persoalan cita rasa, sangatlah 

mungkin untuk dilihat kerangka dan reproduksi mental dari sistem hierarkhi dan 

nilai sistem sosial di mana persoalan cita rasa itu dikonstruksi atau dilekatkan.

Konstruksi dasar konsep tersebut, kiranya dapat dijadikan salah satu 

jangkar analisis, ketika dihadapkan pada persoalan-persoalan di seputar 

belenggu pascakolonial dalam representasi iklan di media massa kita hari-hari ini,

di zaman modern ini. Artinya keterpesonaan akan nilai-nilai cita rasa Barat yang 

nyaris menjadi pemandangan universal dalam kesadaran wacana pariwara dalam 

tradisi kebudayaan modern kita di hari ini, bukanlah sebagai sebuah realitas yang 

natural dan karenanya juga bukan tidak dapat ditelisik apa lagi dipersoalkan hulu 

pemicunya yang terkait dengan faktor-faktor internal-eksternal yang terlibat di 

dalamnya. Melainkan, jawaban atas semua itu, dapat dicari dalam kaitannya 

dengan jejak-jejak fenomena-fenomena historis yang pernah terjadi dan dialami 

oleh masyarakat dan bangsa Indonesia itu sendiri di masa lalu. Jejak-jejak 

historis sebagaimana dimaksud dalam kaitannya ini, tentunya adalah fenomena 

sejarah kolonialisme yang terjadi di bumi Indonesia itu sendiri, yang terentang 

dalam bentang waktu yang amat panjang dan bahkan lintas generasi. Terlepas 

                                                
17 Proyek-proyek penelitiannya McLuhan yang fenomenal, khususnya terkait dengan 

budaya media dan masyarakat industrial ini, di antaranya ditulis dalam beberapa buku klasiknya, 
yakni: The Mechanical Bride: Folklore of Industrial Man (1951), The Gutenberg Galaxy: The Making 
of Typographic Man (1962), Understanding Media: The Extensions of Man (1964), The Medium Is 
the Massage: An Inventory of Effects (1967), and War and Peace in the Global Village (1968). 
Periksa, Microsoft ® Encarta ® Reference Library 2005. © 1993-2004 Microsoft Corporation. All 
rights reserved.

18 Demikian juga dengan proyek-proyek penelitiannya Foucault yang tak kalah 
fenomenalnya, dituangkan di antaranya dalam buku-buku: Madness and Civilization (1960); The 
Order of Things (1966); Discipline and Punish (1975); History of Sexuality, Volume I: An 
Introduction (1976); The Archeology of the Knowledge (1976);  The Use of Pleasure (1984); serta 
The Care of the Self (1984).

19 Jütte, 10-11.
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dari pemahaman akan persoalan teks kolonialisme yang menimpa bangsa 

Indonesia itu sendiri, yang kini cenderung plural—Asvi Marwan Adam, 

mengistilahkannya sebagai ‘polemik-kontroversi’—perkembangannya di 

masyarakat, terutama terkait dengan dimensi ‘waktu atau lamanya’.20 Tetapi 

yang pasti adalah, bahwa persinggungan dengan bangsa dan peradaban Barat 

yang berlangsung sejak jauh di masa lalu itu, adalah sebagai sebuah fenomena 

sejarah, yang sangat diyakini sedikit banyak mewarnai akan realitas sejarah 

Indonesia di saat ini.

Pandangan ini kiranya secara sangat fundamental sejalan benar dengan 

apa yang dikonsepsikan sebagai paham kesatuan ‘masa lalu-kini-masa datang’, 

yang pernah disampaikan oleh Martin Heidegger (1889-1976, lewat Sein und Zeit

(1927), yakni: “ein Ereignis-und Wirkungszusammenhang der sich durch

‘Vergangenheit’, ‘Geganwart’, und ‘Zukunft’ hindurch zieht”. Rentetan peristiwa 

dan keefektifan (peristiwa) yang sambung-menyambung melalui ‘masa lampau’, 

‘masa kini’, dan ‘masa depan’ itulah, yang akhirnya jalinan anyamannya secara 

keseluruhan, membentuk sebuah peta landscape akan gambaran tentang teks 

realitas yang dapat dipahami di hari ini.21 Oleh karenanya, maka kodrat identitas 

budaya itu, sebenarnya lebih tepat dimaknai sebagai sebuah ‘proses menjadi’, 

atau yang dalam perspektifnya Heidegger, disebut sebagai suatu ‘mode of 

existence’, ‘mode of being’. Ia (budaya) merupakan proyek ke depan, sekaligus 

ke belakang. Karenanya pula, suatu identitas budaya, tidak pernah tepat benar 

dikatakan ‘lahir’ secara absolut, melainkan lebih cocok disebut dengan kosa kata 

                                                
20Contohnya adalah menyangkut pernyataan klasik selama ini, yang menyebutkan bahwa 

