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1. Pendahuluan 

Tulisan ini akan mengamati tiga buah fiksi berbahasa Jawa, yaitu (1) 
"Tembok" cerita bersambung karya Dyah Kushar (1984/5), (2) "Lien Nio 
Atimu Putih" cerita pendek karya Retno Yudhawati (1984), dan (3) "Pem
bauran" sebuah cerita pendek karya Pierre Moerlan (1985). Ketiganya 
diterbitkan oleh majalah berbahasa Jawa, Jaya Baya (Surabaya) pada 
waktu yang tidak jauh berbeda dan bertema pokok masalah pembauran. 

Setidak-tidaknya ada tiga alasan mengapa kajian seperti ini saya ang
gap penting dan menarik. Pertama, tema pokok dalam ketiga karya sastra 
itu sampai sekarang dianggap penting atau serius oleh masyarakat In
donesia, termasuk masyarakat Jawa. Kedua, walaupun dianggap sebagai 
masalah nasional, pembauran hampir tidak pernah muncul sebagai tema 
utama dalam khasanah yang diresmikan sebagai kesusasteraan Indonesia. 
Ketiga, di antara ketiga karya sastra tersebut terdapat beberapa perbedaan 
dan persamaan pandangan tentang pembauran yang cukup penting bagi 
tinjauan tentang variasi persepsi masyarakat. 

Pembahasan kita tidak akan terbatas pada kalimat-kalimat yang ter
tutis dalam ketiga karya fiksi tersebut. Ketiga karya sastra itu juga akan di
pertimbangkan dalam kaitannya dengan karya-karya lain yang bertema se
rupa, maupun khasanah nasional kesusasteraan Indonesia. 

Uraian ini ditulis oleh seorang yang tidak ahli mengenai kesusasteraan 
Jawa atau ahti tentang masalah pembauran. Akibatnya, apa yang dapat 
ditawarkan oleh tulisan ini sangat terbatas bobot maupun kedalamannya. 
Tulisan ini tidak akan menghasilkan suatu simpulan besar dan bersifat 
sangat umum mengenai kesusasteraan Jawa maupun tentang pembauran. 
Namun, mengingat masih sangat langkanya perhatian orang terhadap 
pokok permasalahan yang hendak dibahas di sini, saya memberanikan diri 
menjelajahi pokok permasalahan tersebut tidak lebih sebagai suatu kajian 
awal (percobaan). Semoga para ahli yang lebih berkemampuan dan berpe
ngetahuan mengenai hal ini tertarik untuk mengoreksi dan mendalami 
percobaan awal ini. 
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2. Tiga Karya Fiksi Pembauran 

Secara garis besar, ketiga karya yang akan dibahas di sini dapat dibe
dakan satu dari yang lain dengan memperhatikan isi pesan utama yang di
ajukan penulisnya. Dua di antaranya ("Tembok" dan "Lien Nio Atimu 
Putih") dapat dikatakan sesuai dengan pandangan umum dan yang resmi 
dipropagandakan pemerintah Orde Baru sebagai program pembauran. 
Buku "Pembauran" menyajikan suatu pandangan kritis terhadap pem
bicaraan umum dan resmi tentang pembauran. Oleh karena itu, ia tampak 
lebih menantang perhatian dan problematik. 

Apa yang sflya maksud dengan pandangan umum dan resmi tentang 
"Pembauran" dapat diringkas sebagai berikut. Pertama, perbedaan fisik, 
perilaku, dan nilai budaya di antara kelompok WNI keturunan Cina dan 
WNI lain di Indonesia dianggap merupakan suatu problema bagi keutuhan 
kehidupan bangsa Indonesia. 

Kedua, perbedaan kehidupan WNI keturunan Cina itu secara stereotip 
ditandai, antara lain, oleh sifat lebih mementingkan pemilikan harta benda 
material daripada solidaritas nasionalisme; sifat eksklusif dalam pengertian 
mereka hanya suka bergaul di antara sesamanya dan kurang dengan warga 
pribumi; sifat amoral atau Iicik dalam berupaya mencapai apa yang di
inginkan. Sifat-sifat itu saling berkaitan. Sebagai kelompok yang dianggap 
suka mengejar harta, mereka dianggap paling suka bekerja sebagai peda
gang. Dalam perdagangan mereka terbiasa melakukan tindakan yang me
langgar hukum dan norma so sial untuk mendapatkan laba. Sebagai kelom
pok orang yang berharta, mereka tidak menghargai kelompok lain yang 
kurang berharta. Tidak jarang sifat-sifat negatif itu digambarkan secara 
positif walaupun tetap stereotip. Kaum nonpribumi dianggap berprestasi 
tinggi dalam dunia kegiatan ekonomi. Prestasi itu dianggap bersumber dari 
bakat, berupa keuletan bekerja keras dan mereka mempunyai solidaritas 
sosial yang tinggi walaupun terbatas hanya di kalangan mereka sendiri. 

Ketiga, untuk memecahkan problema nasional tersebut. Pembauran 
dalam pengertian menghapuskan identitas khusus bagi kelompok WNI 
keturunan Cina dianggap merupakan suatu obat yang halal dan manjur. 
Untuk itu, diharapkan upaya bersama baik dari kelompok nonpribumi 
maupun pribumi sendiri. Yang pertama diharapkan mau melepaskan iden
titas kelompoknya, sedangkan yang belakangan diharapkan mau menerima 
kelompok yang disebut terdahulu untuk mendapatkan identitas baru seba
gai bagian dari warga pribumi. Oleh karena proses 'pembauran' itu hanya 
terjadi pada kelompok nonpribumi, tanggung jawab terbesar diserahkan 
kepada kelompok non-pribumi tersebut. 
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1) Tembok 

Judul "Tembok" dalam cerita bersambung Dyah Kushar dimak
sudkan sebagai lambang pemisah kehidupan kelompok nonpribumi dan 
pribumi. Tembok itu tidak hadir secara tiba-tiba, juga tidak tumbuh seba
gai suatu akibat tak disengaja dari sejarah hubungan yang kurang serasi di 
antara kaum pribumi dan nonpribumi. Tembok itu digambarkan sebagai 
sesuatu yang dibangun sepihak oleh kaum nonpribumi secara turun
temurun, sebagaimana disebutkan baik oleh Tan Soen Hok, salah seorang 
tokoh Cina dalam cerita itu kepada anggota keluarganya: "... tembok 
kandel sing dibangun dening leluhure awake dewe dhek biyen .... " 
(10:41)1), maupun oleh penutur cerita (13:47). 

