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Sastra dalam Era Industri Kreatif* 
Oleh Ahmadun Yosi Herfanda, pengajar dan pecinta sastra 
 
--------------------- 
Abstract:  At this time, Indonesia is entering creative industry era, an industry 

system that based on membership, talent and creativity. Bases of literary work 
industry, that reside in system of publishing industry, equal to creative industry bases. 
Even, publishing industry – entered literary work publishing – is one part of the 
important from creative industry system. However, publisher chance and literary work 
book remain to be just concern, until remain to be needed “God hand” to save it. 

----------------------- 

Mengikuti kecenderungan global, terutama kecenderungan di negara-negara 

maju, perekonomian Indonesia dewasa ini juga sedang memasuki era ekonomi 

kreatif -- suatu era perekonomian yang sangat mengandalkan produk-produk industri 

kreatif. Negara-negara maju, seperti Jepang, Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat, 

telah cukup lama mendapat sumbangan devisa yang sangat besar dari industri yang 

terkait erat dengan kebutuhan budaya dan gaya hidup masyarakat perkotaan (urban) 

tersebut. 

Industri kreatif secara singkat dapat didefinisikan sebagai industri yang 

berbasis pada keahlian, talenta dan kreativitas; seperti mode, kerajinan, penerbitan 

(buku dan media massa cetak), musik, film, dan periklaman. Industri penerbitan, 

termasuk penerbitan karya sastra, diharapkan dapat ikut mengambil peran di 

dalamnya, agar industri kreatif  lebih terasa berbudaya, dan tidak hanya berorientasi 

pada keuntungan finansial (profit oriented).  

Sastra, karya sastra, dan industri kreatif, sama-sama berbasis pada talenta dan 

kreativitas serta sama-sama bernuansa budaya. Bedanya, proses penciptaan karya 

sastra lebih diorientasikan pada kepentingan literer (kesastraan), sedangkan industri 

kreatif lebih diorientasikan pada kepentingan pasar sebagaimana sifat dasar dunia 

industri. Pertanyaannya, adakah “tempat yang menyenangkan” bagi karya sastra di 

tengah era industri kreatif yang telah melanda dunia dan gelombangnya kini mulai 

merengkuh Indonesia?  
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Wacana industri kreatif 

Sejak akhir dasawarsa 1990-an, industri kreatif  sering muncul sebagai 

wacana yang menarik di berbagai negara. Menyusul negara-negara maju, seperti 

Amerika Serikat (AS), Jepang, dan Ingris, yang telah menikmati devisa cukup 

melimpah dari indutsri kreatif, yang juga sering disebut sebagai industri budaya 

(cultural industries); negara-negara berkembang pun telah mulai sibuk 

mempersiapkan diri memasuki era ekonomi kreatif. Pemerintah Indonesia, melalui 

Departemen Perdagangan, misalnya, telah mengembangkan konsep ekonomi kreatif 

sejak tahun 20091. Pemerintah kini pun telah memberi perhatian secara khusus 

melalui Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif. Para kreator kesenian, 

termasuk sastrawan, juga telah mulai berharap-harap cemas, apa yang dapat ikut 

mereka nikmati dalam era industri yang bertumpu pada kreativitas masyarakat itu. 

Jika ditelusur asal-usulnya, istilah industri kreatif  (creative industries) 

pertama kali digunakan oleh Partai Buruh Inggris pada tahun 1997.2 Menurut Togar 

M. Simatupang (2010), industri kreatif  berpotensi meningkatkan kesejahteraan 

melalui penawaran kreasi intelektual dan kultural. Industri kreatif terdiri dari 

penyediaan produk kreatif langsung kepada pelanggan dan pendukung penciptaan 

nilai kreatif pada sektor lain yang secara tidak langsung berhubungan dengan 

pelanggan. Produk kreatif mempunyai ciri-ciri: siklus hidup yang singkat, risiko 

tinggi, margin yang tinggi, keanekaragaman tinggi, persaingan tinggi, dan mudah 

ditiru. 

Analisis pertama terhadap dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh sektor 

kreatif di Inggris dilakukan tahun 1998 oleh Departemen Kebudayaan, Media, dan 

Olah Raga Inggris. Tercatat, industri kreatif Inggris ini menyumbang sekitar 7,9 

persen penerimaan nasionalnya atau £ 76,6 miliar pada tahun 2000. Pemerintah 

Inggris menetapkan 13 sektor usaha yang tergolong sebagai industri kreatif, yakni 
                                                            
1 Departemen Perdagangan RI, Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2009-2015, laman Departemen 

Perdagangan RI, www.depdag.go.id, 10 Juli 2010. 
2 Togar M. Simatupang, Industri Kreatif Indonesia, www.slideshare.net, 10 Juli 2010. 
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(1) periklanan, (2) kesenian dan barang antik, (3) kerajinan tangan, (4) desain, (5) 

tata busana, (6) film dan video, (7) perangkat lunak hiburan interaktif, (8) musik, (9) 

seni pertunjukan, (10) penerbitan, (11) jasa komputer, (12) televisi, dan (13) radio.3  

Negara-negara lain, seperti Amerika, Jepang, dan Australia, umumnya juga 

menetapkan sekitar 13 sektor  yang hampir sama sebagai target pengembangan 

industri kreatif untuk menumbuhkan iklim ekonomi kreatif yang kondusif. Sektor-

sektor yang digarap tentu disesuaikan dengan potensi masyarakat di negara masing-

masing. Hong Kong, misalnya, memilih sektor periklanan, arsitektur, kesenian dan 

barang antik, komik, desain, tata busana, film, game software, musik, seni 

pertunjukan, penerbitan, perangkat lunak dan jasa teknologi informasi, serta televisi, 

sebagai target pengembangan ekonomi kreatif. 

 Sedangkan Departemen Perdagangan RI telah mencanangkan 14 bidang 

usaha untuk menopang pertumbuhan ekonomi kreatif, yakni (1) jasa periklanan, (2) 

arsitektur, (3) seni rupa, (4) kerajinan, (5) desain,  (6) mode (fashion), (7) film, (8) 

musik, (9) seni pertunjukan, (10) penerbitan, (11) riset dan pengembangan, (12) 

software, (13) televisi dan radio, serta (14) video game. Industri kreatif, menurut 

Mari Elka Pangestu (2007), merupakan pilar utama dalam mengembangkan sektor 

ekonomi kreatif yang memberikan dampak yang positif bagi kehidupan berbangsa 

dan bernegara.4 

Dari tahun ke tahun, di Indonesia, sumbangan industri kreatif tampak semakin 

besar. Menurut Ketua Forum Grafika Digital David B. Mihardja (2007),  industri 

kreatif di Indonesia tumbuh 15 persen setiap tahunnya. Menurut Pangestu (2007), 

berdasarkan hasil  Studi Kontribusi Ekonomi Kreatif Indonesia, industri kreatif 

Indonesia telah menyumbangkan sekitar 5,67 persen dari PDB Indonesia pada tahun 

2006, dengan nilai tambah bruto sekitar  Rp 105 triliun (Rp 104.787 miliar). 

Sumbangan terbesar diberikan oleh industri mode (Rp 46 triliun), disusul kerajinan 

                                                            
3 Dikutip oleh Togar M. Simatupang dari UK Creative Industries Fact File. 
4 Mari Elka Pangestu, “Pertumbuhan Sektor Industri Kreatif”, Harian Bisnis Indonesia, 24 Oktober 2007. 
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(Rp 29 triliun), dan periklanan (Rp 7 triliun). Sisanya disumbang oleh sektor-sektor 

lain, termasuk penerbitan, tentu juga termasuk sumbangan kecil dari penerbitan 

karya sastra, terutama novel. 

Pada tahun-tahun berikutnya, sumbangan industri kreatif  terus tumbuh cukup 

pesat. Pada  tahun  2013, sektor  Industri Kreatif  Indonesia, menurut Menteri 

Pariwisata dan Industri Kreatif  Mari Elka Pangestu,  menyumbangkan 7,6 persen 

dari Produk Domesti Bruto (PDB), dengan nilai nominal yang mencapai Rp 151 

triliun. Sumbangan tersebut berasal dari industri mode (fesyen) 43 persen, industri  

kerajinan 25 persen, periklanan delapan persen, desain enam persen, dan musik 

enam persen. Pemerintah juga terus mendorong agar industri kreatif terus 

berkembang, dan pada tahun 2015 sumbangan sektor industri ini ditargetkan 

mencapai 8-9 persen.5 

Meskipun sumbangannya masih relatif kecil dibanding sektor-sektor ekonomi 

lain,  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku optimis ekonomi kreatif di 

Indonesia akan tumbuh dan menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi ke 

depan.6 Untuk masa depan perekonomian tidak bisa hanya mengandalkan ekonomi 

pertanian, pertambangan, industri, dan jasa konvensional. Namun, perlu juga 

mengembangkan dua sektor ekonomi lainnya, yakni, ekonomi pariwisata dan 

ekonomi kreatif. 
 

