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Sastra dan Legitimasi N asional (1) 

Memahami antara "Pusat" dan "Daerah" 
Pengant&r: 

Catatan ini berasal dari naskah makalah penulis untuk Seminar Nasional 
"Warna Lokal Prosa Indonesia Mutakhir" yang diselenggarakan oleh majalah 
Humanitas, Fakultas Sastra Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 15 - 16 
April 1988. Khusus untuk keperluan penerbitan disini, penulis telah mengadakan 
beberapa penambahan dan pengurang isi, serta perombahan format nashah asli 
makalah tersebut. 

ADA beberapa kekaburan dan 
pengkaburan dalam pembahas
an tentang "wama lokal" sastra 
Indonesia sejak awal dekade ini. 
Catatan ini berusaha mengkaji 
beberapa pokok penting dari per
masalahan tersebut yang selama 
ini kurang diungkapkan secara 
terbuka, mungkin memang tak 
berhasil diungkapkan akibat ke
kaburan dan pengaburan yang 
terjadi. 

Pembahasan tentang "wama 
lokal" , disengaja atau tidak, te
lah mengaburkan polemik yang 
sebelumnya pemah terjadi ten
tang "Jawanisasi" dalam kesu
sasteraan Indonesia. Istilah "Ja
wanisasi" itu sendiri mengabur
kan sasaran utama perdebatan 
tersebut, yakni legitimasi nasio
nal dalam kesusasteraan Indone
sia "resmi". Berbeda atau bahkan 
berlawanan dengan kesan u
mum, legitimasi "nasional", se
perti halnya "kedaerahan", "war
na lokal" , "Jawanisasi" secara 
mendasar bukan antitesa, tapi 
justru perwujudan dari sebagian 
dinamika budaya kosmopolitan 
"Barat" di kalangan elit. Dengan 
demikian masalah istilah dan ba
hasa tidak saja telah menjadi 0-
byek perdebatan, tetapi sekali
gus menjadi kerangka dan med
an perdebatan. Karena itu baha
sa perdebatan yang pernah mun
cui perlu mendapatkan perhati
an analisa kita. 

Pada saat ini pembahasan ten
tang "wama lokal" .sastra Indo
nesia telah berkembang ke berba
gai arah dengan berbagai wawas
an, dan seringkali terlepas dari 
konteks kesejarahannya. Dalam 
catatan ini saya tak berminat 
mengajukan suatu rumusan de
finisi "warna lokal" yang diramu 
dari buku-buku teori sastra 
kaum akademikus (artinya ke
luar konteks sejarah perdebat
an), kemudian membuat analisa 
tekstual atas beberapa karya SaB
tra tertentu untuk menunjukkan 
"warna lokal" teks tersebut. Saya 
punya beberapa aIasall.. Pertama, 
uraian demikian sekarang sudah 
banyak dikerjakan orang. Ke
dua, uraian demikian telah di
kerjakan orang-orang yang jauh 
lebih mahir daripada saya. Keti
ga, dan yang terpenting. uraian 
demikian tidak akan menghan
tar saya pada upaya yang saya 
inginkan yaitu memahami pro
ses terbentuknya makna "warna 
lokal': secara. .. histotis ,dan sasia! 

.dalam konteks. pertumbuhan ke
i susasteraan,b,l<;ioJles\a yang nya-
'tao ., , 

Dalam kenyataan sejarah pem
bahasan gencar tentang warna 
10; .. ~l di Indonesia terjadi sejak a
wa: _ekade ini. Yakni sejak ter
jadi:1ya perdebatan tentang legi
timasi beberapa karya Darmanto 
Jatman (Ki Blakasuta Bla Bla. 
1980; dan Karto Iya Bilang mBo
ten, 1981) dan Linus Suryadi 
(pengakuan Pariyem, 1981) se
bagai bagian dari karya sastra 
"nasional" Indonesia yang "res
mi". Ada berbagai sebab meng
apa karya keduanya menjadi 
kontroversial. Salah satu sumber 
awal kontroversi itu, karena pa-

ling mudah diamati, ialah peng
gunaan kata-kata Jawa yang do
mman. Dalam perkembangan 
berikutnya perdebatan tidak ha
nya terbatas pada penggunaan 
kata-kata daerah itu atau pun 
jumlahnya. tetapi ke berbagai 
masalah lain seperti sikap. pan
dangan hidup, nilai budaya, nilai 
estetika dan sebagainya. 