Indonesia dijajah oleh Belanda itu selama 350 tahun. Prof. Mr. Gertrudes Johan Resink (1911-
1997) membantah pernyataan tersebut, dengan argumentasinya, bahwa pada tahun 1854 
misalnya, Menteri Urusan Koloni mengatakan kepada Parlemen Belanda, bahwa di kepulauan 
Indonesia, masih ada negeri-negeri merdeka. Karenanya, dalam beberapa kasus pengadilan, hakim 
dan Mahkamah Agung (Hindia Belanda) berkesimpulan, mereka tidak mempunyai kewenangan 
mengadili perkara, karena yang bersangkutan bukan dianggap penduduk Hindia Belanda, 
melainkan rakyat kerajaan atau negeri pribumi yang masih merdeka, misalnya dalam perkara 
seorang Kutai di pengadilan Surabaya tahun 1904. Begitu pula halnya dengan perdagangan budak 
yang sudah dilarang di Hindia Belanda abad ke-19, namun pengadilan kolonial di Makasar tidak 
dapat berbuat apa-apa, karena kasus tersebut terjadi di wilayah Mandar, di luar kekuasaan Hindia 
Belanda. Selengkapnya periksa Asvi Marwan Adam, Seabad Kontroversi Sejarah (Yogyakarta: 
Ombak, 2007), 1-2.

21 Selengkapnya periksa Daniel Dhakidae, “Memahami Rasa Kebangsaan dan Menyimak 
Bangsa sebagai Komunitas-komunitas Terbayang”, dalam Pengantar untuk bukunya Benedict 
Anderson, Imagined Communities (Komunitas-komunitas Terbayang). Cetakan Kedua (Yogyakarta: 
INSIST Bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 2002),  xxxii.
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’hadir’, dalam proses formasi sebagai ‘historical being’, yang selalu 

mempertimbangkan keterjalinan antara masa lalu, masa kini, dan  masa depan.  