Industri sastra 

Seirama dengan makin pesatnya pertumbuhan industri kreatif, makin kuat 

pula kecenderungan untuk menyiasati penerbitan buku sastra sebagai sebuah 

industri. Dan, penerbitan karya sastra pun menjadi bagian tak terpisahkan dari 

industri penerbitan (buku) yang terus berkembang makin pesat dengan dukungan 

                                                            
5 Disampaikan oleh Mari Elka Pangestu pada acara pembukaan Pekan Industri Kreatif di Jakarta, 23 Juni 2013. 
6 Disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat membuka Pekan Produk Kreatif Indonesia 2009, di 

Assembly Hall Jakarta Convention Centre, Jakarta, 26 Juni 2009. 
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daya beli dan minat baca masyarakat yang terus meningkat – meskipun hingga 2013 

sumbangannya belum terlihat signifikan. 

Persaingan pasar yang makin ketat, kepentingan penerbit untuk 

mengembalikan modal dan meraih keuntungan, serta kesadaran untuk memberikan 

royalti yang layak guna meningkatkan kesejahteraan penulis buku sastra, makin 

mendorong penerbitan buku sastra untuk menerapkan pendekatan bisnis atau 

industri. Hasilnya, buku-buku laris (bestseller) terus bermunculan, sejak teenlit, 

chicklit, fiksi seksual, sampai fiksi Islami – dan semua buku yang disukai pasar. 

Penulis buku apapun, tentu tidak akan mendapatkan royalti dan apresiasi yang 

memadai jika bukunya tidak laku. Dan, agar suatu buku bisa laku, baik penerbit 

maupun penulis, harus dapat membaca keinginan pasar. Dan, bagi dunia industri, 

pasar adalah segalanya. 

Karena karya sastra adalah produk budaya, maka usaha penerbitan buku sastra 

yang bersifat profitable (komersial) dapat dianggap sebagai bagian dari industri 

budaya. Dan, karena basis industri budaya ini adalah kreativitas, atau sangat 

mengandalkan kreativitas pelakunya, maka dapat pula disebut sebagai industri 

kreatif. Ia memiliki posisi yang sama dengan industri film atau musik, yang tidak 

hanya membawa peran kultural tapi juga peran bisnis karena diproduk untuk dijual 

guna mendapatkan keuntungan. 

Ketika seseorang menempatkan produksi sastra dalam perspektif bisnis, 

sesungguhnya ketika itu pula karya sastra telah mengalami pergeseran fungsi, tidak 

lagi hanya sebagai produk kultural tapi juga produk industri. Karena itu, 

sebagaimana lazimnya sebuah sistem industri, karya sastra akan dianggap sebagai 

'komoditas' yang menjadi salah satu alat perputaran modal. Karya sastra masuk 

dalam proses industrialisasi yang hampir sepenuhnya bergerak untuk kepentingan 

pasar.  

Dalam perspektif inilah karya sastra dalam posisinya sebagai 'komoditas' itu 

sering harus tunduk pada kepentingan pasar. Di sini pula selera konsumen -- seperti 
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yang dipahami oleh industriawan --sering sangat menentukan corak komoditas 

tersebut. Meskipun, 'selera konsumen' itu sering bersifat semu. Artinya, seringkali 

hanya berdasarkan praduga pebisnis. Mirip dengan rating acara televisi, maka 

tarikan pasar buku-buku sastra tertentu menjadi indikasi utama untuk menengarai 

selera konsumen. 

Ke arah itulah kemudian buku-buku lebih banyak diterbitkan sejak masa jaya 

novel pop hingga era novel-novel inspiratif dewasa ini. Ketika tarikan pasar terhadap 

novel pop begitu kuat, misalnya, maka penerbitan buku novel pop, baik pop sekuler 

maupun pop Islami, mengalami kapitalisasi yang begitu besar. Dari sinilah 

kemudian lahir dan tumbuh penulis-penulis novel pop Indonesia yang begitu 

ternama, seperti Mira W, Marga T. dan La Rose. Pada masanya, produksi roman-

roman picisan Ali Shahab dan Motinggo Boesye juga mengalami kapitalisasi yang 

cukup besar. 

Begitu juga pada era berikutnya, fiksi-fiksi seksual karya para penulis 

perempuan, seperti Ayu Utami, dan Djenar Maesa Ayu, mendapatkan kapitalisasi 

yang besar. Di mata kapitalis penerbitan, karya-karya para penulis perempuan itu 

memiliki tarikan pasar yang kuat, dan karena itu dirangkul untuk dikapitalisasi. Baik 

novel pop, fiksi seksual maupun roman picisan adalah contoh-contoh terpenting 

'buku-buku sastra' yang mengalami kapitalisasi untuk masuk ke dalam sistem 

industri penerbitan, dan menjadi bagian dari industri kreatif. 

Sesungguhnya, hampir seperti itu pula nasib 'fiksi Islami'. Pada awalnya, fiksi 

Islami lahir sebagai upaya untuk membangun ruang alternatif bagi para penulis 

Muslim yang meyakini bahwa menulis adalah bagian dari upaya penyebaran nilai-

nilai Islam, dan karena itu percaya bahwa penyebaran karya sastra adalah bagian dari 

upaya pencerahan nurani masyarakat.7 

Namun, ternyata buku-buku fiksi Islami -- yang penerbitannya semula hanya 

ditangani oleh Annida, Forum Lingkar Pena (FLP) dan beberapa penerbit kecil 
                                                            
7 Ahmadun Yosi Herfanda, “Industri Buku Sastra”, Harian Umum Republika, Minggu, 11 November 2007. 
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seperti Asy-Syamil dan FBA Pers -- memiliki tarikan pasar yang sangat kuat. Maka, 

penerbit-penerbit besar seperti Gramedia dan Mizan, pun lantas ramai-ramai ikut 

menerbitkan buku-buku fiksi Islami. Buku-buku fiksi Islami yang semula 

diorientasikan sebagai 'bacaan dakwah'  lantas masuk dalam sistem industri yang 

berorientasi keuntungan financial dengan kesuksesan besar tanpa kehilangan misi 

pencerahannya. Penerbitan novel Islami, Ayat-ayat Cinta karya Habiburrahman el-

Shirazy, misalnya, menangguk keuntungan Rp 10 miliar lebih dengan royalti lebih 

dari Rp 2 miliar bagi pengarangnya. Kesuksesan yang sama diraih oleh tetralogi 

Laskar Pelangi karya Andrea Hirata dan Negeri 5 Menara karya Ahmad Fuadi. 

Keuntungan makin berlimpah ketika novel-novel tersebut diangkat ke layar perak 

(film) dengan menyumbang pendapat hingga miliaran rupiah. 

Iklim pasar bebas pun melanda industri penerbitan, dan dalam iklim seperti ini 

lembaga bisnis penerbitan yang lemah (modal dan manajemennya), dan kurang 

cerdas menyiasati pasar serta hanya berkutat pada buku-buku sastra idealis, 

cenderung tersingkir atau setidaknya terseok-seok, dan baru terselamatkan setelah 

diakuisisi oleh kapitalis penerbitan bermodal besar. Penerbit Bentang, yang banyak 

menerbitkan karya sastra idealis, misalnya, kabarnya terlilit hutang dan kini 

diakuisisi oleh Mizan. Indonesia Tera yang juga fokus pada buku-buku sastra, kini 

kabarnya juga sedang pingsan. Begitu juga puluhan penerbit kecil buku-buku sastra, 

seperti Logung Pustaka, juga tak ada kabarnya lagi. Beberapa penerbit buku fiksi 

Islami yang sempat berjaya di era kejayaan fiksi Islami, seperti Annida dan FBA 

Press, kabarnya kini juga sudah kolap. Sementara, FLP Publishing House 

“diselamatkan” oleh Mizan. Bahkan, penerbit raksasa yang disubsidi pemerintah 

sebagai BUMN, yakni Balai Pustaka, pun telah kolap dan dipalitkan. Gedung Balai 

Pustaka di Jl. Gunung Sahari bahkan telah dijual. Penerbit karya sastra ternama, 

Pustaka Jaya, kini juga hamper tidak terdengar kabarnya lagi.  