Alur cerita "Tembok" sering kita jumpai dalam berbagai cerita lain 
dalam masyarakat kita. Hariadi, seorang pemuda Jawa, berpacaran dengan 
Lina Ratnawati, seorang gadis Tionghoa. Kisah cinta mereka dihambat 
oleh campur tangan keluarga dan kerabat Cina si gadis yang tidak setuju. 
Tan Soen Hok, ayah Lina, mempunyai pilihan menantu sendiri (Ping An) 
yang tidak saja seketurunan tetapi juga kaya. Usaha memutuskan hubung
an cinta Lina dan Hariadi meliputi berbagai bentuk kekerasan, bahkan tin
dakan kriminal. Usaha ini terhenti setelah ada pertolongan dari pihak 
polisi. Cerita berakhir dengan happy ending: cinta Hariadi - Lina diku
kuhkan dan disetujui semua pihak, keluarga Lina menjadi sadar akan kesa
lahan mereka. 

Penokohan dalam cerita ini bersifat hit am putih. Yang ada hanyalah 
dua jenis tokoh; mereka yang baik dan mereka yang jahat. Baik dan jahat
nya seorang tokoh sesuai benar dengan gambaran stereotip masyarakat 
Jawa tentang seorang priyayi Jawa dan tentang seorang pedagang Cina. 
Priyayi Jawa yang menjadi tokoh utama dalam cerita ini dikisahkan seba
gai berikut: 

Ana SMA panggonane mulang, Hariadi pancen klebu guru sing 
kena diarani "ngetop" samubarange, Ya wujude, carane mulang, 
disipline, apiking kapribadene Ian isih ana maneh tunggale. 
(13:40). 

Oalam keseluruhan cerita ini sarna sekali tidak kelihatan adanya cacat atau 
kekurangan sifat pada tokoh Hariadi. Ia bagaikan seorang ksatria dalam 
kisah-kisah pewayangan. Sebagai seorang gadis yang dicintai dan mencintai 
Hariadi, Lina tergolong tokoh nonpribumi yang tergolong baik. "Lina 
pancen ayu, ayu lair dan batine" (2:41). Ibu Lina juga dapat digolongkan 
baik karena ia perlahan-lahan menunjukkan sikap membela Lina. 
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nyolok tampil sebagai tokoh jahat se 
besar tokoh utama dalam cerita ini 
baik: Bu Sastra (Ibu Hariadi), Atik (~ 
Hariadi tat kala menjadi korban pen~ 
Serda Polisi Haryono (penyelamat \ 
Ada beberapa ~okoh pribumi yang 1 

tokoh sampingan yang menjadi anak 

Di kalangan tokoh priyayi Jaw, 
tampil secara kokoh, sebagaimana dil 
warno kepada Bu Sastra: "Rak sampi 
lungan dhateng sok sintene kemawo 
Tidak ada satu pun di antara merek 
hubungan Lina-Hariadi. Kalau ada 
tidak tergolong baik, hal itu baran~ 
alasan yang ditampilkan dalam cerit 
kecil, bekerja sebagai buruh-rendah 
Kedua, mereka sebenarnya bukan ora 
sesuatu yang tidak baik (bekerja 
ekonomi, sebagaimana diceritakan 0 

Oi Iingkungan para tokoh non 
yang kuat. Penampilan Po Hien dan I 
untuk mencegat dan menganiaya Ha 
tampilnya para buta cakil di hutan un 
pahlawan dalam kisah pewayangan. ' 
ini adalah Soen Hok. Ia seorang tu 
sedikit pun sifat baik manusiawi. E 
dengan Ping An tidak didasarkan pad 
nya, tetapi didasarkan pada perhitun, 
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a bersambung Dyah Kushar dimak
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:ara tiba-tiba, juga tidak tumbuh seba
~jarah hubungan yang kurang serasi di 
mi. Tembok itu digambarkan sebagai 
eh kaum nonpribumi secara turun
aik oleh Tan Soen Hok, salah seorang 
. anggota keluarganya: "... tembok 
ure awake dewe dhek biyen .... " 
a (13:47). 

jta jumpai dalam berbagai cerita lain 
rang pemuda Jawa, berpacaran dengan 
nghoa. Kisah cinta mereka dihambat 
~rabat Cina si gadis yang tidak setuju. 
lyai pilihan menantu sendiri (Ping An) 
19a kaya. Usaha memutuskan hubung
>erbagai bentuk kekerasan, bahkan tin
l setelah ada pertolongan dari pihak 
y ending: cinta Hariadi - Lina diku
eluarga Lina menjadi sadar akan kesa-

'sifat hitam putih. Yang ada hanyalah 
an mereka yang jahat. Baik dan jahat
:ngan gambaran stereotip masyarakat 
dan tentang seorang pedagang Cina. 

tama dalam cerita ini dikisahkan seba-

, Hariadi pancen klebu guru sing 
"ange, Ya wujude, carane mulang, 
, Ian isih ana maneh tunggale. 

ekali tidak kelihatan adanya cacat atau 
di. Ia bagaikan seorang ksatria dalam 
)rang gadis yang dicintai dan mencintai 
npribumi yang tergolong baik. "Lina 
:41). Ibu Lina juga dapat digolongkan 
mjukkan sikap membela Lina. 

Sebagian besar tokoh lain dapat dibedakan dari kelompok sosial, 
suku, dan sikap mereka terhadap hubungan Lina Hariadi. Tokoh-tokoh 
keturunan Cina tampak cocok sekali dengan stereotip tentang mereka di 
Jawa. Kecuali Lina dan ibunya, tidak ada satu pun tokoh nonpribumi yang 
tergolong tokoh baik. Po Hien (kakak Lina) dan Ping An justru secara me
nyolok tampil sebagaitokoh jahat seperti Soen Hok. Sebaliknya, sebagian 
besar tokoh utama dalam cerita ini yang pribumi dan priyayi tergolong 
baik: Bu Sastra (Ibu Hariadi), Atik (adik hariadi), Pak Suwarno (penolong 
Hariadi tat kala menjadi korban penganiayaan Po Hien dan Ping An), dan 
Serda Polisi Haryono (penyelamat utama bencana pokok dalam cerita). 
Ada beberapa ~okoh pribumi yang tidak tergoiong baik, yakni beberapa 
tokoh sampingan yang menjadi anak buah atau kaki tangan Soen Hok. 

Di kalangan tokoh priyayi Jawa, sikap hormat, dan suka menolong 
tampil secara kokoh, sebagaimana diungkapkan dalam percakapan Pak Su
warno kepada Bu Sastra: "Rak sampun dados kuwajiban kita ta, suka pitu
lungan dhateng sok sintene kemawon ingkang mbetahaken .. , "(3:40). 
Tidak ada satu pun di antara mereka yang men en tang atau menghalangi 
hubungan Lina-Hariadi. Kalau ada di antara tokoh Jawa yang ternyata 
tidak tergolong baik, hal itu barangkali dapat dihubungkan dengan dua 
alasan yang ditampilkan dalam cerita ini. Pertama, mereka adalah orang 
kecil, bekerja sebagai buruh-rendahan, jadi berbeda dari kaum priyayi. 
Kedua, mereka sebenarnya bukan orang jahat. Mereka terpaksa melakukan 
sesuatu yang tidak baik (bekerja untuk Soen Hok) karena kesulitan 
ekonomi, sebagaimana diceritakan oleh Lina (3:42). 