Demikian halnya dengan persoalan-persoalan di seputar keterpesonaan 

akan nilai-nilai citra Barat, yang begitu tampak menghegemoni dalam sistem 

tanda iklan di media massa Indonesia di masa kekinian, kiranya dapat juga 

dianalisis dari sudut pandang paham kesatuan ‘masa lalu, masa kini, dan  masa 

depan’ sebagaimana dimaksud. Dalam kaitannya dengan konteks masa lalu, 

yakni kolonialisme yang mendera bangsa Indonesia yang merentang demikian 

panjang lintas generasi, betapa telah menciptakan realitas budaya tersendiri 

yang khas bagi bangsa terjajah yang nyaris mirip di seluruh dunia, yang salah 

satunya adalah memanifesto dalam bentuk ketidakmampuannya untuk 

merumuskan masa depan. Masa depan itu tidak merealitas di benak para korban 

penjajahan, di luar jangkauan, di tangan orang lain, bahkan menjadi milik orang 

lain. Hal ini disebabkan, akibat korban kolonisasi yang panjang, realitas—atau 

dalam bahasa fenomenologinya diistilahkan dunia kehidupan (life world)—

masyarakat dan bangsa terjajah menjadi amat sempit, perspektifnya curam dan 

sangat pendek, serta kamus budayanya sangat tipis.22

Oleh karena itu, menarik apa yang dikemukakan oleh Bambang 

Sugiharto, terkait dengan masalah ini, yakni bila identitas diri akhirnya adalah 

konstruksi-konstruksi naratif bagai cerpen dan novel, maka ada bagusnya kadang 

itu ditulis sendiri, untuk dibaca sendiri sebagai proses lebih otentik ke arah 

pemahaman diri, tapi juga untuk menegaskan signifikansi peran diri atau 

kelompok-kelompok itu—yang sering terlupakan―dalam proses emansipasi 

demokratis peradaban yang lebih umum.23 Namun persoalannya, semua itu 

membutuhkan apa yang dinamakan dengan ’pengetahuan’, baik pengetahuan 

alam maupun pengetahuan buatan. Meminjam kata-katanya Herbert A. Simon 

(1969), pengetahuan alam mengandung kadar keharusan (necessity), sedangkan 

pengetahuan buatan (the science of the artificial), mengandung kadar pilihan 

(contingencies atau choices). Pemahaman akan adanya keharusan dan pilihan 

                                                
22 Yuswadi Saliya, “Berkenalan dengan Indonesia: Memahami Bumi dan Isinya” dalam Adi 

Wicaksono, et al., (eds.), Identitas dan Budaya Massa: Aspek-aspek Seni Visual Indonesia
(Yogyakarta: Yayasan Seni Cemeti dan The Toyota Foundation, 2002), 42.

    23 Bambang Sugiharto, “Sejarah, Ruang, dan Imajinasi”, dalam Esay-esay Bentara 2002
(Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002), 131.
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seperti itu, membutuhkan tradisi tersendiri, yang akan bertanggungjawab atas 

himpunan kadar pilihan yang tersusun dan kemudian diyakini dan dipeluknya.24

Akan tetapi celakanya—sebagaimana pernah ditegaskan oleh William Liddle, 

dalam Politics and Culture in Indonesia (1996), bahwa sejarah telah 

menunjukkan, bahwa bangsa-bangsa terjajah—termasuk Indonesia—relatif tidak 

pernah memiliki pengetahuan dan pilihan–pilihan itu. Pilihan merupakan hak 

prerogratif sang penjajah, milik ‘sang tuan’. Bagi kaum terjajah, pilihan adalah 

suatu kemewahan. Kalaulah bukan di tangan orang lain, nasibnya berada di luar 

jangkauannya, atau sama sekali di luar kesadaran kulturalnya. Akhirnya, bangsa 

terjajah tidak pernah dapat mengembangkan pengetahuan buatan. Karena itu, 

nyaris semua kepranataannya misalnya, merupakan barang pinjaman atau 

bersumber dari Barat.25

Kesadaran akan pentingnya pemahaman yang terkait dengan dampak 

kolonialisme yang berjamahan dengan dimensi-dimensi sensitif budaya 

sebagaimana dimaksud, memang dapat dikatakan baru muncul belakangan, 

karena sebagaimana ditegaskan oleh Barbara Bush yang mengadaptasi 

pandangannya Frantz Fanon (1952), bahwa sebelum periode 1960-an, kajian 

tentang kolonialisme banyak berpusat pada sistem administratif dan politis, 

hingga mengabaikan kesadaran kolonial penjajah dan jajahan. Padahal kolonisasi 

kepribadian telah menghasilkan internalisasi dan penerimaan keunggulan Eropa, 

yang seolah tanpa reserve apa pun. Karenanya, imperialisme tidak hanya 

memiliki konsekuensi sosial ekonomi bagi negara jajahan, tetapi juga 

menimbulkan konflik psikologis dan kebudayaan yang bisa sampai taraf 

patologis. Dalam kaitan inilah maka Nietszche, dengan ungkapan sarkasmenya, 

menganggap sejarah kolonialisme itu sebagai sebentuk ‘hutang kebiadaban’.26

Banyak sekali saluran imperialisme kebudayaan Barat yang bisa dicermati 

pada wilayah jajahan yang digunakan untuk menyokong kekuasaannya, yang 

meliputi hampir semua sistem pranata budaya yang dimilikinya, di antaranya 

adalah: ilmu pengetahuan dan teknologi, agama, pendidikan, serta terutama 

                                                
    24 Saliya, 44.
25 Saliya, 44.

26 Periksa Barbara Bush, “Chapter 4: Culture and Imperialism”, in Imperialism and 
Postcolonialism (Essex, UK: Pearson Longman, 2006), 121; 132.  
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adalah bahasa. Pada akhir masa pascakolonial, saluran media/instrumennya jauh 

lebih kompleks lagi, misalnya melalui radio, film, dan periklanan.27 Oleh karena 

itu, lanjut Bush, yang diperlukan kemudian adalah pemahaman yang lebih pada 

ideologi kolonial dan sebuah ikhtisar yang lengkap dari ‘situasi kolonial’, sebelum 

dan sesudah penaklukan, dengan mengadopsi pendekatan yang multidisiplinier.