Meskipun begitu, tetap saja bermunculan pemilik dana yang ingin mencoba-

coba berbisnis penerbitan buku sastra, seperti Komodo Books, Penerbit Padasan, 
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Wedatama, Alvabet, Gagas Media, dan Jalasutra. Di luar nama-nama ini, sempat 

muncul beberapa penerbit karya sastra yang sempat menerbitkan beberapa buku 

kemudian hilang dan dilupakan orang. Modal usaha penerbitan buku yang relatif 

kecil, dengan kebutuhan manajemen yang cukup sederhana, memudahkan siapapun 

untuk mencoba-coba memasuki bisnis penerbitan buku, yang kemudian 

meninggalkannya setelah gagal memasuki pasar. Menerbitkan buku memang 

gampang. Yang sulit adalah menaklukkan pasar perbukuan yang sangat diwarnai 

iklim pasar bebas, yang siap “membunuh” penerbit yang lemah.  
 

Nasib buku sastra 

Kapitalisasi sistem produksi (penerbitan) buku sastra tentu tidak selamanya 

merugikan pertumbuhan sastra. Kapitalisasi memberikan darah segar bagi sistem 

penerbitan buku sastra, dan karena itu ia juga merangsang produktivitas penciptaan 

karya sastra. Dengan sistem pengelolaan (manajemen) yang bervisi bisnis dan 

didukung modal besar, tiap judul karya sastra juga tidak hanya dapat diterbitkan 

dalam jumlah lebih besar tapi juga dapat dikemas secara lebih bagus dan 

didistribusikan secara lebih menyebar.8  

Dengan demikian, dan inilah salah satu sisi positifnya, karya sastra juga 

mengalami pemasyarakatan secara lebih baik. Sementara, bagi para penulis, penerbit 

yang profesional dan bervisi bisnis dapat memberikan royalti yang lebih profesional 

sehingga dapat mendorongnya untuk lebih produktif. Selain itu, beberapa penerbit 

besar juga bersedia melakukan 'subsidi silang' untuk menerbitkan karya-karya 'sastra 

idealis' yang un-marketable, termasuk buku-buku kumpulan puisi. Dengan 

demikian, buku-buku kumpulan puisi diterbitkan bukanlah dalam rangka industri 

budaya ataupun industri kreatif, tapi lebih karena “belas kasihan” atau bahasa 

kerennya untuk “kepentingan apresiasi sastra”. Selain itu, banyak pula buku-buku 

                                                            
8 Ahmadun Yosi Herfanda, “Industri Buku Sastra”, laman Rumah Buku Islam, www.rumahbukuislam.com, 10 Juli 

2010. 
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karya sastra yang diterbitkan oleh penerbit ternama dengan biaya pengarangnya 

sendiri. Dalam model kerja sama ini, yang penting sang pengarang dapat eksis, dan 

pihak penerbit tidak terancam rugi. Sang pengarang akan beruntung kalau kemudian 

bukunya mendapatkan penghargaan sastra dengan hadiah yang besar. 

Di luar keberuntungan tersebut, nasib buku-buku kumpulan puisi paling 

menyedihkan. Begitu juga nasib karya-karya sastra yang ditulis lebih untuk 

kepentingan literer baik novel maupun kumpulan cerpen, juga tetap saja 

menyedihkan. Orientasi pasar yang begitu kuat menyebabkan karya-karya sastra 

yang marketable seperti novel pop, teenlit, chicklit, fiksi (remaja) Islami, dan fiksi 

seksual, mendapat porsi perhatian yang lebih besar dari kalangan pelaku industri 

buku sastra, karena memang memiliki tarikan pasar yang lebih kuat. Sehingga, 

jumlah buku 'sastra idealis' – termasuk buku kumpulan puisi -- yang diterbitkan oleh 

penerbit komersial masih sangat terbatas. Buku-buku sastra berkategori demikian 

umumnya juga kurang laku, hanya “teronggok kesepian” di pojok rak bawah toko 

buku, atau segera dilempar ke gudang untuk dikembalikan ke penerbitnya karena 

dianggap hanya menyesaki rak toko buku. 

Kesedihan itu makin bertambah, manakala kita melihat rubrik-rubrik puisi di 

surat-surat kabar penting di Indonesia, sejak tahun 2009, rontok satu demi satu. 

Dimulai dari Media Indonesia, kemudian Republika dan lain-lain. Dalihnya sama, 

rubrik puisi minim pembaca, ratingnya sangat rendah. Lagi-lagi, alasan pasar yang 

dipakai untuk menutup rubrik puisi. Pengelola surat kabar, yang memang profit 

oriented, tidak mau mengorbankan halaman surat kabarnya untuk dihuni “makhluk 

sepi” bernama puisi. Lebih baik untuk rubrik yang diminati pembaca, yang dapat 

mendongkrak oplah dan mendatangkan iklan – karena oplah dan iklan bagi pebisnis 

berarti uang. Dan, memang uanglah tujuan utama umumnya pemodal dalam 

menjalankan bisnisnya. 

 Masa “bulan madu” antara penyair dan redaktur sastra surat kabar tampaknya 

telah berakhir, dan akan  terus dalam suasana “talak tiga” jika tidak ada perubahan 
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sikap apresitaif dari para pengelola surat kabar terhadap puisi. Jika kelak rubrik puisi 

media massa cetak benar-benar tidak ada lagi, sementara buku-buku kumpulan puisi 

tetap kurang laku, maka untuk menemui publiknya para penyair tinggal bergantung 

pada acara-acara pentas baca puisi dalam kegiatan-kegiatan semacam Pertemuan 

Penyair Nusantara (PPN), Temu Sastra Indonesia (TSI), Temu Sastra Mitra Praja 

Utama (Temu Sastra MPU), dan Jakarta International Literary Festival (JILFest). 
 

Perlu tangan Tuhan 

Mungkin diperlukan “tangan Tuhan” untuk memberikan tempat yang lebih 

mulia dan mudah menemui publiknya bagi karya-karya sastra idealis yang adiluhung 

dan hanya berorientasi literer (sastrawi). Perlu penerbitan-penerbitan alternaif 

semacam Horison dan Jurnal Sajak  bagi karya-karya sastra idealis, khususnya bagi 

puisi, yang kurang mendapat tempat di jaringan penerbit-penerbit komersial dan 

media massa (surat kabar). Di sinilah, semestinya, pemerintah memberikan perhatian 

yang lebih besar, dengan proyek-proyek penerbitan buku atau majalah sastra 

bersubsidi atau pengadaan buku-buku untuk perpustakaan sekolah yang dibiayai 

sepenuhnya oleh pemerintah. 

Namun, sayangnya, penerbit pemerintah (BUMN) yang berpeluang 

menerbitkan buku-buku karya sastra idealis dengan sistem subsidi, yakni Balai 

Pustaka, malah dibiarkan sekarat, dan kemudian dipailitkan. Semestinya, pemerintah 

terus mensubsidi Balai Pustaka untuk bertahan hidup guna mengurus penerbitan 

buku-buku sastra idealis. Bentuk BUMN yang profit oriented tentu kurang pas bagi 

Balai Pustaka, dan yang paling pas adalah menjadi semacam badan penerbit 

pemerintah yang terus disubsidi untuk kepentingan pengembangan sastra sebagai 

bagian dari pembentuk jati diri dan harga diri bangsa. 

Selain itu, pertunjukan baca puisi yang dikemas secara lebih menarik, dan 

pertemuan-pertemuan penyair semacam PPN dan JILFest, juga perlu diperbanyak 

dengan berbagai versi guna memberikan ruang yang lebih banyak bagi para penyair 
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guna menjangkau publik yang lebih luas. Dan, akan sangat bermanfaat jika acara-

acara semacam itu disertai dengan penerbitan buku-buku antologi puisi dengan 

kemasan yang lebih menarik dan karya-karya yang lebih berkualitas, sehingga 

publik luas dan pengamat sastra pun tertarik untuk melirik dan membincangkannya. 

Mengawinkan puisi dengan cabang seni yang disukai publik, seperti musik, 

juga perlu lebih banyak dilakukan. Ebied G. Ade dan Trio Bimbo, juga Ully Sigar 

Rusyadi, pernah (pada masa jaya mereka) sangat sukses melakukan ini dalam 

konteks industri kreatif yang lebih kultural. Album-album mereka, yang melagukan 

puisi, sangat laris dan mendatangkan untung besar. Saat ini hampir tidak ada lagi 

upaya seperti itu yang sukses. Ada memang grup-grup musikalisasi puisi, seperti 

Sanggar Matahari, tapi albumnya kurang laku karena kurang easy listening. Ada 

juga sejumlah penyair yang mulai mencoba menyanyikan puisi-puisinya sendiri, 

seperti Tan Lioe Ie dan Asrizal Nur. Asrizal, dengan dukungan pertunjukan konser 

baca puisi digital, bahkan juga mengemas lagu-lagu puisinya dengan pendekatan 

industri kreatif. Tapi, sejauh ini, gaung album mereka belum terdengar. 