Oi lingkungan para tokoh nonpribumi kita saksikan sikap rasialis 
yang kuat. Penampilan Po Hien dan Ping An di sebuah daerah pegunungan 
untuk mencegat dan menganiaya Hariadi mengingatkan kita pada adegan 
tampilnya para buta cakil di hutan untuk mengganggu ksatria yang menjadi 
pahlawan dalam kisah pewayangan. Tokoh yang paling jahat dalam cerita 
ini adalah Soen Hok. Ia seorang tuan tanah yang betul-betul tak punya 
sedikit pun sifat baik manusiawi. Bahkan usahanya menjodohkan Lina 
dengan Ping An tidak didasarkan pada cinta pada anaknya atau keturunan
nya, tetapi didasarkan pada perhitungan dagangnya. Ketika Ping An ingin 
membatalkan rencana penjodohannya dengan Lina, inilah yang diceritakan 
si penutur cerita tentang isi hati Soen Hok: 

Eman-eman yen Ping An sing sugih mblegedhu kuwi nganti dipek 
wong liya. Senajan awake dhewe wis sugih, nanging kanggone 
Soen Hok bandha kuwi nglahake sakabehane (5:41). 
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Jika di kalangan pribumi ada tokoh-tokoh yang menyimpang dari ste
reotip yang diidealkan, di kalangan nonpribumi, Lina dan ibunya meru
pakan tokoh-tokoh penyimpangan dari stereotip bagi kelompok mereka. 
lbu Lina mempunyai banyak sifat ke-Cina-an, tetapi berbeda dari tokoh
tokoh Cina yang lain. la mencintai Lina dan membela Lina dalam hubung
an dengan Hariadi. Lina, tokoh paling baik dari kalangan nonpribumi 
tidak hanya baik karena ia menjadi kekasih Hariadi. Seperti telah terkutip 
di atas, secara fisik maupun batin ia ditampilkan sebagai tokoh baik. Yang 
tidak kalah pentingnya untuk dicatat ialab Lina, tidak hanya mencintai 
seorang pemuda Jawa, tetapi seluruh dunia Jawa. Dan yang paling penting 
dari semua itu, Lina merupakan tokoh yang diidealkan oleh program pem
bauran. Menurut pengakuan Lina sendiri ia mencintai Hariadi lebih dari 
sekedar mencintai seorang pemuda, tetapi membalas kebaikan "bangsa" 
J awa, karena ia seorang , 'bangsa" Cina. Dengan kata lain, ia berusaha ik ut 
menyukseskan program pembauran: 

... olehku nganti tumindak kaya ngene iki mung beteke olehku 
kepengin males kabecikan marang bangsa sing WIS akeh menehl 
pitu/ungan marang bangsaku . .. (3:41) .. 

Penampilan Lina sebagai tokoh ideal program pembauran dapat men
jelaskan kepada kita mengapa ia menjadi satu-satunya tokoh nonpribumi 
yang dalam cerita ini ditampilkan dengan nama Indonesia. Ia pula satu
satunya yang disebut berketurunan Tionghoa (13:40), yang lain disebut 
Cina. Dengan pandangan demikian, persoalan Lina Hariadi da1am cerita 
ini tidak hanya merupakan kisah cinta, tidak juga hanya kisah hubungan di 
antara dua orang berbeda keturunan. lni adalah kisah tentang suatu pro
gram pemerintah Orde Baru dan liku-liku dukungan rakyat terhadapnya. 

Dengan memperhatikan pandangan ideologis di ba1ik cerita ini, kita 
dapat memahami pentingnya tokoh Serda Haryono dan kisah sabotase 
KUD yang didalangi Tan Soen Hok. Serda Haryono tidak hanya tampil di 
cetita ini sebagai penyelamat hubungan Lina Hariadi, tetapi juga pelindung 
dan penyelamat program pembauran yang dicanangkan pemerintah. Tidak 
kebetulan, penyelamat ini adalah seorang petugas aparat pemerintahan. Ia 
tidak hanya tokoh yang mewakili kelompok pribumi, tetapi juga pemerin
tah. Ia tidak hanya mengamankan program pembauran, tetapi juga KUD. 
Ditinjau dari segi ini, Tan Soen Hok mewakili tokoh nonpribumi yang 
menghambat tidak saja program pembauran, tetapi juga program pemerin
tab dalam bidang ekonomi, dan kemajuan kaum pribumi dari kelompok 
ekonomi lemah. 
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2) Lien Nio Atimu Putih 

Pesan utama yang disajikan oleh 
tidak jauh berbeda dari cerita bersa 
mengukuhkan pokok-pokok pikiraI 
program pembauran. Perhatian uc. 
cerita ini, Lien Nio alias Herlina, ffiI 

Tekade atiku, nedya nyengkuYI 
lagi digrengsengake dening pam 
Aku kepengin program pembal 
ora mung wujud simbul nangin, 

Seperti dalam Tembok, Lien Nil 
cinta antara seorang pemuda pribun 
bumi (Herlina). Seperti dalam Temb, 
menunjukkan sulitnya melaksanakar 
itu tidak sia-sia dikerjakan karena ~ 
yaitu keberhasilan pembauran dan 
Seperti dalam "Tembok", para tol 
merupakan gabungan dari tokoh-tok 
serta tokoh ideal menurut versi pro. 
"Lien Nio Atimu Putih" dari "Tern 
yang semula jahat kemudian menjac 

Tokoh yang paling baik dalam 
Yudha atau orang Jawa lain, tetapi H 
pandai, sangat sosial, dan yang terlet 
dalamnya kehidupan budaya dan rna 
Jawa mengalahkan rekan-rekannya ~ 
nya melaksanakan program pemerin 
merupakan seorang tokoh ideal tanp 
"cacat"nya, ia dilahirkan dengan kl 

Yudha adalah seorang yang mu 
nya karena keturunannya. Tapi pem 
pendek ini segera tahu, Yudha yar 
akhirnya menjadi sadar. la mencint 
cerita pendek ini menunjukkan pentii 
bumi bukannya nonpribumi. Naml 
umum. Dalam "Lien Nio Atimu Pu 
warga nonpribumi masih seperti g 
pribumi dalam "Tembok": 
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okoh-tokoh yang menyimpang dari ste
a nonpribumi, Lina dan ibunya meru
dari stereotip bagi kelompok mereka. 