Adalah Edward W. Said salah seorang di antaranya yang kemudian 

mengembangkan kajian teks kolonialisme ini, dalam kait kelindannya dengan 

persoalan-persoalan kebudayaan dalam arti yang luas, terutama dalam spesifik 

kaitannya dengan konteks pada bangsa-bangsa pascakolonial. Melalui salah satu 

bukunya, yakni Orientalisme (1964), Said mampu mengungkap banyak hal 

mendasar, dalam kaitannya dengan diskursus kolonialisme. Di Tingkat 

epistemologis misalnya, Said berhasil membongkar, menyingkap, dan 

menelanjangi kebusukan kultural, yang diklaim secara ilmiah oleh kekuasaan 

koloni. Sementara itu di tingkat ontologi, Said berhasil membongkar, 

menyingkap, dan menelanjangi pula, penyebab akhir (finalitas) kekuasaan 

imperialistik yang dibingkai oleh nilai-nilai kemanusiaan, yakni sifat-sifat yang 

secara menyeluruh dan mendasar adalah antikemanusiaan (dehumanistik) itu 

sendiri.28

Berdasarkan deskripsi tersebut di atas, maka kita seolah diingatkan 

kembali dengan apa yang pernah dikemukakan oleh Foucault tentang teori 

geneaologi dan arkeologi pengetahuan atau kebenaran akan realitas. Kebenaran,

yang notabene sebagai modal untuk mengonstruksi pengetahuan, kata Foucault, 

sebenarnya adalah tak lebih dari sebuah rezim yang diskursusnya tak pernah 

dilepaskan dengan wacana power atau kekuasaan. Kebenaran, maknanya harus 

dipahami sebagai suatu sistem prosedur-prosedur untuk mengatur produksi, 

regulasi, distribusi, dan operasi pernyataan-pernyataan. Kebenaran selalu 

terhubung, dan ada di dalam relasi dengan sistem-sistem yang menghasilkan 

dan mempertahankannya29 Singkatnya, Foucault menegaskan bahwa kebenaran 

                                                
27 Bush, 125.
28 Periksa Edward W. Said, Orientalisme. Terjemahan Asep Hikmat. Cetakan Kedua 

(Bandung: Penerbit Pustaka, 1994).
29 Michel Foucault, Arkeologi Pengetahuan. Cetakan Pertama. Terjemahan H.M. Mochtar 

Zoerni (Yogyakarta: Qalam, 2002), viii; Periksa juga, Michel Foucault, Power Knowledge/Kuasa 
Wacana. Terjemahan Yudi Santoso (Yogyakarta: Bentang), 2002; serta periksa juga, Michel 
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itu tidak terletak di luar, tetapi di dalam kuasa. Kebenaran, tiada lain adalah 

relasi antarsistem itu sendiri. Ia adalah mekanisme aturan-aturan (rules), yang 

oleh kesadaran kita sudah dianggap pasti dan benar, untuk menentukan, 

memilah-milah, dan mengklasifikasi kedirian kita.

Dalam kaitannya dengan konteks kajian ini, dengan demikian menjadi 

dapat dipahami, mengapa Barat menjadi begitu dominan dalam hal perannya 

untuk mengonstruksi universalitas kebenaran pengetahuan, karena memang 

Barat lebih memiliki segala power sumber daya. Apalagi ketika dunia memasuki 

apa era yang diistilahkan dengan ‘revolusi gelombang ketiga’ (the third wave 

revolution)30, yakni berupa revolusi informasi dan komunikasi, di mana dunia 

mengalamai apa yang diistilahkan sebagai ‘ledakan komunikasi’ (the 

communication explosion). Dalam era ini, potensi power yang dimiliki Barat 

menjadi semakin signifikan, di hadapan bangsa-bangsa di Dunia Ketiga, karena 

segala kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendukung eksistensi 

kebudayaan di era ini, nyaris absolut milik Barat. Dengan terjadinya ketimpangan 

arus informasi, di mana arus informasi begitu deras mengalir dari negara-negara 

industri maju (Barat) ke negara-negara sedang berkembang (Timur), tentu saja 

berdampak pada dominasi atas isi komunikasi, yang merupakan salah satu tiket 

penting dalam mengarahkan isi komunikasi dengan kehendak, baik dalam 

kerangka kepentingan ekonomi, mempengaruhi opini, dominasi wacana atau pun 

penetrasi dan desiminasi nilai-nilai budaya.