Di tengah situasi seperti itu, sangat perlu dilakukan upaya terobosan untuk 

menyelamatkan puisi dari ruang sepi di tengah gempita industri kreatif yang makin 

mencekiknya. Sebab, puisi adalah “ibu kesusastraan”  serta misionaris moral dan 

kemanusiaan yang perlu dilindungi dari kepunahannya. Kurang lengkap peradaban 

tanpa kehadiran puisi. Kurang indah hidup tanpa kata-kata puitis dalam baris-baris 

yang bermakna bernama sajak. Dan, seperti oksigen yang selalu menyesap ruang-

ruang kehidupan, puisi memang takkan pernah pergi, karena selalu diperlukan 

kehadirannya oleh kehidupan itu sendiri. 

Siasat yang cerdas juga perlu dilakukan untuk buku-buku kumpulan cerpen 

dan novel-novel idealis, misalnya mengalihwahanakannya ke dalam kemasan yang 

lebih mudah diserap oleh pasar industri kreatif, seperti mengemasnya ke film layar 

lebar dan sinetron, atau mengalihkan teksnya ke wahana digital menjadi e-book. 

Tanpa siasat yang cerdas seperti itu, karya sastra tidak akan memberi peran dan 



12  Makalah pelengkap untuk Kongres Bahasa Indonesia 2013. 

 

mendapat bagian yang berarti dalam era industri kreatif yang memaksa kita semua 

masuk ke dalam pusarannya. Karya sastra perlu tetap diberi tempat yang terhormat 

dan menyenangkan, agar di era yang makin profit oriented itu karya sastra dapat ikut 

menjaga masyarakat dan bangsa kita untuk tetap berbudaya. *** 

                                                  

                                                                          Jakarta, September 2013 
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Abstrak 

  Kata Kunci : Evolusi kognitif, transmisi genetik, karakter kebangsaan.  

 

Karya-karya sastra yang muncul dalam sejarah masyarakat Indonesia tidak 
sekedar memberikan sebuah dokumen perkembangan bahasa Indonesia tetapi 
juga mempunyai peran sentral sebagai sistem transmisi nilai-nilai genetika 
kemanusiaan yang sangat penting bagi penguatan kebangsaan.  Di tengah 
krisis karakter nasional dan krisis nilai-nilai kebangsaan, karya-karya sastra 
masih terus  dituliskan untuk menjaga proses evolusi kebangsaan dan evolusi 
karakter kemanusiaan. Cinta, persahabatan, perjuangan, spiritualitas menjadi 
tema sentral dalam karya sastra Indonesia kontemporer yang menjadi lokus 
transmisi yang dianggap penting bagi kelangsungan hidup kebangsaan dan 
orientasi karakter kemanusiaan masyarakat Indonesia kontemporer. Pada sisi 
lain, karya sastra berperan signifikan dalam membentuk transmisi kognitif 
bagi masyarakat Indonesia yang menghadapi kompleksitas kehidupan global. 
Secara keilmuan, kebiasaan membaca karya sastra yang mempunyai kekuatan 
transmisi nilai-nilai genetika kemanusiaan  jutsru berperan dalam 
menguatkan keeratan sosial, membantu untuk mengurangi ketegangan 
emosional, dan  membantu menanamkan sikap-sikap positif untuk bekerja 
sama dalam skala sosial yang kompleks.  Ada empat aspek fundamental dari 
kebiasaan membaca karya sastra yang dapat berpengaruh bagi penguatan 
karakter kemanusiaan dan kebangsaan. Pertama adalah pola perilaku, 
kepribadian, dan kemampuan yang baik untuk melakukan prediksi sosial 
yang  akurat. Kedua adalah fleksibilitas pikiran untuk memainkan peran pada  
pola-pola tindakan yang berbeda,semakin fleksibel pola tindakan yang 
dimiliki oleh seseorang akan membuatnya memiliki tingkat keberhasilan 
yang lebih besar dalam memprediksi dan bertindak. Ketiga terjadi pengalihan 
fungsi komunikasi bahasa  yang berpengaruh pada kemampuan memodifikasi  
dalam memprediksi  tindakan. Keempat adalah  kemampuan  menghadapi 
dunia yang kompleks.  
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Pendahuluan 

Madame de Steal (1766-1817), seorang pengarang perempuan terkemuka 
sekaligus politisi asal Prancis, mengemukan sebuah pernyataan tentang sastra 
dalam perspektif sosial bahwa “sastra adalah ekspresi karakter nasional yang 
berperan penting dalam keseimbangan sosial”. Tesis Madame de Steal 
tersebut, menunjuk pada posisi strategis sastra sebagai media intelektual 
penting yang mentransmisikan ekspresi karakter nasional dan fungsi esensial 
karya sastra sebagai  instrumen utama dalam menciptakan keseimbangan 
sosial. 

Tesis Madame de Steal mengandung dua elemen konsepsional tentang fakta 
yang terdapat dalam sebuah karya sastra. Pertama, karya sastra adalah sebuah 
fakta imajiner yang merujuk pada kualitas intelektual dari seorang pengarang 
sebagai representasi karakter individual. Kedua, karya sastra sebagai sebuah 
fakta sosial yang digunakan oleh pengarang untuk melakukan intervensi 
tertentu terhadap lingkungan sosialnya yang dianggap bermasalah. 

Jika tesis Madame de Stael tersebut benar maka terjadi relevansi signifikan 
dengan tesis mendasar Karl Marx soal sastra, sebagaimana dikemukakan oleh 
Arvon (2010), bahwa sastra sastra dan masyarakat sama-sama bertumpu pada 
kesadaran sosial sehingga tidak dapat ditemukan antagonisme antara sastra 
dan kenyataan.  Ada dialektika kompleks yang mengatur keterhubungan 
antara karya sastra Indonesia dengan kehidupan kebangsaan.   

Bertumpu pada tesis Madame de Stael dan relevansinya dengan tesis Karl 
Marx maka menarik untuk melakukan penelusuran terhadap posisi karya 
sastra Indonesia kontemporer sebagai instrumen transmisi genetik yang 
melihat peran mendasar karya sastra di Indonesia dalam perkembangan 
evolusi kognitif kebangsaan pada abad 21. Apakah sastra Indonesia yang 
dipublikasi pada  dekade awal tahun 2000-an mampu membangkitkan nilai-
nilai dasar karakter kebangsaan?  

 

Sastra sebagai Transmisi Pengetahuan tentang Nasionalisme 

Ada dua aspek yang banyak diabaikan dalam pemahaman akan sastra. 
Pertama adalah sastra sebagai kesenangan seni dan sastra sebagai bagian dari 
transmisi pengetahuan kemanusiaan. Boyd (2010) mengemukakan tigas 
elemen yang menghubungkan sastra  dengan sistem pengetahuan.  Pertama 
adalah fakta tentang kehidupan manusia dan kemanusiaan itu sendiri yang 
mengalami evolusi kognitif melalui kisah-kisah atau cerita-cerita. Manusia 
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kontemporer sesungguhnya berasal dari sebuah evolusi literasi. Kedua bahwa 
berbagai bentuk literasi juga mengalami evolusi sesuai dengan perkembangan 
manusia. Ketiga adalah adanya fakta yang tidak dapat dipungkiri bahwa 
pikiran-pikiran manusia terlibat secara nyata dalam evolusi sastra itu sendiri. 

Untuk memahami fenemona sastra sebagai bentuk transmisi pengetahuan, 
Boyd (2010) mengajukan beberapa penjelasan ilmiah. Pertama, setiap karya 
sastra terdapat kandungan seni, kandungan seni tersebut adalah bentuk 
permainan dalam pola-pola komunikasi kognitif. Beberapa hasil penelitian  
pada hewan (invertebrata maupun mamalia) memainkan seni dalam 
komunikasi mereka dengan melakukan pengalihan dari perilaku komunikasi 
genetik mereka melalui gerak-gerak pengulangan dan intens. 