Saya yakin tidak ada keterang
an yang baru bagi sidang pemba
ca dalam uraian di atas. Tetapi 
hal-hal itu saya ungkapkan kem
bali dengan dua alasan pokok. 
Saya ingin menekankan pen
tingnya kedudukan historis hal-
hal di atas dalam proses pertum
buhan diskusi tentang "warna 10-
kal". Sekaligus saya ingin meng
ingatkan betapa sedikitnya acu
an eksplisit dalam pembahasan 
yang lalu itu terhadap masalah 
legitimasi nasional bagi karya 
sastra yang diperdebatkan. Juga 
betapa sedikitnya perhatian pada 
persoalan siapa berdebat dengan 
siapa. Tanpa pemahaman histo
ris demikian, kita tak akan mam
pu mendapatkan jawaban yang 
memuaskan mengapa masalah 
"warna lokal" baru muncul pada 
awal dekade ini. 

Pertentangan itu terjadi bukan 
saja karena beberapa karya 
sastrawan Yogyakarta diserang 
oleh beberapa penilai dari Jakar
ta, tetapi juga karena dari pihak 
Yogyakarta muncul beberapa 
juru-bicara pembela karya-karya 
yang diserang. Beberapa tulisan 
Darmanto Jatman dan Ikranege
ra pada awal dekade ini merupa
kan contoh-contoh paling terke
muka dalam perdebatan terse
but. Sementara Linus cenderung 
tidak melibatkan diri dalam per
debatan serupa itu, Umar Kayam 
dan Bakdi Soemanto mengaju
kan pembelaan terhadap karya-
karya rekannya dari Yogyakarta 
dengan cara yang tidak sekon
troversial Darmanto. 

Pertentangan Yogya - Jakar
ta mempunyai sejarah yang pan
jang. tidak terbatas pada IDasa

lah "wama lokal" ini, atau pun 
bidang kesusasteraan nasional 
belaka. Dalam skripsi yang baru 
saja diselesaikan Rosslyn Marie 
von der Borch perruth menelusu
ri sejarah pertentangan ini. Ja
kob Sumardjo mau pun Ajip Ro
sidi memperhatikan ketegangan 
di antara "pusat" dan "daerah" 
sewaktu membahas masalah 
warnalokal ini. Pertentangan itu 
dapa:t dilJ.ubungi atau diperluas 
dengan beberapa mempertim
bangkan pertentangan serupa di 
antara tokoh-tokoh kesenian da
ri Jakarta, sebagai "pusat", de
ngan beberapa rekannya dari 
"daerah" lain yang non-Jawa. U
raian yang lengkap tentang hal 
ini tak mungkin dan tak perlu 
diajukan disini. Hanyasaja perlu 
ditambahkan beberapa catatan 
penjelas. 

Sebagaimana pemah saya sa
rankan dalam sebuah tulisan 
lain, istilah "pusat" yang diper
tentangkan dengan "daerah" ha
rus dipahami secara kiasan bela
ka. Pada kenyataannya istilah ' 
yang dipinjam dari geografi atau 
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.administrasi pemerintah itu tak 
cukup menjelaskan persekutuan 
yang terjadi di antara beberapa 
elit seni di "pusat" dan "daerah" 
serta pertentangan beberapa to
koh yang sama-sama berbasis ke
giatan di "pusat" atau sarna-sam'!. 
di "daerah" non-Jakarta. Ada be
berapa contoh di bawah ini. BRh
kan tidak mustahil pertentangan 
yang terjadi melibatkan pula be
berapa faktor yang bersifat pri
badi sekali. 