Banyak pihak menilai, bahwa keadaan ini sesungguhnya merupakan 

suatu bentuk baru imperialisme dunia, setelah kolonialisme fisik Barat terhadap 

Timur berakhir pada medio abad ke-20 dan di sepertiga sesudahnya. Untuk tetap 

tidak kehilangan cengkeraman dominasi dan hegemoni atas negara-negara yang 

sebelumnya di bawah subordinasinya, dan demi menjaga kepentingan-

                                                                                                                                     
Foucault, Pengetahuan dan Metode: Karya-karya Penting Foucault. Cetakan Pertama. Terjemahan 
Arief (Yogyakarta: Jalasutra, 2002).

30 Alvin Toffler membagi perkembangan masyarakat secara mendasar ke dalam tiga 
gelombang, yakni: ‘gelombang pertama’, sebagai masyarakat agraris, yang ditandai dengan model 
komunikasi dominan yang dilakukan secara lisan; gelombang kedua, merupakan masyarakat 
industrialis, dengan bentuk komunikasi yang dominan dilakukan dengan menggunakan media 
massa; dan gelombang ketiga, yakni merupakan masyarakat informatif, dengan bentuk komunikasi 
yang dilakukan dengan menggunakan teknologi media massa yang semakin canggih, misalnya 
internet. Selengkapnya periksa Alvin Toffler, Power Shiff: Knowledge, Wealth and Violence at 
the21st Century (New York: Bantam Books, 1990).
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kepentingannya, negara-negara Barat berupaya dengan sekuat tenaga 

mengadakan penyesuaian-penyesuaian strategi dan instrumentasi sebagai 

kekuatan-kekuatan terselubung untuk mempertahankan posisi globalnya. Salah 

satunya yang amat dominan adalah dengan menciptakan ketergantungan secara 

ekonomi dunia Timur, melalui dominasi yang semakin intensif. Mereka 

mengorganisasikan ekonomi dunia secara global dengan mengembangkan 

perusahaan multinasional (multinational corporations) dengan jarigannya yang 

tersebar di seluruh dunia. Sistem jaringan pemasaran ini, bukan saja menjual 

hasil industri yang melimpah seperti barang-barang konsumsi, akan tetapi juga 

menjual ide secara global, rasa, pilihan, gaya hidup, dan nilai-nilai atau 

kepercayaan, yang dipropagandakan melalui iklan. Melihat realitas inilah, maka 

benar apa yang pernah diteguhkan oleh Nietzsche, bahwa sumber hulu dari 

segala sumber persoalan dunia itu adalah, karena telah dirasukinya manusia 

dengan apa yang diistilahkan dengan ‘kehendak untuk berkuasa’ (Der Wille zur 

Macht).31

Karenanya tak mengherankan, jika akhirnya Barat dengan segala narasi 

besarnya, kini benar-benar menjadi trendsetter kesadaran kita dalam 

berperilaku, dan juga memberi barometer kepada kita dalam menentukan gaya 

hidup, yang secara tansadar kita telah terdikte untuk menjadi duplikat dari 

mereka.32 Dalam kaitan inilah, maka Dipesh Chakrabarty menegaskan, bahwa 

dominasi dari ‘Eropa’ sebagai subjek dari semua sejarah, adalah bagian yang 

cenderung khas pada pengetahuan sejarah yang ada di Dunia Ketiga. Hanya 

dengan dilabeli dengan kata ‘Eropa’, argumen akan nampak muncul syah secara 

teoretis (yaitu pada level kategori-kategori fundamental yang membentuk 

pemikiran historis) dan kemudian dapat dipahami atau diterima.33 Dari realitas

inilah, maka hipotesisnya Toffler tentang kaitannya antara, ‘infosphere-

psychosphere-sociosphere’, dapat dengan jelas ditemukan bukti dan 

verifikasinya. Kecanggihan teknologi komunikasi dan informasi, yang kemudian 

bertandem sempurna dengan spirit kapitalisme, telah menjadikan “we are 
                                                

31 St. Sunardi,  Nietzsche,Cetakan Ketiga (Yogyakarta: LKiS, 2001), vii.
32 Bernadi Prihantono, Globalisasi Gengsi dalam Remaja tentang Hedonisme (Yogyakarta: 

