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Sastra dan Legitimasi Nasional (3) 

Seleksi Ketat Mengabsahkan 
,.Produk Sastra Indonesia 

sastra ber "warna lokal" dari dae
rah itu. Padahal,legitimasi yang I 

diperebutkanitusendiripadaha- i 
kikatnya asing dan kosmopolit- ' 
an. Pada hakikatnya legitimasi 
nasionalitu fiksi. Ini tidak hanya 
menunjukkan betapa kuatnya 
"nasionalisme", paham "univer
salisme", dan "warna lokal" da
lam karya-karya sastra kita. 
Yang paling mendasar. ini me
nunjukkan betapa "pentingnya 
fiksi - baik yang secara resmi 
diakui sebagai "fiksi", dan yang 
terlebih-Iebih lagi yang secara 
resmi dianggap "fakta" - dalam 
kehidupan masyarakat kita. (Ha
bis) 

Oleh Ariel Heryanto 

NASION, menurut Ben Ander
son, adalah masyarakat yang di
imajinasikan saJa, sedangkan 
nasionalisme adalah salah satu 
sumber legitimasi moderen yang 
ampuh. Perdebatan "warna 10-
kal" karya- karya Darmanto- Li
nus pada intinya merupakan per
debatan dalam kerangka legiti
masi nasional ini. Yang satu me
nuntut legitimasi itu, yang lain 
keberatan. Disini kita menyaksi
kan karya- karya fiksi yang dile
gitimasikan dan sekaligus legiti
masi nasional yang fiktif. 

Sebaliknya, warna lokal pada 
karya- karya sastra Indonesia Be

sudah tahun 1970an diamatinya 
sebagai sesuatu yang dengll.Il se
ngaja dipilih dan dibikin oleh pa
ra pengarang dengan sadar. 

Pembedaan dua corak "warna 
loka!" dalam kesusasteraan Indo
nesia yang ditunjukkan Foul
cher itu mungkin dapat diperje
las jika kita menggunakan per
bedaan makna awalan ME- dan 
awalan BER- dalam bahasa Indo
nesia. Karya-karya sastra sebe-
1um masa Orde Baru BER-warna 

Salah satu bentuk rumusan loka!, walau mereka berusaha 
yang populer tentang makna ME-warna-I karya- karya itu de
"nasional" di ~donesia ialah ru- ngan hal-hal yang "moderen", "a
musan yang dinyatakan secara sing", "Barat", "kosmopolitan", 
negatif : "bukan milik daerah a- dan sebagainya. Sebaliknya, Be

tau etnik tertentu", dan sekali- jak tahun 1970-an sejumlah be
gus 'bukan asing". Padahal jelas sar sastrawan Indonesia yang 
sekali, gagasan "nasion", "nasio- sudah BER-warna "moderen", a
nal", "nasionalisme" berasal dari tau "kosmopolitan", dengan sa
kebudayaan asing. Sampai kini dar dan sengaja mencoba ME
pun hal.itu mas~ menjadi ba- warna-lkarya-karyaseninyade
rang asmg bag!. kebanyakan ngan hal-hal yang "pribumi", 
anggota warga "nasion" Indone- "tradisional" dan "kedaerahan". 
sia. Pengertian mutakhir untuk Tidaklah mengherankan, kata 
istilah "sastra" juga datang dari Foulcher, sebagian besar dari 
kebudayaan asing yang melahir- sastrawan yang dengan sadar 
kan gagasan "nasion". Dalam ga- mencoba ME-warna-I karya- ka
bungannya, konsep "kesusaster- ryanya dengan sesuatu yang 
aan nasional" merupakan ba- non- Barat adalah mereo yang 
rang yang benar- benar asing banyak bergaul dengan kebu
(baik ditinjau dari asalnya, mau dayaan Barat, misalnya dengan 
pun BOBlalisasinya dalam ma- berkunjungkenegeri-negeriBa
syarakat luas). Hal ini semakin rat. Saya yakin dalam hal ini pas
ekstrim karena ada seleksi ketat ti ada beberapa perkecualian atau 
bagi karya yang diresmikan Be- keragaman, tetapi secara umum 
bagai "kesusasteraan Indone- pengamatan itu kelihatannya ta
sia". Secara paradoks. kebang- pat. 
kitan "nasionalisme" di Indone
sia. seperti halnya di beberapa 
negara bekas terjajah, merupa