ke-Cina-an, tetapi berbeda dari tokoh
Lina dan membela Lina dalam hubung
Jaling baik dari kalangan nonpribumi 
i kekasih Hariadi. Seperti telah terkutip 
:l ditampilkan sebagai tokoh baik. Yang 
itat ialah Lina, tidak hanya mencintai 
Ih dunia Jawa. Dan yang paling penting 
koh yang diidealkan oleh program pem
sendiri ia mencintai Hariadi lebih dari 

i, tetapi membalas kebaikan "bangsa" 
Cina. Dengan kata lain, ia berusaha ikut 
1 : 

":aya ngene iki mung beteke olehku 
rang bangsa sing wis akeh menehi 

(3:41) .. 

ideal program pembauran dapat men
lenjadi satu-satunya tokoh nonpribumi 
dengan nama Indonesia. Ia pula satu

n Tionghoa (13:40), yang lain disebut 
n, persoalan Lina Hariadi dalam cerita 
ata, tidak juga hanya kisah hubungan di 
an. Ini adalah kisah ten tang suatu pro
ku-liku dukungan rakyat terhadapnya. 

angan ideologis di balik cerita ini, kita 
)h Serda Haryono dan kisah sabotase 
k. Serda Haryono tidak hanya tampil di 
19an Lina Hariadi, tetapi juga pelindung 
m yang dicanangkan pemerintah. Tidak 
eorang petugas aparat pemerintahan. Ia 
<elompok pribumi, tetapi juga pemerin
program pembauran, tetapi juga KUD. 
10k mewakili tokoh nonpribumi yang 
~mbauran, tetapi juga program pemerin
:emajuan kaum pribumi dari kelompok 

2) Lien Nio Atimu Putih 

Pesan utama yang disajikan oleh cerita pendek karya Retno Yudhawati 
tidak jauh berbeda dari cerita bersambung yang kita bahas di atas, yaitu 
mengukuhkan pokok-pokok pikiran resmi tentang baik dan pentingnya 
program pembauran. Perhatian ucapan salah satu tokoh utama dalam 
cerita ini, Lien Nio alias Herlina, menjelang di akhir cerita: 

Tekade atiku, nedya nyengkuyung Ian ngleksanakake apa kang 
lagi digrengsengake dening pamarentah ing babagan pembauran. 
Aku kepengin program pembauran mau ora mung dadi slogan, 
ora mung wujud simbul nanging kudu bisa dadi kanyatan. (46). 

Seperti dalam Tembok, Lien Nio Atimu Putih menyajikan suatu kisah 
cinta antara seorang pemuda pribumi (Yudha) dan seorang gad is nonpri
bumi (Herlina). Seperti dalam Tembok, fiksi kedua dalam bahasan kita ini 
menunjukkan sulitnya melaksanakan program pembauran, tetapi kesulitan 
itu tidak sia-sia dikerjakan karena selalu berakhir dengan happy ending, 
yaitu keberhasilan pembauran dan pahalanya bagi yang berusaha keras. 
Seperti dalam "Tembok", para tokoh dalam "Lien Nio Atimu Putih" 
merupakan gabungan dari tokoh-tokoh stereotip (pribumi dan nonpribumi) 
serta tokoh ideal menu rut versi program pembauran. Yang membedakan 
"Lien Nio Atimu Putih" dari "Tembok" ialah adanya pembalikan tokoh 
yang semula jahat kemudian menjadi sadar. 

Tokoh yang paling baik dalam "Lien Nio Atimu Putih" bukannya 
Yudha atau orang Jawa lain, tetapi Herlina seorang nonpribumi. la cantik, 
pandai, sangat sosial, dan yang terlebih penting lagi ia menghayati sedalam
dalamnya kehidupan budaya dan masyarakat Jawa. Kemahirannya menari 
Jawa mengalahkan rekan-rekannya yang pribumi. Ditambah dengan tekad
nya melaksanakan program pemerintah yang disebut pembauran, Herlina 
merupakan seorang tokoh ideal tanpa cacat. Kalau pun ada yang dianggap 
"cacat"nya, ia dilahirkan dengan keturunan Cina, dan bermata sipit. 

Yudha adalah seorang yang mula-mula sangat membenci Herlina, ha
nya karena keturunannya. Tapi pembaca yang memperhatikan judul cerita 
pendek ini segera tahu, Yudha yang juga menjadi penutur cerita (aku) 
akhirnya menjadi sadar. Ia mencintai Herlina. Berbeda dari "Tembok", 
cerita pendek ini menunjukkan pentingnya perubahan kesadaran tokoh pri
bumi bukannya nonpribumi. Namun perbedaan ini tidak berlaku secara 
umum. Dalam "Lien Nio Atimu Putih" dikisahkan (oleh Herlina) bahwa 
warga nonpribumi masih seperti gambaran stereotip tokoh-tokoh non
pribumi dalam "Tembok": 
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Aku ngrasakake non pri saka g%nganku 'isih gedhe sikap 
egoismene '" Aku krasa pembauran iki ing masyarakat go
/onganku durung dihayati lemen-temen, isih kaya kedhok topeng. 
(46). 

Bagaimana pun juga, penampilan tokoh Yudha dalam cerita pendek ini me
rupakan suatu langkah be rani dari pihak pengarangnya. Ia berani menam
pilkan seorang tokoh cerita berketurunan Jawa yang tidak seideal Heriina. 
Memang, keberanian ini pun terbatas. Sama sekali tidak ada pandangan 
bahwa Yudha mewakili masyarakat Jawa pada umumnya. Justru sebalik
nya, dalam cerita ini ditunjukkan betapa baiknya rekan-rekan seketurunan 
Yudha pada Herlina, tidak seperti rekan-rekan seketurunan Heriina. 
Teknik penceritaan dengan tokoh Yudha sebagai "aku" memperkuat per
tahanan diri pengarang dari tuduhan siapa pun bahwa ia telah meren
dahkan kaum pribumi dalam cerita ini. 

"Tembok" mengingatkan pembaca tentang problema yang ditim
bulkan kaum nonpribumi, dan perlunya kesadaran kaum ini untuk meme
cahkan problema itu lewat program nasional yang dicanangkan peme
rintah. "Lien Nio Atimu Putih" melengkapi (bukannya menolak) pemi
kiran di atas dengan pandangan bahwa untuk mencapai cita-cita program 
pembauran, tanggung jawab kaum nonpribumi itu perlu disambut dengan 
kesadaran dari pihak kaum pribumi pula. Pada cerita pendek ketiga yang 
akan kita bahas di bawah ini, suatu pandangan alternatif yang sangat men
dasar baru kelihatan. 

3) Pembauran 

Walaupun judulnya secara langsung mengacu pada persoalan nasional 
yang kit a bahas, cerita pendek karangan Pierre Moerlan ini justru menun
jukkan bahwa hal itu sebenarnya bukan suatu persoalan sarna sekali. Wa
laupun tidak dikatakan secara eksplisit, cerita pendek ini seakan-akan ber
kata bahwa kita justru menciptakan suatu persoalan nasional jika perbe
daan yang ada di antara kelompok pribumi dan nonpribumi dianggap se
bagai suatu persoalan. 