Sanggar Talenta, 1999), 72.
33 Dipesh Chakrabarty, “Postcoloniality and the Artifice History” (New Jersey, USA: Princeton 

University Press, 2008), 429-430.
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fabricating a total psychological environment of ourselves”.34 Globalisasi, dengan 

demikian, meski merupakan fenomena dialektis terbuka yang mencakup seluruh 

negara di dunia, namun tidak dapat dipungkiri bahwa maknanya lebih cenderung 

pada western-isasi, sehingga nilai-nilai budaya global lebih merujuk pada nilai-

nilai budaya yang berlaku di negara-negara Barat, yang ditransmisikan kepada 

negara-negara sedang berkembang, sehingga berujung pada sebentuk ‘kutukan’ 

belenggu pascakolonial.  

Secara spesifik dalam konteks periklanan sebagaimana yang menjadi 

persoalan utama dan menjadi kerpihatinan kajian ini, aneka sistem tanda yang 

bercitra Barat yang menjadi kegilaan peradaban tersebut, diambil oleh iklan 

untuk menghadirkan apa yang oleh St. Sunardi disebut sebagai ‘wacana 

histeris’.35 Iklan itu menarik karena di dalamnya memiliki struktur wacana yang 

berbeda dengan struktur wacana yang sudah biasa mengisi kepala kita dan hati 

kita setiap hari, di antaranya adalah ‘wacana tuan’. Wacana tuan adalah wacana 

yang cenderung menasehati, mengomando, atau melarang. Lokutor wacana ini 

ada dalam posisi tuan, dan interlokutornya dalam posisi budak. Wacana ini 

datang, bukan karena orang yang bersangkutan memang mempunyai 

‘kompetensi’ untuk menasehati, melainkan ia ada dalam ‘posisi’ untuk dinasehati.

Wacana ini diproduksi secara meluas dan terus-menerus, sehingga memenuhi 

ruang hidup kita, dan dengan sendirinya kita semua masuk ke dalam lingkaran 

produksi wacana tersebut. Suatu waktu kita berperan sebagai tuan, dan di waktu 

yang lain sebagai budak, sesuai dengan lingkungan yang sedang kita masuki. 

Hasilnya? Sesuai dengan teori wacana, subjek kita yang terbelah (split) dan 

terasing kerap tidak mendapatkan ‘perawatan’ yang mewadai. Di sisi yang lain, 

‘wacana histeris’  adalah wacana di mana kita merasa disapa (adressed) bukan 

oleh tuan (tuan tidak bisa menyapa kecuali hanya memerintah), melainkan oleh 

subjek kita sendiri, yang selama ini tenggelam atau ditenggelamkan (repressed) 

oleh wacana tuan. Dalam iklan, subjek terbelah itu ditampilkan dengan berbagai 

cara, dan justru karena itu iklan mempunyai kekuatan untuk memasuki seluruh 

                                                
34 Jalaluddin Rakhmad, Psikologi Komunikasi (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), 201.
35 Periksa St. Sunardi, “Histeria dalam Iklan”, dalam Kata Pengantar untuk bukunya Kasiyan, 

Manipulasi dan Dehumanisasi Perempuan dalam Iklan. Cetakan Pertama (Yogyakarta: Ombak, 
2008), xxxiv.
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subjektivitas kita. Dalam iklan, meminjam istilahnya Frued, apa yang selama ini 

kita repres dibiarkan muncul kembali (the return of repressed). Oleh karena itu 

dalam iklan yang menggunakan wacana histeris, kita seringkali mengalami 

semacam pembebasan; sebuah jouissance.36 Demikian halnya, unsur-unsur 

sistem tanda dalam iklan, baik itu berupa ilustrasi gambar atau foto, teks, atau 

hal-hal lain, sebagaimana yang tampak dominan dalam kesadaran iklan, yang 

serba berbau Barat misalnya, akhirnya mewujudkan sebuah ruang histeris, dan 

wacana yang muncul dari sana juga bersifat histeris. Dengan wacana ini, orang 

bisa tergila-gila dan mulai berutopia tidak peduli lagi pada batas-batas hukum 

atau aturan yang ada.37 Dan memang inilah yang diharapkan oleh iklan. Kita 

dibuat agar melupakan aturan dan hukum secara sah! Dalam wacana histeris, 

kode-kode yang selama ini mengomando, tidak dipakai lagi untuk mengomando, 

melainkan disapa (adessed) oleh subjek kita yang selama ini di-repres (ingat ‘the 

return of the repressed’). 