Bermakna Terbalik 
kan kebangkitan bangsa dan bu- Dengan mempertimbangkan 
daya pribumi (dari berbagai dae- perspektif yang ditawarkan 
rah dan etnik) melawan bangsa Foulcher tersebut kita dapat 
dan budaya asing. mengamati bahwa berkembang

Paradoks seperti ini tak terhin
darkan pacta dinamika pertum
buhan "warna lokal" dalam kesu
sasteraan Indonesia untuk 
menggapai legitimasi "nasio
nal". Salah satu sumber keberat
an dari sebagian orang dan seka
ligus kebanggaan dari sebagian 
yang lain atas "warna lokal" ia
lah watak "kedaerahannya". Ba
gi yang keberatan, hal itu diang
gap "a-nasional", jadi "tidak ab
Bah". Sedang bagi yang mem
banggakan, hal itu dianggap se
bagai "kebinekaan" yang telah 
diabsahkan dalam keikaan bu
daya nasional. Yang kelihatan
nya tak pernah terbayangkan di 
antara mereka ialah watak "a
sing" dalam wawasan yang me
numbuhkan gerakan "warna 10-
ka!" itu. Hal ini dengan cermat 
dipersoalkan oleh Keith Foul
cher beberapa tahun sebelum 
munculnya perdebatan "warna 
loka!" di Indonesia. 

Pada intinya Foulcher menun
jukkan pembalikan kiblat wa
wasan budaya yang menyertai 
munculnya warna lokal dalam 
kesusasteraan Indonesia sebe
lum dan sesudah tahun 1970an. 
Ia mengamati bahwa pada masa 
lampau warna lokal dalam karya 
sastra Indonesia merupakan se
suatu yang tak disengaja, tidak 
dipilih, dan tidak terhindarkan. 
Warna loka! itu merupakan bagi
an dari warna budaya dan kehi
dupan total si pengarang, bah
kan tatkala ia berusaha member
ontak terhadap warna latar bela
kang kehidupannya itu sambil 
mempromosikan gagasan dan 
warna "moderenisme" ala Barat. 

nya karya- karya sastra dengan 
"warna loka!" bisa jadi merupa
kan suatu peristiwa yang - mi
nimal sebagian - bermakna ter
balik dari yang diduga dan diper
debatkan banyak orang selama 
mi. Gejala ini bukan pertumbuh
an "kedaerahan", ataupun "kebi
nekaan" kerangka dasar esteti
ka. Bisa jadi, gejala~tu merupa
kan bagian dari pertumbuhan 
wawasan yang kosmopolitan da
ri kaum elit nasional yang ma
was terhadap keterbatasan mo
dernisasi ala "Barat" dan meneo
ba mencari alternatif "non
Barat". Kalau benar ini yang Be
dang terjadi, maka gejala itu de
ngan sendirinya hanya men
ciptakan kebinekaan pada ting
kat bahan baku pe"warna" yang 
superfisial, dan bukan kerangka 
dasar estetikanya. 

Pengertian BER-warna loka! 
untuk pengarang atau karyanya 
menunjukkan sesuatu yang ti
dak dipilih atau dibikin- bikin de
ngan sadar dan sengaja. Seperti 
halnya orang yang BER
keturunan Jawa tidak memilih 
untuk dilahirkan sebagai orang 
Jawa. Dalam hal ini ia tidak perlu 
mempertanggung- jawabkan ke
Jawaannya. Segala tingkah-Iaku 
dan ungkapannya yang BER
warna Jawa merupakan sesuatu 
yang Bah. Legitimasinya tidak 
perlu diperjuangkan dan tidak a
kan dapat diperdebatkan. 