Berbeda dari kedua cerita yang kita bahas di atas, para tokoh dalam 
cerita pendek ini tidak tampil sebagai stereotip-stereotip Cina dan Jawa. 
Tidak muncul suatu penggolongan yang tegas di antara tokoh baik dan 
jahat. Beberapa adegan menunjukkan penampilan tokoh stereotip, tetapi 
stereotip itu ditampilkan untuk dipermainkan, ditertawakan, dan diolok
olok oleh para tokoh cerita. 
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"Pembauran" juga berkisah 
pemuda Jawa (Moerian) dan seon 
tetapi, kontras dari kedua cerita 
bauran" dengan sengaja ditunjukk 
pembauran. Bagi tokoh aku (Moer 
mereka lebih penting, transenden ( 
di bawah) suatu program rekayasa 
kankan pengarang sejak membuka 

Ora kok ngaya. Utawa me/u-J 
pacaran biasa ae kok. Sing sa 
mbuh gak karuwan juntrunge. 

Sikap santai atau main-main n 
dan bahasa yang dipakai pengara 
cerita pendek ini secara serius mer 
berlainan dengan propaganda tenta 
bedakan "Pembauran" dari kedl 
tidak tampil sebagai seorang pahll: 
adalah seorang manusia biasa, seOJ 
patik. Sebagai seorang Jawa, Moerl 
pun tokoh ideal pembauran. Sebag, 
bukan seorang yang menjadi ke-Ja' 
kaum seketurunannya seperti yang I 
nya. Keluarga Lian masih mewaris 
tetapi hal ini tidak dipandang ole 
jengkelkan, atau problem nasional 
Cina-an mereka sebagai sesuatu yar 
nya dengan lapang dada, serta sika] 
diterimanya dengan tertawa-tawa t 

Tidak ada penilaian mana yan~ 
dan nonpribumi ini. Oleh karena i 
sebagai suatu problema, sehingga 
berbeda dengan cerita sebelumnya. 
kuhan atau jaminan bahwa hubunl 
menjadi hubungan suami isteri. Ju 
mereka tidak akan dilanjutkan da 
jodohkan dengan seorang laki-laki 
bukanlah suatu tragedi bagi Moel 
Yloerlan masih gembira, menikm 
Cerita ditutup dengan adegan kedu 
tar santai kecina-cinaan yang diuca 
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'1bauran iki ing masyarakal go
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lllya kesadaran kaum ini untuk meme
m nasional yang dicanangkan peme
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lwa untuk mencapai cita-cita program 
10npribumi itu perlu disambut dengan 
. pula. Pada cerita pendek ketiga yang 
pandangan alternatif yang sangat men-

sung mengacu pada persoalan nasional 
ngan Pierre Moerlan ini j ustru menun
lkan suatu persoalan sarna sekali. Wa
isit, cerita pendek ini seakan-akan ber
n suatu persoalan nasional jika perbe
pribumi dan nonpribumi dianggap se-

: kita bahas di atas, para tokoh dalam 
gai stereotip-stereotip Cina dan Jawa. 
yang tegas di antara tokoh baik dan 

:an penampilan tokoh stereotip, tetapi 
lermainkan, ditertawakan, dan diolok-

"Pembauran" juga berkisah tentang hubungan cinta antara seorang 
pemuda Jawa (Moerlan) dan seorang gadis keturunan Cina (Lian). Akan 
tetapi, kontras dari kedua cerita sebelumnya, kisah cinta dalam "Pem
bauran" dengan sengaja ditunjukkan bukan untuk menyukseskan program 
pembauran. Bagi tokoh aku (Moerlan) dan Lian, hubungan cinta di antara 
mereka lebih penting, transenden dari (atau tidak dapat disubordinasikan 
di bawah) suatu program rekayasa sosial bemama pembauran. Hal ini dite
kankan pengarang sejak membuka cerita: 

Ora kok ngaya. Utawa melu-melu pembauran. Wong ya cumak 
pacaran biasa ae kok. Sing saikine renteng-renteng, lerus sesuke 
mbuh gak karuwan juntrunge. (44) 

Sikap santai at au main-main mewarnai keseluruhan jalannya cerita ini 
dan bahasa yang dipakai pengarangnya. Akan tetapi, justru karena itu 
cerita pendek ini secara serius mengajukan suatu pandangan yang sangat 
berlainan dengan propaganda tentang pembauran. Inilah yang paling mem
bedakan "Pembauran" dari kedua cerita sebelumnya. Tokoh Moerlan 
tidak tampil sebagai seorang pahlawan ideal. Seperti juga Lian, Moerlan 
adalah seorang manusia biasa, seorang remaja yang nakai, jujur, dan sim
patik. Sebagai seorang Jawa, Moerlan bukan seorang tipe idealpriyayi atau 
pun tokoh ideal pembauran. Sebagai seorang berketurunan Cina, Lian juga 
bukan seorang yang menjadi ke-Jawa-Jawa-an dan membenci atau dibenci 
kaum seketurunannya seperti yang kita jumpai dalam kedua cerita sebelum
nya. Keluarga Lian masih mewarisi tradisi kehidupan yang kecina-cinaan, 
tetapi hal ini tidak dipandang oleh pencerita sebagai suatu cacat, men
jengkelkan, atau problem nasional. Ini tidak berarti, Moerlan menilai ke
Cina-an mereka sebagai sesuatu yang ideal, atau mulia. Semua itu diterima
nya dengan lapang dada, serta sikap santai. Gaya hidup Cina Indonesia itu 
diterimanya dengan tertawa-tawa tanpa sikap menghina. 

Tidak ada penilaian mana yang lebih baik di an tara perbedaan pribumi 
dan nonpribumi ini. Oleh karena itu, perbedaan itu juga tidak dipandang 
sebagai suatu problema, sehingga bisa dimaklumi bahwa kedua cerita itu 
berbeda dengan cerita sebelumnya. Cerita ini tidak diakhiri dengan pengu
kuhan atau jaminan bahwa hubungan Moerlan dan Lian akan diresmikan 
menjadi hubungan suami isteri. Justru ada kemungkinan besar hubungan 
mereka tidak akan dilanjutkan dalam pemikahan karena Lian telah di
jodohkan dengan seorang laki-Iaki lain pilihan ayahnya. Namun, hal ini 
bukanlah suatu tragedi bagi Moerlan dan Lian. Hingga di akhir cerita 
Moerlan masih gembira, menikmati persahabatan intim dengan Lian. 
Cerita ditutup dengan adegan keduanya makan masakan Cina dan komen
tar santai kecina-cinaan yang diucapkan si pemuda Jawa: 
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Katresnan iku endah. Pacaran iku nyeneng'ake. Makan bakmi 
goreng bareng-bareng wong lora iku enak. Ana lomboke karo 
acare. Rasane jan wis kaya cinta temenan. Ya pedhes, ya 
ngecutake ati, 

Haiya oewe mau ciak bakmi dulu-wa! (47) 

Ada berbagai hal lain yang menarik dari cerita pendek ini: bahasa remaja 
Jawa Timuran yang urakan dan segar, teknik penulisan realisme yang jitu, 
juga pandangan terhadap seks. Ruang yang sempit di sini tidak memung
kinkan pembahasandapat meluas. Uraian di atas sekedar dimaksudkan 
sebagai pembanding yang terbilang luar biasa baik terhadap dua cerita 
sebelumnya maupun pandangan umum mengenai masalah pembauran. 