Keprihatinan mulai muncul, ketika sarana yang dipakai untuk 

menciptakan wacana histeris itu ‘hanyalah’ (sebagian besar/dominan) nilai-nilai 

yang bercitra Barat. Seakan-akan persoalan yang membuat subjek kita 

mengalami split hanyalah itu. Hubungan kekuasaan antara anak dan orang tua, 

orang miskin dan orang kaya, rakyat dan pemerintah, dan masih banyak lagi—

semuanya seringkali menyimpan sesuatu yang di-repres. Kalau orang pandai 

mengolahnya, niscaya menjadi wacana histeris, dan pada gilirannya bisa menjadi

bahan iklan yang amat efektif untuk mem-fetish-kan produk. Dan memang, kita 

sudah mulai ada iklan yang menarik tanpa harus menjadikan citra nilai-nilai Barat 

sebagai objek histeria. Bahkan ada sejumlah iklan yang sedang bergerak menjadi 

kritik sosial, malah tafsir budaya, justru karena memperluas bidang eksplorasi 

‘the return of the repressed’-nya. 

Oleh karena itulah, dalam hal ini iklan dipermasalahkan bukan karena 

iklan itu menggoda (seducing). Kalau suatu iklan itu menggoda, hal itu justru 

menunjukkan keberhasilan iklan, karena kodrat iklan adalah seducing. Jadi, iklan 

dimasalahkan pasti bukan karena iklan mempunyai kekuatan di luar kemampuan 

                                                
36 Sunardi, xxxv.
37 Sunardi, xxxvi.
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kita untuk menghadapinya. Kekuatan itu tidak hanya kekuatan untuk membujuk 

dan menggoda orang untuk membeli barang yang ditawarkan, tetapi juga 

kekuatan memperkenalkan kode-kode kultural—termasuk yang dipersoalkan dan 

diprihatinkan dalam konteks ini adalah kultur pascakolonial—yang sering kali 

bertentangan dengan prinsip-prinsip seperti persamaan.   

Proses pemahaman akan semua persoalan ini akan komprehensif, 

manakala cara mempertanggungjawabkan pemahaman itu dijangkarkan pada 

metode maupun pendekatan yang dekonstruktif—yang awalnya dikenalkan oleh 

Derrida— sebagaimana yang disingung di awal kajian ini. Pola dekonstruksi, 

bukannya sebuah pola cenderung menggiring ke pemikiran yang bercorak 

‘nihilistik’, sebagaimana banyak di(salah)fahami sebagian kalangan selama ini, 

dan akhirnya dekonstruksi pun kemudian dianggap sebagai sebentuk ‘intellectual 

gimmick’, melainkan dekonstruksi adalah, “sebuah pembelaan kepada the other, 

kepada makna yang ‘lain’ dari teks dan logika permainan, yang tererepresi oleh 

kuasa tertentu entah pengetahuan atau logos tertentu”.38 Dengan kata lain, 

sebuah pembebasan. Dekonstruksi sama sekali bukan bagian dari nihilisme naif,

yang selalu menafikkan kebenaran. Akan tetapi, dekonstruksi bergerak 

melampaui, baik nihilisme naif maupun dogmatisme tradisional. Jika salah satu 

tugas filsafat bersifat konstruktif, maka dekonstruksi mengingatkan bahwa setiap 

konstruksi tak bisa mengelak dari karakter metaforis dan intertekstualitas 

bahasa/teks: bahwa pada akhirnya kebenaran yang disusun tak dapat tunggal 

dan begitu rentan. Kematian logosentrisme mengawali lahirnya dunia baru tanpa 

pusat, tanpa subjek, tanpa ontologi, tanpa sandaran makna dan kebenaran. 

Inilah dunia yang mengajarkan kita tentang ‘liyaning liyan’, menghormati yang-

beda dalam keberbedaannya dan yang-lain dalam kelainannya. Dekonstruksi 

mengajarkan pada kita, sebuah afirmasi akan yang-lain. Ia meneguhkan 

pentingnya perbedaan di tengah dunia yang dibayang-bayangi hasrat akan 

kebenaran yang ‘utuh’ dan ‘tak retak’.

                                                
38 Muhammad Al-Fayyadl, Derrida, Cetakan Pertama (Yogyakarta: LKiS, 2005).
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