Secara biologis, penggunaan bahasa atau mode komunikasi merupakan pola-
pola yang bersifat evolutif dari bentuk komunikasi hewan menjadi mode 
komunikasi manusia. Menurut Boyd (2010) mode penggunaan bahasa dalam 
sastra adalah mode komunikasi baru atau cara berbahasa yang baru sebagai 
bentuk evolusi penting dari peralihan fungsi komunikasi manusia yang 
bersifat hewan menuju pada komunikasi manusia yang khas dan otentik. 

Mengacu pada perspektif Boyd. Penggunaan karya sastra sebagai media  
pengetahuan akan nasionalisme kebangsaan merupakan sebuah mode 
komunikasi baru dalam cara-cara melakukan transmisi karakter kebangsaan 
selain melalui model-model organisasi pergerakan dan doktrin verbal yang 
dilakukan pada era 1908 saat pergerakan kebangsaan Boedi Oetomo dimotori 
oleh Dr. Wahidin Sudiro Husodo dan kawan-kawan yang melakukan 
transmisi nasionalisme melalui perkumpulan organisasi. 

Penggunaan sastra sebagai sebuah pola komunikasi baru dalam transmisi 
nasionalisme kabangsaan kontemporer juga terkait dengan perkembangan 
kongnitif manusia Indonesia yang telah mengalami kemajuan intelektual dan 
sistem nalar dibandingkan dengan manusia Indonesia pra kemerdekaan. 
Sastra sendiri terbukti menjadi media penting bagi peningkatan kecerdasan 
kognitif manusia karena pembaca sastra akan mengalami efek artistik yang 
dapat memperkuat dan mempercepat koneksi saraf. 

Secara psikologi, perkembangan manusia juga mengalami evolusi melalui 
pola-pola bermain mulai dari fase anak-anak hingga dewasa. Pola yang sama 
terjadi evolusi sejarah manusia Indonesia yang berkembang dari benda-benda 
menuju sastra. Menurut Pelras (2006) perkembangan evolusi manusia di 
Indonesia berbeda-beda. Di Jawa dan Bali ritual pramodern dimulai dengan 
memainkan musik dan seni tari- teater. Sementara di masyarakat Bugis di 
Sulawesi Selatan sudah mulai mengenal sastra yang dinyanyikan. Naskah La 
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Galigo diperkirakan telah dikenal dalam evolusi kognitif masyarakat Bugis 
sejak abad ke-9 hingga abad ke-13.  

Proses evolusi manusia Indonesia secara kognitif dapat dipahami melalui 
perubahan-perubahan fungsi sastra yang digunakan baik secara keagamaan, 
sosial, kultural, maupun politik. Perubahan-perubahan fungsi sastra 
menunjukkan perubahan kognisi manusia Indonesia dalam perubahan sosial 
dan perubahan zaman.Menurut Boechari (2012) pada masyarakat Jawa Kuno 
dikenal berbagai jenis prasasti sebagai mode komunikasi sebelum kemudian 
menggunakan berbagai mode sastra seperti kidun Rangga Lawa, 
Smarandana, dan Tantri Kamandaka.  Tentu mode sastra tersebut terus 
berubah dalam sistem evolusi manusia di Indonesia. 

Secara fisika, menurut Boyd (2010) membaca sastra akan menemukan rasa 
nikmat karena menemukan pola-pola prediksi dan bertindak melalui karakter-
karakter tokoh  (aviditas pola) yang terdapat dalam sebuah karya sastra 
berbentuk prosa. Pada bentuk karya sastra lain seperti puisi yang kata akan 
rima dan nada akan sama dengan bermain musik atau bernyanyi yang dapat 
memperbaiki jalur saraf kinetik, tetapi dalam menikmati karya sastra puisi 
juga dapat memperbaiki jalur saraf visual.  

Perspektif fisika Boyd terhadap sastra itu sendiri menunjukkan bahwa 
perkembangan sastra di Indonesia terkait dengan proses perubahan sosial dari 
sederhana menjadi kompleks. Perubahan sosial yang kompleks menuntut 
lebih banyak peran sastra untuk meningkatkan kemampuan melakukan 
prediksi cara-cara bertindak. Fisikawan Edward Purcell yang menerima 
penghargaan nobel dalam bidang fisika bersama  Felix Boch pada tahun 1952 
atas studi yang dilakukannya dalam magnetik nuklir pada helium cair dan 
padat bahkan dengan tegas menyatakan “Orang yang gemar membaca sastra 
akan semakin fleksibel pikiran orang tersebut bermain pada tingkatan pola-
pola tindakan. Semakin fleksibel pola tindakan yang dimiliki oleh seseorang 
akan membuatnya memiliki tingkat keberhasilan yang lebih besar dalam 
memprediksi dan bertindak.” 

Sementara paleontolog Stephen Jay Gould menyatakan bahwa orang yang 
memiliki kompleksitas pola-pola dalam bertindak akan lebih fleksibel dalam 
menghadapi dunia yang kompleks. Perubahan ekalasi dunia global yang 
makin kompleks membuat peran sastra menjadi semakin strategis sebagai 
transmisi kognitif manusia kontemporer. 

Aspek kimia juga menunjukkan adanya kemampuan dasar manusia untuk 
berkembang dalam bentuk ekstraktor pola dalam pengertian kemampuan 
manusia untuk mendeteksi informasi-informasi yang dianggap bermakna dan 
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penting bagi kelangsungan kehidupannya maupun sebagai data memahami 
perubahan dalam lingkungan kehidupannya. Kemampuan manusia dalam 
mendeteksi informasi-informasi yang penting sebagai data untuk melakukan 
prediksi dan bertindak agar sesuai dengan situasi yang sedang terjadi. 

Perkembangan kontemporer menunjukkan sastra sebagai elemen penting dari 
ekstraktor pola bertindak manusia karena sastra mengandung informasi-
informasi yang bermakna. Bagaimanapun sastra adalah mode analog dengan 
sebuah “cermin kecil” yang dapat digunakan merefleksikan kehidupan sosial 
karena sastra menjadi representasi kecerdasan zaman (Anwar, 2012). Hal 
tersebut senada dengan pandangan Hippolite Taine (Anwar, 2012) bahwa 
karya sastra dapat digunakan sebagai sumber informasi tentang kenyataan, 
dokumentasi kehidupan, dan juga dapat digunakan sebagai monumen sejarah. 

Pembacaan karya sastra dapat membuat pengetahuan kognitif manusia 
berkembang melalui pengayaan motif-motif tindakan dan kemampuan 
memahami kombinasi-kombinasi peristiwa yang akan sangat berguna dalam 
membantu seseorang melakukan pilihan-pilihan tindakan dalam kehidupan 
keseharian dalam realitas sosial yang kompleks. Perkembangan sastra 
Indonesia sendiri sesungguhnya mengandung kualitas pengetahuan tentang 
pola-pola perubahan mode nasionalisme yang terjadi di Indonesia.  

 

Fenomena Transmisi Genetika Kebangsaan  dalam Fase Awal 
Kemunculan Sastra Indonesia Modern 

Novel Siti Nurbaya (1922) karya Marah Rusli merupakan salah satu tonggak 
karya sastra modern Indonesia. Novel tersebut tidak saja menjadi salah satu 
karya sastra yang paling populer dalam sejarah sastra Indonesia karena 
kapasitasnya bertahan dalam memori kolektif bangsa Indonesia. Banyak 
perspektif yang memandang Novel Siti Nurbaya sebagai representasi zaman 
patriarki feodal yang menempatkan kaum perempuan sebagai subgender yang 
termarginalkan dan terepresif. 

Terlepas dari adanya fakta sosial marginalisasi perempuan secara kultural 
pada awal abad 20 di Indonesia yang  digunakan oleh pengarang untuk 
mengintervensi realitas sosial, tetapi posisi novel Siti Nurbaya itu sendiri 
juga harus dilihat sebagai fenomena transmisi penting dari evolusi kehidupan 
manusia secara global pada masa itu. 

Novel Siti Nurbaya menjadi salah satu mata rantai penting dari kekuatan 
sastra secara mondial. Fenomena Siti Nurbaya menjadi bagian penting dari 
keterhubungan yang kompleks antara sastra dunia dan sastra nasional dalam 
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sebuah konstruksi dasar tentang keterlibatan sastra menjaga keseimbangan 
sosial secara global. Novel Siti Nurbaya memiliki kesalingterhubungan yang 
penting dengan beberapa karya sastra dunia lain secara bersama mempunyai 
tujuan menjaga keseimbangan sosial dalam zamannya masing-masing. 