Konteks So sial 

Sejauh yang sempat saya alllati, ada ketimpangan yang sangat me
nyolok dalam penyebaran tema pembauran di antara berbagai ragam penu
lisan di Indonesia. Tema tersebut tidak muncul dalam khasanah yang dires
mikan sebagai kesusasteraan nasional. Tema itu dapat dijumpai dalam 
penulisan nonfiksi nasional berbahasa Indonesia dan penulisan fiksi (sas
tra) yang tidak digolongkan sebagai bag ian dari kesusasteraan nasional, 
misalnya sastra berbahasa daerah seperti yang kita bahas di atas. Saya tak 
tahu bagaimana keadaannya dengan penulisan nonfiksi berbahasa daerah. 

Untuk sekedar memberikan gambaran mengenai kedudukan ketiga 
fiksi berbahasa Jawa yang kita bahas di atas dalam konteks lingkungan so
sialnya, berikut ini saya catat beberapa data yang pemah saya kumpulkan. 
Oleh karena sudah banyak dan tersebarnya tulisan-tulisan nonfiksi resmi 
berbahasa Indonesia tentang pembauran2), sisa ruang yang sempit di sini 
akan saya manfaatkan untuk memperhatikan beberapa gejala dan kecen
derungan dalam penulisan fiksi saja. 

Pertama, perbedaan di antara kesusasteraan yang disebut resmi dan 
tak resmi perlu diperjelas. Kesusasteraan resmi adalah kesusasteraan yang 
diakui oleh berbagai lembaga resmi, dibaca dan dibahas oleh sekolah dan 
dalam berbagai seminar resmi, dan dicatat dalam sejarah kesusasteraan 
oleh berbagai penulis bukuteks baku. Kesusasteraan tak resmi adalah kesu
sasteraan yang hidup dalam masyarakat (dalam hal ini Indonesia), tetapi 
sengaja atau tidak, dianggap tidak ada atau tidak pant as dimasukkan seba
gai bagian dari khasanah Kesusasteraan Indonesia. 

Hingga kini apa yang diabsahkan sebagai Kesusasteraan Indonesia di
nyatakan mempunyai sejarah yang baru berawal pada tahun 1920-an. Se-
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jarah kesusasteraan Indonesia res 
penjajah Belanda. Dalam pandang; 
punyai kesusasteraan modern setelc 
Pustaka (1917). Padahal, kesusaste 
donesia (pada waktu itu belum d 
Melayu sudah ditulis tahun 1880-a 
1980; Salmon, 1981; Rosidi, 1965 
1986; Tickell, 1986). Temyata sejru 
rintah penjajah Belanda untuk m 
bangan sastra yang hidup dalam n 

Ada dua hal penting yang p' 
bahasan awal mengenai kesusasterE 
tama, kegiatan bersastra tersebut 
donesia berketurunan Cina. Kedm 
pribumi menjadi tema yang laris d 

Menurut kritikus sastra Jakot 
modem pertama berbahasa Mela: 
yang merupakan karya asH pertarr 
judul Dey Se (1903) karya Thio Tji 
djo (1983:329) 

Roman ini kiranya cukup mt 
taan dan perkawinan seorang 
Tionghoa miskin yang kemU( 
Pekalongan yang pribumi. 

Tema demikian juga terdapat dalar 
ngarang dari rumpun keturunan ~ 

lanjut oleh Sumardjo (1983:331). 

Sumardjo mencatat bahwa kl 
semacam itu memudar pada tahun 
baurnya bahasa kaum nonpribum 
Ini terjadi hampir bersamaan pula 
lancarkan program pembauran d; 
yang baik dan benar. Rupanya, pel 
nya kedudukan kesusasteraan resrr 
yatan, vernacular. Para penulis no 
Sumardjo menyebut Marga T. dall 
punya peiuang untuk menulis dalal 
karya mereka hanya dianggap berr 
karya serius dalam khasanah resm 
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7ran iku nyenengake. Makan bakmi 
'oro iku enak. Ana lomboke karo 
1 cinta temenan. Ya pedhes, ya 

em; dulu-wa! (47) 

ik dari cerita pendek ini: bahasa remaja 
gar, teknik penulisan realisme yang jitu, 
lang yang sempit di sini tidak memung
:. Uraian di atas sekedar dimaksudkan 
19 luar biasa baik terhadap dua cerita 
mum mengenai masalah pembauran. 

.ati, ada ketimpangan yang sangat me
nbauran di antara berbagai ragam penu
idak muncul dalam khasanah yang dires
onal. Tema itu dapat dijumpai dalam 
hasa Indonesia dan penulisan fiksi (sas
gai bagian dari kesusasteraan nasional, 
seperti yang kita bahas di atas. Saya tak 
m penulisan nonfiksi berbahasa daerah. 

gambaran mengenai kedudukan ketiga 
las di atas dalam konteks lingkungan so
rap a data yang pemah saya kumpulkan. 
:rsebarnya tulisan-tulisan nonfiksi resmi 
bauran2), sisa ruang yang sempit di sini 
nperhatikan beberapa gejala dan kecen
ja. 

a kesusasteraan yang disebut resmi dan 
,teraan resmi adalah kesusasteraan yang 
Ili, dibaca dan dibahas oleh sekolah dan 
an dicatat dalam sejarah kesusasteraan 
ku. Kesusasteraan tak resmi adalah kesu
arakat (dalam hal ini Indonesia), tetapi 
ada atau tidak pantas dimasukkan seba

.eraan Indonesia. 

lkan sebagai Kesusasteraan Indonesia di
g baru berawal pada tahun 1920-an. Se-

jarah kesusasteraan Indonesia resmi ini merupakan warisan pemerintah 
penjajah Belanda. Dalam pandangan resmi ini, Indonesia baru mulai mem
punyai kesusasteraan modern setelah pemerintah Belanda mendirikan Balai 
Pustaka (1917). Padahal, kesusasteraan modern yang ditulis oleh orang In
donesia (pada waktu itu belum disebut demikian) dan memakai bahasa 
Melayu sudah ditulis tahun 1880-an (lihat Watson, 1971, 1982; Sykorsky, 
1980; Salmon, 1981; Rosidi, 1969:16-19; Toer, 1982; Sumardjo, 1983, 
1986; Tickell, 1986). Temyata sejarah kesusasteraan resmi itu dibuat peme
rintah penjajah Belanda untuk menindas atau menutup-nutupi perkem
bangan sastra yang hidup dalam masyarakat terjajah. 

