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ARIEL HEWANTO I aupnvnwnu

Tengger, Bromo?

Jelas ada ketidakseimbangan. Cuma artikulasi dan tembakan temanteman daerah terhadap

Jakarta memang kurang tajam, ialu diolok-oiok orang fakarta. Mereka kurang kurang-ajar,

masih terlalu sopan kalau menggugat Jakarta. Kesan saya kok mereka agak malu-malu. "Oh,

ini bukan persoaian Jakarta secara geografis kok," kan kadang-kadang begihr. Sebetulnya, apa

salahnya bilang "Ya sekalian". Kalau saya sih akan bilang , "lva," secara fasilitas, Jakarta
memang lain dengan daerah.

Jangan lupa, ini bukan melulu soal geografis. Segala aspek nggak boleh dipisah-pisah. Sering

perjuangan dan pertikaian-pertikaian diartikulasikan lewat bahasa ideologi, dan ideologi sering

butuh pembenaran-pembenaran geografis.
Misalnya soal-soal yang sangat sensitif: pri dan non-pri. Ini soal apa? Darah, geografis, atau

ideoiogis? Kan bisa semuanya! Pedalaman juga sama: ini ideologis, psikologis, geografis? Saya

kira nggak bisa terpisah-pisah.
Lagi pula, salah kalau dibilang bahwa ideologi itu harus dengan perencanaan, berkomplot,

ada konspirasi untuk menekan daerah. Nggak begitu. Tapi lewat bawah-sadar. Kayak penin-
dasan laki-laki terhadap perempuan, itu kan rrggak pake sadar, "Hayo, laki-laki, kita tindas
perempuan." Kan rrggnk begitu. Itu berlangsung seakan-akan alamiah, bawah sadar.

Betul, Sastra Pedalaman menunjukkan kebangkitan semangat penggugatan terhadap pusat.

Dan jangan lupa, ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Mereka yang di luar Indonesia juga

melakukan apa yang dllakukan oleh Beno (Siang Pamungkas, salah seorang penggagas Sasha

Pedalaman -red) cs ini: seniman-seniman Chicago benci pada anak-anak di New Yor( yang

di luar Beijing benci dengan vang ada di Beiling, temen-temen yang ada di Melbourne benci

sama anak Sidnev. Sama. Mereka memandang ibukota menjadi simboi korupsi, kesevrenang-

lvenan€ian, kelimpahan, ketidaktahuan diri. Tapi mereka juga iri, mereka ingin seperti itu juga.

Ini terjadi di banvak tempat dan banvak tahun. Misalnya, tahu nggak, pada tahun 65-ary

Lekra Yogya bisa bersaing dengan Lekra Jakarta.
Cuma iaja, kadang-kadang semangat decer teringini dominan artikulasinya, kadang-kadang

redup. Jadi, pertanvaannya, kenapa kadang-kadang redup, kadang-kadang terang?

Jawabnyabarangkali begini, kadang-kadang kekuatan pusat ihr hegemonis sekali: kekuatan-

nya begitu hebat sampai tak terasa sebagai dominasi. Tapi ketika terjadi krisis kekuatan di
pusat, mereka vang di daerah ini merasa, "Eh ternyata yang dipusat ini nggnk selalu yang pal-
ing baik."

ban claiam dua tahun ini ada banvak hal yang membantu muncuhiya kembali semanga[

tlecenterutg. Misalnva, ramai-ramai perbincangan postmodemisn, poststrukturalism;hancumya

kepemimpinan ekonomik vang sifatnva komando; hembusan isu "keterbukaan", "globalisasi",
"k6bangkltan kepribumian". Ini terjadi di banvak tempat: sebuah penggugatan terhadap

pemusatan. I

Mercka Terlalu Sopan
Saya punya kesan bahwa teman-teman di daerah

ingin mendapatkan pengakuan. Mereka secara '

nggak langsung kan bilang, "Selama ini orungnggak
tahu bahwa di Ngawi, Riau, Jambi, Blitar, Madiun,
di mana-mana, ada geliat keativitas, meskipun
nggak dibicarakan." Saya kira, ini bagus-bagus aja.

Cuma, Nirwan (Dewanto -red) itu memang nakal.
(Dnlam eseinya Nircunn menulis, "Membidik jakarta-

sentrisme, berarti membidik sasaran yang keliru. ...

Sasaran itu tidak berada di luar mereka, tetapi
dalam tindak sastra mereka sendiri" -red). Ya, betul
juga apa yang dibilang Nirwan . T api buat say a, nga-

pain jrryadisikat begitu. Biarin sajaberkembang.
Lalu, Nirwan kan juga menyanggah, "Dominasi

ttunggak ada, cuma ada di kepala orang-orang aja."
Tapi buat saya, jelas memang ada ketidakseimbang-
an. Kalau nggak ada ketidakseimbangan itu,ngapain
Nirwan ada di Jakarta? Kenapa dia nggak di
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