 Novel Siti Nurbaya yang menunjukkan kekuatan perjuangan dalam cinta 
memliki koneksi tematik dengan sastra Eropa melalui naskah drama Romeo 
dan Juliet karya William Shakespeare pada tahun 1595 yang sesungguhnya 
merupakan karya modifikasi atas prosa Palace of Pleasure karya William 
Painter pada tahun 1582 yang merupakan modfikasi dari sebuah sajak karya 
Arthur Brooke berjudul “The Tragical History of Romeus and Juliet” pada 
tahun 1562. Tetapi karya Arthur Brooke di Eropa tersebut  tidak dapat 
dipisahkan dengan munculnya novel Layla Majenun karya Nizami Ginjavi 
pada awal abad 12 di Persia yang kemudian di imitasi oleh Amir Khusrow 
(Majenun O Leyli) pada tahun 1299 dan selanjutnya di imitasi kembali oleh 
Maktabi Shirazy pada tahun 1520 lalu oleh Hatefi pada tahun 1788. Karya 
Persia tersebut juga tidak dapat dipisahkan dengan munculnya cerita Sam Pek 
Eng Tay yang konon dikenal sebagai legenda cinta kasih di Tiongkok sejak 
1600 tahun lalu. 

Ilustrasi tersebut menunjukkan peran awal sastra Indonesia, melalui 
kemunculan novel Siti Nurbaya pada tahun 1922 telah terlibat dalam sebuah 
transmisi karakter universal manusia yang dipenuhi dengan kekuatan cinta. 
Novel Siti Nurbaya telah menunjukkan posisi sastra Indonesia modern, dalam 
kemunculannya, terlibat secara langsung dalam membentuk mode transimisi 
genetik kemanusiaan universal sebagaimana yang terjadi di Eropa, Persia, 
dan Tiongkok. Fenomena cinta dan kekuatan cinta yang diangkat oleh karya-
karya sastra di seluruh dunia tersebut menunjukkan peran sastra selama 
berabad-abad  untuk menjaga tetap berlangsungnya transmisi kekuatan cinta 
mengalir dalam kehidupan kebangsaan berupa rasa cinta pada tanah air. 

Perkembangan sastra Indonesia modern pasca kemunculan novel Siti 
Nurbaya menunjukkan jejak penting nasionalisme Penelitian yang dilakukan 
oleh Faruk (1994) menunjukkan genetika nasionalisme telah berkembang 
dalam ranah sastra Indonesia di era pujangga baru. Hal senada dikemukakan 
oleh Salam (2003) yang menegaskan bahwa novel pasca Siti Nurbaya tetap 
mengangkat tema nasionalisme yang kuat. Novel Salah Asuhan karya Abdul 
Moeis dengan tegas membangun sikap nasionalisme dan anti kolonialisme 
melalui tokoh-tokohnya. Novel Layar Terkembang karya Sutan Takdir 
Alisjahbana  juga mengandung kekuatan nasionalisme dalam bentuk 
perubahan sikap dan optimisme tokoh Tuti yang merepresentasi spirit 
kemandirian sebagai manusia yang merdeka. 
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Kecenderungan sastra Indonesia periode awal lebih banyak mengangkat soal 
genetika kebangsaan melalui  sikap-sikap psikis-kultural tokoh-tokoh yang 
mempertahankan karakter tradisionalisme sebagai mode perlawanan kultural 
terhadap bangsa Barat yang melakukan kolonialisasi. Selanjutnya pada 
dekade tahun 1970-an melalui karya-karya Nh. Dini, Mohtar Lubis, Umar 
Kayam, hingga Pramoedya Ananta Toer nasionalisme kebangsaan dalam 
sastra Indonesia mulai mengarah pada persoalan identitas nasional yang lebih 
kongkrit melalui sikap-sikap cinta pada tanah air (Salam, 2003). 

Faruk (20020 menyatakan bahwa kekuatan sejarah yang menjadi roh dalam 
karya sastra era Balai Pustaka menunjukkan kekuatan transmisi kerakyatan, 
kecintaan pada tanah air, dan kemanusiaan yang menjadi roh pergerakan 
nasionalisme untuk merebut kemerdekaan. Aspek lain yang kemudian 
menjadi kekuatan transmisi kebangsaan dalam sastra Indonesia era 
kemerdekaan adalah daya-daya emansipatif dalam dunia pendidikan.  

 

Fenomena Genetika pada Tiga Novel  Indonesia Kontemporer 

Menelisik peran transmisi  karya sastra Indonesia kontemporer dalam dekade 
awal abad 21, terutama dalam kemunculan beberapa novel yang diminati oleh 
pembaca dari berbagai kalangan, menjadi sangat penting untuk mengukur 
kekuatan karya sastra Indonesia sebagai instrumen dan mode transmisi nilai-
nilai kebangsaan. Pertama adalah kemunculan novel Laskar Pelangi (2005) 
karya Andrea Hirata,  kedua adalah novel 5 Cm (2005) karya Dhonny 
Dirghantoro dan ketiga adalah novel Negeri 5 Menara (2009) karya Ahmad 
Fuadi. Ketiga novel tersebut juga telah ditransformasi dan diadaptasikan 
kedalam bentuk film layar lebar.  

Dalam novel Laskar Pelangi, kekuatan kebersamaan, persahabatan dan 
persaudaraan menjadi transmisi karakter yang penting. Novel laskar Pelangi 
menggambarkan relasi-relasi penting antar tokoh-tokohnya. Berikut 
gambaran relasi antar beberapa tokoh utama dalam novel Laskar Pelangi  : 
Tokoh Ikal yang sangat berminat pada bidang sastra dan mempunyai 
kemauan kuat untuk mencapai cita-cita. Ikal digambarkan sebagai anak 
pribumi yang jatuh cinta dengan A Ling yang merupakan gadis keturunan 
Tionghoa. Tokoh Ikal bersahabat dengan Lintang, Mahar,  Sahara, A Kion, 
Harun, Syahdan, dan Kucai. 

Lintang digambarkan sebagai anak pintar teman sebangku Ikal yang berasal 
dari keluarga nelayan yang miskin. Sahara adalah anak perempuan yang 
menjadi anggota penting dalam Laskar Pelangi. Tokoh Mahar adalah anak 
yang memiliki bakat kuat dalam bidang seni khususnya musik dan nyanyi. 
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Tokoh A Kiong adalah anak Hokian keturunan Tionghoa yang baik hati dan 
selalu menjadi penengah jika terjadi konflik. Sementara tokoh Syahdan 
adalah sosok yang tidak menonjol dan dianggap tidak mempunyai kelebihan 
berarti. 

Komposisi antar tokoh yang konstruksi sepanjang novel Laskar Pelangi 
sesungguhnya menunjukkan sebuah mode kompleksitas sosial bangsa 
Indonesia, terutama dalam berbagai bentuk perbedaan-perbedaan karakter 
yang melekat pada diri tokoh-tokohnya. Relasi persahabatan diantara tokoh-
tokoh yang berbeda karakter dan kehidupan sosial menunjukkan kekuatan 
genetika kebangsaan yang berdasar pada konsep Bhineka Tunggal Ika yang 
menjadi semboyan premium bangsa Indonesia. 

Setidaknya ada 5 mode transmisi genetik kebangsaan yang dimunculkan 
dalam novel Laskar Pelangi yaitu : 

1. Kekuatan persahabatan antar tokoh akan menjadi mode transmisi 
sosial yang sangat penting dalam memupuk kebersamaan sosial 
bangsa Indonesia yang terdiri dari perbedaan etnik dan agama.  

2. Perbedaan rasial tidak menjadi penghalang dalam kebersamaan. Mode 
transmisi genetik persatuan dan kesatuan bangsa tersebut akan 
mengajarkan pembaca menyadari keberadaan etnik yang berbeda 
dapat hidup dalam kebersamaan sosial yang utuh. 

3. Perbedaan ekonomi tidak menjadi aspek esensial dalam persahabatan. 
Mode transmisi tersebut relevan dengan genetika bangsa Indonesia 
yang mengacu pada aspek keadilan sosial dan kebersamaan sosial. 

4. Perbedaan bakat dan cita-cita justru menjadi kelengkapan sosial yang 
penting. Mode transmisi genetik tersebut menimbulkan kesadaran 
kognitif atas realitas yang kompleks dan terbangun dari berbagai 
elemen kehidupan, baik sosial, seni, budaya, politik, ekonomi, 
teknologi dan sebagainya. 

5. Perbedaan gender tidak menjadi sekat penghalang dalam 
persahabatan. Mode yang menunjukkan posisi perempuan menjadi 
bagian yang tidak termarginalkan dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara. 