Ada dua hal penting yang perlu dicatat di sini dari berbagai pem
bahasan awal mengenai kesusasteraan Indonesia di luar jalur resrni itu. Per
tama, kegiatan bersastra terse but ternyata melibatkan ban yak orang In
donesia berketurunan Cina. Kedua, masalah hubungan pribumi dan non
pribumi menjadi tema yang laris dalam berbagai karya sastra mereka. 

Menurut kritikus sastra Jakob Sumardjo (1983 :328, 329) karya sastra 
modern pertama berbahasa Melayu Rendah di antara peranakan Cina, 
yang merupakan karya asli pertama penulis Tionghoa, adalah roman ber
judul Gey Se (1903) karya Thio Tjien Boen (1885-194O). Menurut Sumar
djo (l983:329) 

Roman ini kiranya cukup menarik karena mengisahkan percin
taan dan perkawinan seorang gadis Tionghoa (puteri dari Oey Se, 
Tionghoa miskin yang kemudian jadi kaya raya) dengan bupati 
Pekalongan yang pribumi. 

Tema demikian juga terdapat dalam berbagai karya-karya lain dari para pe
ngarang dari rumpun keturunan yang sarna, sebagaimana diperinci lebih 
lanjut oleh Sumardjo (1983:331). 

Sumardjo mencatat bahwa kesusasteraan berbahasa Melayu Rendah 
semacam itu memudar pada tahun 1970-an, yakni bersamaan dengan mem
baurnya bahasa kaum nonpriburni ini dengan bahasa elit kaum pribumi. 
Ini terjadi hampir bersamaan pula dengan bangkitnya Orde Baru yang me
lancarkan program pembauran dan kampanye rekayasa bahasa nasional 
yang baik dan benar. Rupanya, pembauran itu juga berarti semakin kokoh
nya kedudukan kesusasteraan resmi dan memudarnya tradisi sastera kerak
yatan, vernacular. Para penulis nonpribumi sesudah tahun 1970-an (Jakob 
Sumardjo menyebut Marga T. dan Mira Wijaya sebagai contohnya) hanya 
punya peluang untuk menulis dalam bahasa kesusasteraan resmi, walaupun 
karya mereka hanya dianggap bernilai pop dan tak sederajat dengan karya
karya serius dalam khasanah resmi kesusasteraan Indonesia. 
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Jika penafsiran Jakob Sumardjo benar, maka' keberhasilan program 
pembauran sejak tahun 1970-an itu juga berarti pemudaran tema pem
bauran dalam karya sastra kaum nonpribumi. Terjerumusnya mereka 
dalam kancah kesusasteraan resmi tidak memungkinkan mereka berkarya 
sastra dengan tema terse but. Tema tersebut seakan-akan ditabukan dalam 
kesusasteraan resmi. Tema tersebut harus mencari jalur-jalur lain di luar 
jalur resmi kesusasteraan nasional dan di antara para penulis tanpa meman
dang keturunannya. Beberapa kasus berikut ini dapat dipertimbangkan. 

Tiga karya sastra berbahasa Jawa yang kita amati di atas merupakan 
karya-karya bertema pembauran dan muncul pada dekade ini. Saya tak 
tahu persis sejarah perkembangan tema ini dalam khasanah sastra ber
bahasa Jawa. Akan tetapi, salah seorang ahli yang paling terkemuka di bi
dang ini, Suripan Sadi Hutomo (1978), mengemukakan pengamatan bahwa 
novel Tunggak-tunggak lati, karya Esmiet tahun 1977 merupakan novel 
pertama yang ditulis pengarang pribumi yang memaparkan agak mendalam 
hubungan antara pribumi dan nonpribumi. Jika pengamatan itu benar3), 

maka setidak-tidaknya ada dua hal yang patut dipertanyakan, Pertama, 
mengaP<l baru tahun 1977 tema tersebut muncui dalam karya sastra ber
bahasa Jawa? Apakah ini ada hUbungannya dengan masalah yang saya 
kemukakan pada akhir alinea terdahulu? Kedua, mengapa kesusasteraan 
yang dikukuhkan secara resmi sebagai kesusasteraan nasional selama lebih 
dari setengah abad itu memalingkan muka pad a tema pembauran? Per
tanyaan serupa juga dipertanyakan oleh Suripan Sadi Hutomo, dan 
menurut dugaannya hal ini disebabkan karena para pengarang sastra In
donesia resmi tidak cukup mengenal masyarakat nonpribumi. 

Saya sendiri tidak yakin dugaan itu benar, walaupun saya belum ~am
pu mengajukan suatu jawaban alternatif yang lebih memuaska~. Setl~ak
tidaknya ada dua hal yang meragukan pikiran bahwa para penuhs resml In
donesia tidak tertarik atau tidak merasa cukup mengerti mengenai masalah 
pembauran. Pertama, seperti telah disebutkan di atas, kaum elit Ind~~esia 
yang juga melingkupi lingkungan penulis, penerbit, pembaca, dan kntlkus 
kesusasteraan Indonesia resmi mempunyai khasanah tulisan bertema ter
sebut dalam bentuk nonfiksi dalamjumlah melimpah. Kedua, kasus sayem
bara Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa (BAKOM PKB) 
Jakarta pada tahun 1980 menyajikan kasus yang menarik. 

BAKOM PKB bukan suatu lembaga kesenian, dan tak punya kewiba
waan penting di lingkungan kesenian Indonesia. Ketika badan ini meng
adakan sayembara penulisan naskah sandiwara bertema pembauran pada 
tahun 1980, sayembara itu berhasil menarik minat penulis Indonesia dalam 
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jumlah luar biasa besarnya. Tak kur 
pelosok Indonesia mengikuti sayemba 
kali lip at lebih besar daripada jumlah r: 
naskah sandiwara yang diadakan seca 
paling bergengsi dalam lingkungan k 
Baru ini, yakni Dewan Kesenian Jak 
tidak ada ketentuan tema penulisan. 