Sebaliknya, istilah ME-warna
lokal-I sesuatu dengan corak Ja
wa menunjukkan pengertian ke
giatan yang disengaja, dipelaja
ri, diperhitungkan atau dire-

kayasa dengan suatu keahlian. 
Ini dapat dikerjakan oleh orang 
berdarah Jawa, maupun berda
rah non-Jawa. Seperti halnya 
memainkan gamelan atau berba
hasa Jawa dapat dijadikan suatu 
keahlian bagi berbagai orang Ba
rat. Kegiatan membikin warna 
loka! demikian, seperti halnya Ariel Heryanto, sastmwan dan pe
membikin suatu masyarakat fIk- merhati masalah rosial budaya. Mengajaf 
si bernama nasion, membutuh- pada Universitas Kristen Satya Wacana 
~ legitimasi yang ~ya dapat (UKSW) di Salati a. 
diperoleh dengan perJuangan. g 
Kegiatan demikian membuat be-' 
berapa pihak mempertanyakan I 

legitimasinya. 

Perbedaan di antara BER
warna loka! dan ME-warna
loka!-I dalam kesusasteraan In
donesia tersebut ikut me
nyumbangkan pengertian bagi 
kita mengapa baru belakangan 
ini saja warna loka! dipersoalkan 
di Indonesia. 

Beberapa orang, termasuk 
Darmanto Jatman, pernah men
coba memanfaatkan percikan pa
ham "sastra kontekstual" untuk 
memperkuat argumen-polemik 
bagi karya-karya berwarna
loka!. Dalam seminar psikologi 
sastra di Yogya tahun 1982 Arief 
Budiman memang pernah mem
berikan dukungan bagi tesa
estetik karya-karya dari kubu 
Yogya ini. Bagi mereka, apa sa
lahnya memakai bahasa yang hi
dup di daerah jika si sastrawan 
dengan sengaja berminat meng
hasilkan karya yang ditujukan 
kepada masyarakat setempat. 
Pertanyaan demikian tentu Baja 
benar dan tak terbantah. Kalau 
saja masalahnya dibatasi pada 
konteks demikian, tentu saja 
perdebatan "warnaloka!" tidak a
kan sampai perlu terjadi. Siapa 
pun tidak perlu gelisah jika Ajip . 
Rosidi, sebagaimana terkutip di 
atas, atau siapa saJa mengatakan 
bahwa kata-kata daerah dalam 
karya Linus "mengganggu" dan 
bukannya "menciptakan" nilai 
estetika dalam karya yang ber
sangkutan. Sebab penilaian este
tUrn tidak obJeKtll seperti yang 
dikesankan Ajip Rosidi atau pun 
subjektif seperti yang dikerja
kan Ajip Rosidi. Nilai itu sosial 
historis. Nilai itu konteksual. 

Masalah justru bermuncullan 
karena dalam paham kontek
stual masih sulit dipahami ba
nyak orang di sekeliling kita 
yang terlanjur didewasakan de
ngan pandangan hidup yang ti
dak kontekstual. Setelah 
perlahan-Iahan dan dengan su
sah payah beberapa peminat sas
tra disadarkan tentang tidak 
adanya nilai sastra yang berlaku 
universal untu¥: semua jaman 
dan semua bangsa, kini mereka 
mencoba mencari-cari nilai sas
tra yang secara universal berla
ku pada tingkat nasional: "teori 
atau konsep estetika khas murni 
Indonesia". 

It 

Masalah serius justru timbul 
karena legitimasi nasional di
anggap teramat penting. Kehi
dupan bersastra dalam ma
syarakat "lokal" yang baik, se
perti yang tampaknya ingin di- ! 
kerjakan oleh Linus Suryadi i 
maupun Emha Ainun Nadjib di ' 
sekitar Yogya, masih be1um di
anggap cukup oleh mereka yang 
berbasis kegiatan di Jakarta 
maupun berbagai saingan mere
ka di "daerah". Masih dianggap 
perlu adanya legitimasi nasional 
bagi kegiatan bersastra ini. Ang
gapan d"lmikian muneul dari me
reka yang mendukung maupun 
yang menyerang karya-karya 

---_._---- ----- -- - ---
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