Dalam novel 5 Cm digambarkan tentang kekuatan persahabatan 5 tokoh yaitu 
Arial, Riani, Zafran, Ian, dan Genta. Perbedaan karakter, kemampuan, dan 
fisik menjadi bagian dari kekuatan persahabatan yang dijalin dalam 
sepanjang novel. Kekuatan kebersamaan dan persahabatan dijadikan mode 
kehidupan untuk secara kolektif menciptakan keyakinan diri untuk mencapai 
sesuatu yang dicita-citakan secara indvidual. Pesan terpenting dari novel 5 
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Cm terletak pada transmisi genetika kultural yang bertumpu pada nilai-nilai 
solidaritas dan ikatan persudaraan. 

Novel Negeri 5 Menara menggambarkan persahabatan yang terbentuk dalam 
proses adaptasi pendidikan yang dialami oleh enam tokoh utama.  Novel 
tersebut lebih spesifik mengangkat representasi etnik yang ada di Indonesia. 
Tokoh Raja adalah sosok anak muda asal Medan Sumatera Utara, Said 
berasal dari Surabaya Jawa Timur, Alif dari Jawa Tengah, Dulmajid berasal 
dari Sumenep Madura, Atang berasal dari Bandung Jawa Barat, dan Baso 
yang berasal dari Gowa Sulawesi Selatan. 

Relasi persaudaraan ke enam tokoh muda dalam novel Negeri 5 Menara 
lebih mengarah pada pencapaian genetika kebangsaan pada era 1928 ketika 
Sumpah Pemuda di deklarasikan. Novel tersebut membentuk imaji 
kebangsaan dalam versi yang kontemporer pada konstruksi persaudaraan 
karakter etnik enam anak muda yang menemukan kekuatan persaudaraan dan 
membangun kekuatan solidaritas. Kekuatan multikultural menjadi transmisi 
genetik penting lainnya yang terdapat dalam novel Negeri 5 Menara.  

Ketiga novel Indonesia kontemporer tersebut menunjukkan kekuatan sastra 
Indonesia dalam melakukan peran sebagai transmisi genetika kebangsaan. 
Ketiga novel Indonesia tersebut dapat dikatakan merepresentasikan ekspresi 
kebangsaan yang menjadi roh zaman pada dekade awal abad 21 dalam 
sebuah kompleksitas sistem sosial yang relevan dengan situasi kebangsaan 
yang sedang dihadapi oleh Indonesia.  Ketiga novel tersebut memainkan 
fungsi penting dengan menawarkan kekuatan sastra secara ideologis untuk 
menumbuhkan model-model persaudaran dan solidaritas baru yang 
kontemporer. 

Posisi ketiga novel tersebut muncul ditengah maraknya terjadi mode-mode 
konflik antar kelompok, tawuran antar sekolah, hingga fenomena disintegrasi 
bangsa lainnya yang mengarah pada pengingkaran nilai dasar persatuan yang 
terdapat dalam Pancasila sebagai kekuatan premium dari ikatan moral 
kebangsaan. Posisi ketiga novel tersebut menjadi transmiter nilai-nilai dasar 
dan utama kebangsaan yaitu persaudaraan dan solidaritas. 

Novel Laskar Pelangi, 5 Cm, dan Negeri 5 Menara, dengan format yang 
berbeda, setidaknya menawarkan sebuah mode kesadaran sosial yang bersifat 
politis-ideologis yang sama yaitu tentang karakter genetika inti keberadaan 
bangsa Indonesia yang terdiri dari perbedaan suku bangsa dalam satu 
kesatuan mentalitas yang mengarah pada kontruksi persatuan bangsa. ketiga 
novel tersebut mengandung kekuatan refleksi sejarah nasionalisme yang kuat 
sehingga dapat disimpulkan memiliki ekspresi karakter nasional yang 
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berperan penting keseimbangan sosial dan evolusi kebangsaan sebagaimana 
yang dikemukakan dalam tesis Madame de Steal. 

Jika yang dikatakan oleh Karl Marx (Anwar, 2012) benar bahwa sastra 
bukanlah sebuah produk sosial melainkan menciptakan kesadaran estetik. 
Maka ketiga novel tersebut telah menciptakan sebuah model kesadaran 
estetika kebangsaan yang kontemporer tanpa terlepas dari kerangka evolusi 
historis yang menjadi dasar moral pembentukan nasionalisme bangsa 
Indonesia. Terlepas dari perspektif kritik sastra yang bertendensi struktural, 
novel Laskar Pelangi, 5 Cm, dan Negeri 5 Menara telah menunjukkan 
sebuah esensi terdalam dari ideologi kebangsaan Indonesia yaitu 
persaudaraan, kebersamaan, dan solidaritas. Esensi genetika nasionalisme 
tersebut harus terus dapat diwariskan dalam mode-mode transmisi agar 
evolusi kebangsaan Indonesia tidak terlepas dari kerangka dasar historisnya. 
Terkait dengan hal tersebut, sastra Indonesia klasik dan kontemporer telah 
menunjukkan peran-peran strategisnya dalam pelaksanaan transmisi genetika 
kemanusiaan dan kebangsaan. 

 

Penutup 

Perkembangan sastra Indonesia modern, sejak kemunculannya hingga 
perkembangan paling kontemporer, terus menerus menunjukkan fenomena 
transmisi genetika kebangsaan yang tidak pernah selesai dilakukan. Sastra 
Indonesia secara serius mengambil fungsi dan peran sebagai transmitor nilai-
nilai penting kebangsaan dan terlibat secara berkesinambungan dalam evolusi 
kebangsaan. 

Sastra Indonesia sendiri mengandung serangkaian transmisi genetika 
pengetahuan tentang perkembangan fase-fase perkembangan nasionalisme 
dalam sistem kesadaran kognitif masyarakat Indonesia. Sastra tidak saja 
membantu untuk memahami perubahan kognisi nasionalisme melalui 
informasi-informasi yang diperoleh didalam teks sastra tetapi juga dapat 
membantu masyarakat Indonesia melalui evolusi nasionalisme dari era pra 
kemerdekaan, pasca kemerdekaan, hingga pada situasi kontemporer yang 
kompleks di era globalisasi. 

Transmisi kebangsaan yang terdapat dalam perkembangan sastra Indonesia 
modern mengarah pada evolusi anti kolonialisme menuju kekuatan daya 
emansipatif dan berkembang pada kekuatan persaudaraan dan  penguatan 
solidaritas. Proses evolusi kesadaran kebangsaan tersebut, dengan sendirinya, 
menunjukkan peran penting sastra sebagai instrumen transmisi genetika 
kebangsaan yang utama.  
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Keseluruhan fakta genetika kebangsaan yang dikemukakan oleh Foulcher 
(1991), Faruk (2002), dan Salam (2003) menunjukkan bahwa sastra 
Indonesia terlibat sebagai transmitor nilai-nilai kebangsaan yang mengikuti 
pola-pola perubahan dunia sosial alamiah yang terjadi dalam keseluruhan 
fase sejarah bangsa Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sastra di 
Indonesia berpartisipasi dalam membentuk evolusi nasionalisme. 
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Subtema: 6 

Filologi Indonesia sebagai Metode dan Studi Sastra Melayu Klasik 

Oleh:  

Bagus Kurniawan, S.S., M.A. 

Universitas Sebelas Maret, Surakarta 

(Abstrak) 

Sampai saat ini studi filologi Indonesia masih belum menunjukkan 
perkembangan yang pesat sejak studi dimulai oleh pengkaji Eropa di 
Nusantara kira-kira pada awal abad ke-16 karena masih berkutat pada studi 
naskah yang berorientasi penyajian suntingan naskah. Akibatnya, penelitian-
penelitian filologi Indonesia tidak cukup banyak menghasilkan penelitian 
kesusastraan Melayu klasik yang berbobot karena masih terbatas pada studi 
naskah. Hal itu merupakan kesinambungan tradisi filologi yang diwariskan 
para filolog Eropa tersebut sehingga peneliti Indonesia hanya berkutat pada 
studi naskah.  

  Ada tujuan khusus yang ingin dicapai oleh filolog Eropa dalam 
meneliti naskah Nusantara terkait posisi mereka sebagai seorang orientalis 
yang pada umumnya bertujuan melihat bentuk-bentuk kebudayaan asli 
masyarakat Nusantara. Oleh sebab itu, peneliti filologi Indonesia seharusnya 
tidak serta merta mengikuti paradigma peneliti filologi Eropa secara kaku. 
Paradigma studi filologi sebagai studi sastra selain sebagai studi naskah akan 
membuka kemungkinan untuk meneliti aspek kesastraan dalam konteks 
kebudayaannya dengan lebih tajam, lebih luas,lebih detail, dan mungkin lebih 
berbobot. Khazanah sastra Melayu klasik selama ini oleh peneliti-peneliti 
Eropa dianggap sebagai sebuah tradisi sastra yang telah mendunia terkait 
persinggungannya dengan belahan dunia lain di masa perdagangan maritim. 
Oleh sebab itu, paradigma filologi sebagai sebuah studi sastra secara otomatis 
akan memperkaya kajian-kajian sastra Melayu klasik sebagai warga sastra 
dunia.  