Dari hasil sayembara BAKOM P 
reka tidak hanya menarik minat penu 
dalam lingkungan kesenian resmi. Nal 
merajai sayembara DKJ seperti Putu 
beberapa pemenang dalam sayembara 
lain dari sayembara BAKOM PKB t 
kenal sebagai seniman teater dari ke 
yaitu Landung Laksono, Denny S., d 
tokoh-tokoh berkaliber puncak dalam 
jadi dewan juri sayembara BAKOM P 
narto, dan Slamet Sukirnanto, Pemt 
resrni Indonesia, tetapi entah menga 
dalam forum kesenian resmi di Indor 

3. Simpulan 

Semua uraian di atas hanya mel 
sebelumnya. Masalah pembauran me: 
ting dan besar oleh sebagian besar m 
penting oleh kaum elit Indonesia yan~ 
bahasa nasional dan bahasa resmi b, 
juga dianggap penting oleh mereka y~ 
dan lingua franca rakyat kebanyakal 
penulisan fiksi maupun nonfiksi. Ak~ 
yang menyolok di sini. Dalam ling~ 
hanya dibahas dalam bentuk nonfiks 
Dalam lingkungan khalayak yang Ie 
~'ernacular (sebagai perbandingan de 
sering tampil sebagai tern a penulisan 
nonfiksi mereka. 

Tulisan ini tak lebih daripad 
tengahkan permasalahan yang belurr 
nya. Setidak-tidaknya, dengan merr 
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ijo benar, maka" keberhasilan program 
u juga berarti pemudaran tema pem-

nonpribumi. Terjerumusnya mereka 
tidak memungkinkan mereka berkarya 
tersebut seakan-akan ditabukan dalam 
: harus mencari jalur-jalur lain di luar 
an di antara para penulis tanpa meman
s berikut ini dapat dipertimbangkan. 

Lwa yang kita amati di atas merupakan 
an muncul pada dekade ini. Saya tak 
tema ini dalam khasanah sastra ber

)rang ahli yang paling terkemuka di bi
'8), mengemukakan pengamatan bahwa 
L Esmiet tahun 1977 merupakan novel 
lumi yang memaparkan agak mendalam 
pribumi. Jika pengamatan itu benar3), 

,1 yang patut dipertanyakan. Pertama, 
.'sebut muncul dalam karya sastra ber
Dungannya dengan masalah yang saya 
ahulu? Kedua, mengapa kesusasteraan 
gai kesusasteraan nasional selama lebih 
an muka pada tema pembauran? Per
an oleh Suripan Sadi Hutomo, dan 
)kan karena para pengarang sastra In
Ll masyarakat nonpribumi. 

:1 itu benar, walaupun saya belum mam
rnatif yang lebih memuaskan. Setidak
an pikiran bahwa para penulis resmi In
:rasa cukup mengerti mengenai masalah 
disebutkan di atas, kaum elit Indonesia 
enulis, penerbit, pembaca, dan kritikus 
npunyai khasanah tulisan bertema ter
jumlah melimpah. Kedua, kasus sayem
itan Kesatuan Bangsa (BAKOM PKB) 
an kasus yang menarik. 

nbaga kesenian, dan tak punya kewiba
ian Indonesia. Ketika badan ini meng
ill sandiwara bertema pembauran pada 
menarik min at penulis Indonesia dalam 

jumlah luar biasa besarnya. Tak kurawng dari 90 penulis dari berbagai 
pelosok Indonesia mengikuti sayembara tersebut. Jurnlah itu sekitar dua 
kali lip at lebih besar daripada jumlah rata-rata peserta sayembara penulisan 
naskah sandiwara yang diadakan secara tahunan oleh salah satu lembaga 
paling bergengsi dalam lingkungan kesenian Indonesia pada masa Orde 
Baru ini, yakni Dewan Kesenian Jakarta (DKJ). Pada Sayembara DKJ 
tidak ada ketentuan tema penulisan. 

Dari hasil sayembara BAKOM PKB kelihatan bahwa sayembara me
reka tidak hanya menarik minat penulis amatiran yang tak punya tempat 
dalam lingkungan kesenian resmi. Nama-nama besar yang bertahun-tahun 
merajai sayembara DKJ seperti Putu Wijaya dan Saini K.M. merupakan 
beberapa pemenang dalam sayembara BAKOM PKB. Beberapa pemenang 
lain dari sayembara BAKOM PKB berusia lebih muda dan mereka kita 
kenai sebagai seniman teater dari kelompok kesenian serius atau resmi, 
yaitu Landung Laksono, Denny S., dan Ismail Sofyan Shany. Sementara 
tokoh-tokoh berkaliber puncak dalam kesenian teater resmi Indonesia men
jadi dewan juri sayembara BAKOM PKB ini, yaitu Wahyu Sihombing, Da
narto, dan Slamet Sukirnanto. Pembauran menarik minat para seniman 
resrni Indonesia, tetapi entah mengapa minat itu tak pernah terungkap 
dalam forum kesenian resmi di Indonesia. 

3. Simpulan 

Semua uraian di atas hanya mempertegas apa yang saya kemukakan 
sebelumnya. Masalah pembauran merupakan masalah yang dianggap pen
ting dan besar oleh sebagian besar masyarakat kita. Masalah itu dianggap 
penting oleh kaum elit Indonesia yang menguasai bahasa Indonesia sebagai 
bahasa nasional dan bahasa resmi bermasyarakat Indonesia. Masalah itu 
juga dianggap penting oleh mereka yang leibh akrab dengan bahasa daerah 
dan lingua franca rakyat kebanyakan. Masalah itu dibahas dalam bentuk 
penulisan fiksi maupun nonfiksi. Akan tetapi, kelihatannya ada pemisahan 
yang menyolok di sini. Dalam lingkungan elit nasional kita masalah itu 
hanya dibahas dalam bentuk nonfiksi dan ditabukan dalam bentuk fiksi4). 

Dalam lingkungan khalayak yang lebih dekat dengan kehidupan budaya 
vernacular (sebagai perbandingan dengan yang elit nasional), masalah itu 
sering tampil sebagai tern a penulisan fiksi. Entah halnya dengan penulisan 
nonfiksi mereka. 

Tulisan ini tak lebih daripada suatu kajian awal untuk menge
tengahkan permasalahan yang belum mampu dijawab sendiri oleh penulis
nya. Setidak-tidaknya, dengan memberikan konteks yang lebih luas dari 
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ketiga karya sastra yang dibahas di depan kita dapat lebih menghargai 
karya-karya tersebut dengan pertimbangan yang lebih luas daripada seke
dar pertimbangan estetika. Sama halnya, tulisan ini tidak berkesempatan 
atau pun berkemampuan menjawab pertanyaan: mengapa dalam ketiga 
karya yang dibahas di depan hubungan cinta antara pribumi dan non
pribumi selalu men amp ilk an pria sebagai pribumi dan wanita sebagai pihak 
non-pribumi? Apakah ini ada hubungannya dengan latar belakang ketu
runan si penulis? Atau jenis kelamin si penulis? Atau kombinasi dari kedua
nya? Atau ada sebab-sebab lain? 

Kita menghadapi suatu pokok bahasan yang luas, dan yang hampir tak 
pemah tersentuh perhatian para ahli. 
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