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Materi Presentasi dan 
pendukung dapat 

diunduh di urup.or.id

http://urup.or.id


Kita akan “meneropong” 
mengapa FaceApp begitu 

booming?

Karena kita sudah menjadi masyarakat POSMODERN



penerbit.urup.or.id



Istilah Posmodern sebenarnya pertama kali digulirkan pada 
tahun 1926. Saat itu Bernard Iddings Bell menggunakan istilah 

Posmodern dalam bukunya “Postmodernism and Other Essays” 
(Bertens 2005). Pada tahun 1950-an, seorang Charles Olson 

mengambil isu posmodernisme sebagai sebuah kritik atas 
budaya Barat, sehingga muncul seni, arsitektur, yang melawan 

keteraturan. Arsitektur mendapatkan sorotan dalam posmodern 
sekitar tahun 1970an.



Semua Paradigma 
didasarkan pada 

KEYAKINAN DASAR

tentang apa?

Dunia 

Diri 

Masyarakat 

Ilmu 

Realitas 

Tuhan(?)

Nah, bagaimana 
keyakinan dasar seorang 
posmodernis?



Positivisme

Interpretivisme

Kritis

Spiritualisme

Posmodernis

To explain, predict, and control 
(Secular/atheistic)

To understand, interpret, and follow 
(Secular/atheistic)

To change, emancipate, and conquer 
(Secular/atheistic)

To present multiple truth, deconstruct & lose 
oneself in relativity (Secular/atheistic)

To feel, understand & recognize meta physical/
spiritual presence (could be secular/atheistic)

Religius to obey and surrender to God’s will, 
through God’s way

Realitas adalah hasil 
hubungan sebab-akibat, 

terukur, dapat digeneralisasi

Realitas adalah konstruksi 
subjektif

Realitas adalah bentuk 
penjajahan ideologi dominan

Realitas adalah kebenaran 
yang relatif

Realitas adalah perwujudan 
spiritual-material

Realitas adalah hasil konstruksi 
manusia yang belum tentu 
sesuai dengan jalan Tuhan



Posmodernis To present multiple truth, deconstruct & lose 
oneself in relativity (Secular/atheistic)

Realitas adalah kebenaran 
yang relatif

Apa tujuan penelitian 
posmodernisme?

Kebenaran  yang Anda 
yakini apa?
Ah Masa???









1929-2007

Jean 
Baudrillard



Citra/Imaji 
menyembunyi
kan yang ADA

Citra/Imaji 
menyembunyi

kan yang 
TIDAK ADA

Turning Point

Ideologi Kebenaran

Simulakra dan Simulasi

Kalau  
apa yang kita lihat 

merepresentasikan itu 
“TIDAK ADA” 

lalu apakah mungkin ada 
“KEBENARAN?”



Baudrillard’s Simulacra
• it is the reflection of a profound reality- sacramental order
• it masks and denatures a profound reality- maleficence order
• it masks the absence of a profound reality- sorcery order 
• it has no relation to any reality whatsoever- pure simulation- it is its 

own pure simulacrum. 



Simulasi & Hyperreality

Sacramental Order

Maleficent Order

Sorcery Order

Pure Simulation/
SIMULAKRA

Citra=Realitas

Citra menutupi Realitas

Citra menggantikan 
Realitas

Citra bukan realitas, tidak 
pernah ada realitas yang 
direpresentasikan citra



Implosion

Mana yang Anda 
percayai? citra atau 

realitas? apakah citra 
mewakili realitas?



Hiperealitas- Hyperreality



Anda adalah manusia-manusia Posmodern 
Jika lebih mempercayai CITRA/IMAJI/SIMBOL  

sebagai 
KEBENARAN

padahal mereka semua sama sekali tidak merepresentasikan realitas



Lalu Bagaimana Pemikiran 
Baudrillard digunakan menjadi 

Metodologi Riset?



Apakah Anda melihat bahwa “citra” tak mewakili realitas? 

Akuntansi- Laba mencerminkan realitas? 
Hukum- HAM mencerminkan realitas? 

Kesehatan- COVID19 mencerminkan realitas?

YA



Bagaimana penentuan Rumusan Masalah?

• Tujuan penelitian posmodernis atau Baudrillardian adalah untuk menyadarkan bahwa 
CITRA yang dianggap kebenaran saat ini adalah “kosong” semata yang bertransformasi 

• Tujuan penelitian adalah menunjukkan bagaimana transformasi terjadi dari citra yang 
sakramen hingga citra simulakra atau simulasi murni (pure simulation)

Bagaimana proses simulasi  atas laba?









• Studi kesejarahan dan transformasi 
CITRA 

• Bagi dalam era-era di mana citra 
memiliki makna yang berbeda 
sesuai dengan TAHAPAN SIMULASI 

• sakramen 

• maleficent 

• sorcery 

• pure simulation/simulacra 

• Tunjukkan bagaimana citra berubah  
dengan bukti empiris 
(dokumentasi/regulasi/wawancara) 

• Tegaskan bahwa CITRA yang 
selama ini kita yakini benar 
merupakan citra yang TIDAK 
DAPAT DIPERCAYA

Bisakah Anda yang berparadigma RELIGIUS 
menggunakan metode ini?

METODE



Selamat Meneliti