nus. 'Rendra yang berbudaya _ 
ibu Jawa dan selama bertahun-
tahun berbasis-basis di Yogyaju
ga bersikap kritis terhadap 
karya-karya Darmanto dan Li
nus yang disebutnya "klangen
an". Semua ini menunjukkan 
kompleksitaspolarisasi Yogya-
Jakarta. Tetapi kompleksitas ini 
tak perlu membuatkan pandang
an kita tentang adanya kete
gangan dan konflik laten di anta
ra Yogya dan Jakarta. 

Dalam konteks perdebatan ten
tang warna lokal kita dapati Su
bagio Sastrowardoyo yang berba
sis kegiatan di Jakarta (walau 
memang berbudaya-ibu Jawa) 
memuji karya-karya Darmanio 
dan Linus. Sebaliknya Veven Sp 
Wardhana yang berbudaya-ibu 
Jawa (walau bukan Jawa Te
ngah) dan berbasis kegiatan 
(waktu itu) di Yogya dan Faruk 
H. T. yang juga berbasis kegiat
an di Yogya (walau tidak 
berbudaya-ibu Jawa) member
ikan penilaian kritis terhadap 
karya-karyaQarmanto dan Li-

Pertengahan pendapat tentang 
karya-karva mutakhir "Linus
Darmanto~· itu menjadi ruwet 
dan kehilangan semangat dan 
corak otentiknya sebagai perte
ngahan suatu "gerakan sosial 
dalam kesenian" setelah berbagai 
orang memperluas permasalah
an dan mengilmiahkan pemba
hasan dengan analisa mikrosko
pis tekstual. Pertentangan berse
jarah panjang Yogya-Jakarta 
yang mewujudkan suatu sosok 
mutakhir pada awal deka,de ini 
mundur ke latar belakang bagi 
suatu lingkup pembicaraan luas 
yang "~aS{oIi;y.-- ,-- - -

Kini '".,'5 cenderung membi
carakan n,.J.clalah warna lokal de
ngan mengacu berbagai karya 
sastra dari jaman Balai Pustaka 
hingga kini, tulisan para sastra
wan dari "Sabang hingga Merau
ke:' : Marah Rusli, Abdul Muis, 
AJIP Rosidi, Putu Wijaya, Sutar
dJI C. Bachri. Ibrahim Sattah. As
par. Chairul Harun. Korrie 
Layun Rampan. Sinansari ECip, 
A.A. Navis. YudhistiraA. Nugra
ha, Mangunwijaya, Umar 
Kayam. Danarto, Ahmad Tohari 
dsb. Apa artinya semua ini? ' 

Bagi saya, gejala yang tersebut 
belakangan ini sedikit banyak 
m~~pakan suatu "kemenang
an. ' Illllllmal semen tara. bagi po_ 
SISl argumen-polemik dan tesa- , 
estetika Darmanto-Linus. Legiti- ! 
masl karya-karya Darmanto
Linus tidak lagi dipertanyakan, 
tetapl malah dirayakan. Apa 
yang dulu diadili pada karya
karyaDarmanto-Linus kini telah 
diterima tidak saja sebagai hal 
yang absah, tetapi bahkan ter
hormat dalam forum "nasional" 
kesusasteraan Indonesia "res
mi". Bersamaan dengan mening
katnya gengsi konsep-kunci 
"warna lokal", beberapa sastra
wan dan pengamat sastra dari 
luar Jawa mulai ikut memanfaat
kan momentum untuk ikut men
dapatkan jatah legitimasi berba
gai kedaerallan non-Jawa. Kor- I 

rie Layun Rampan (1983) menu
lis tentang "Kalimantan Tirnur 
dalam Sastra Indonesia". Gerson 
Poyk (1984) menulis tentang 
"Irian Jaya dalam Sastra Indone
sia Modem". (bersambung) 
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