Kata kunci: filologi, metode, studi sastra Melayu klasik 
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Pengantar 

Menurut Baried dkk. (1994: 1) filologi merupakan ilmu yang 
berhubungan dengan karya sastra masa lampau yang terkandung dalam 
naskah tulisan tangan. Karena ditulis dalam wujud naskah tulisan tangan, 
maka dalam proses transmisi teks tidak terlepas dari kesalahan-kesalahan 
atau ketidakajegan penyalinan. Adanya perbedaan bacaan dalam naskah 
ketika suatu teks disalin menuntut adanya perbedaan perlakuan antara teks-
teks modern yang diperbanyak secara modern dengan teks klasik yang 
diperbanyak secara manual dengan ditulis tangan. Oleh sebab itu, ketika akan 
diteliti sebagai sebuah penelitian ilmiah membutuhkan pertanggungjawaban 
filologis karena satu naskah dengan naskah yang lain bisa berbeda walaupun 
mengandung teks yang sama. Di lain pihak, teks modern yang diperbanyak 
menggunakan mesin cetak tentu tidak akan berbeda wujudnya satu sama lain 
karena telah menggunakan satu desain produksi yang sama. Di situlah 
perbedaan perlakuan yang mendasar antara teks modern dengan teks klasik.  
Dalam teks sastra klasik, satu naskah dapat berbeda satu sama lain dalam hal 
jumlah halaman, lebar naskah, wujud sampul, atau bahkan variasi bacaannya.  

 Oleh sebagian ahli, faktor-faktor di atas dianggap sebagai prinsip 
dasar perkembangan ilmu filologi. Dasar perkembangan ilmu filologi di masa 
awal dilakukan karena adanya perbedaan bacaan dalam proses transmisi 
naskah. Prinsip itu dianut oleh ahli filologi bangsa Yunani di Kota 
Iskandariyah  abad ke-3 SM. Pada waktu itu yang berkembang dalam mazhab 
Iskandariyah adalah semangat untuk mengetahui sejumlah warisan ilmu 
pengetahuan bangsa Yunani kuno yang terdapat di dalam naskah berupa 
gulungan-gulungan papirus 1 . Untuk mencapai tujuan itu, metode yang 
digunakan adalah telaah naskah dengan memperbaiki ejaan, huruf, bahasa, 
tata tulisnya, dan kemudian menyuntingnya dalam keadaan yang mudah 
terbaca, dan bersih dari kesalahan-kesalahan penyalinan. Eksemplar yang 
bebas dari kesalahan-kesalahan penyalinan ini kemudian disalin berkali-kali 
untuk tujuan penyelamatan (Baried dkk. 1994: 32—33).  

 Secara historis, hasrat mengkaji naskah-naskah Nusantara mulai 
timbul dengan kehadiran bangsa-bangsa Barat di Nusantara sejak abad ke-16 
seiring dengan masuknya pengaruh Eropa. Para misionaris, zending, dan 
pedagang menjadi pionir dalam pengkajian naskah-naskah klasik Nusantara 
dan menjadi semakin meningkat ketika VOC mulai berkuasa (Cristomy 

                                                            
1 Papirus atau Papyrus (nama ilmiah: Cyperus papyrus) adalah sejenis tanaman air yang 
dikenal sebagai bahan untuk membuat kertas pada zaman kuno. 
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dalam Mulyadi (Ed), 1991: 63). Pada masa awal perkembangannya, metode 
kajian yang digunakan oleh filolog Barat masih menggunakan metode 
mazhab Iskandariyah. Metode itu dilakukan karena para pengkaji naskah 
Nusantara pada dasarnya adalah seorang orientalis. Yang dimaksud dengan 
istilah orientalis dalam pengertian ini adalah siapa saja yang mengajar, 
menulis, atau melakukan penyelidikan dunia Timur yang meliputi bidang 
antropologi, sosiologi, sejarah, filologi, dan lain sebagainya (Said, 2001: 2; 
Hanafi, 2000: 26). Para orientalis Belanda mengkaji naskah-naskah klasik 
Nusantara untuk mempelajari tata bahasa Melayu, adat-istiadat, dan 
kebudayaan Melayu untuk tujuan penguasaan kolonial. Dalam konteks 
kolonialisme Belanda, upaya-upaya tersebut antara lain dilakukan di 
Academie te Delft dan Koninklijke Militaire Academie di Breda yang 
mendidik para calon pegawai administrasi Hindia-Belanda (ambtenaar) yang 
akan ditugasi di Nusantara (Sudibyo, 2009: 12). 

 Sepanjang uraian di atas mengisyaratkan bahwa perkembangan studi 
filologi di Indonesia pada masa awal  tumbuh dan berkembang dalam tradisi 
orientalisme (Sudibyo, 2009: 17). Karena terpengaruh oleh tradisi orientalis, 
maka studi filologi dimaksudkan untuk menyajikan suntingan teks terhadap 
naskah-naskah Nusantara untuk tujuan pembelajaran atau studi ketimuran. 
Tradisi filologi orientalis ini kemudian berpengaruh besar terhadap 
perkembangan studi filologi di masa awal yang dilakukan oleh peneliti-
peneliti Indonesia. Karena pengaruh yang begitu besar itu, pada masa awal 
perkembangan studi filologi Indonesia sangat suntuk pada tujuan penyajian 
suntingan teks. Akibatnya, filologi Indonesia terkesan monoton, sangat 
lamban proses perkembangannya, dan bagi para peneliti muda terkesan tidak 
trendi dan tidak menarik (Sudibyo, 2009:4). Dengan demikian, harus diakui 
bahwa studi filologi di Indonesia pada masa awal sangat terpengaruh oleh 
tradisi filologi Eropa (Belanda). Keinginan untuk menjangkau naskah arketip 
(naskah mula) seperti halnya filolog mazhab Iskandariyah sangat besar. 
Konsekuensinya, tradisi studi filologi Indonesia tidak berkembang pesat 
seperti halnya tradisi pengkajian sastra modern.2   

Ketidakfamilieran filologi Indonesia di mata para peneliti sastra 
Indonesia setidak-tidaknya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, 
filologi Indonesia dipandang sebagai suatu bidang kajian yang memiliki 
kesulitan lebih kompleks dibandingkan dengan sastra modern karena harus 
berhadapan dengan objek kajian berupa naskah tulisan tangan. Teks yang 
masih tersimpan dalam naskah tulisan tangan memerlukan proses transliterasi 

                                                            
2 Apakah studi sastra modern di Indonesia sudah berkembang dengan pesat memang masih 
menjadi perdebatan. Akan tetapi, dibandingkan dengan studi sastra Melayu klasik tampaknya 
tingkat perkembangannya lebih baik jika dilihat dari sisi kuantitas.  
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dan penyuntingan. Oleh sebab itu, setiap penelitian filologi dipandang harus 
melalui tahap penyuntingan dan transliterasi naskah terlebih dahulu. Bahkan, 
penyuntingan naskah dianggap harus tetap dilakukan meskipun sudah ada 
beberapa suntingan terdahulu yang dapat digunakan sebagai bahan kajian. 
Kedua, penyuntingan naskah memerlukan waktu yang sangat panjang karena 
proses penyuntingan memerlukan energi dan ketekunan dan keuletan peneliti 
yang sangat besar (Soeratno, 2011: 6; Robson, 1994: 12). Ketiga, adanya 
pandangan bahwa penelitian filologi yang sempurna dan dapat dianggap 
sebagai sebuah studi yang monumental ialah penelitian filologi yang mampu 
menyusun stemma codicum atau silsilah naskah. Penelitian filologi dalam 
pengertian semacam ini sangat menyulitkan peneliti karena untuk dapat 
menyusun sebuah stemma codicum atau silsilah naskah, seorang peneliti 
dituntut memiliki kemampuan yang luas dalam bidang kebudayaan, tata 
bahasa secara diakronis, kesusastraan, atau bahkan mungkin sejarah sosial 
dan politik. Oleh sebab itu, sampai dasawarsa ini ilmu filologi Indonesia 
terkesan tidak berkembang dengan baik, tidak menemui suatu kemajuan yang 
cukup berarti.3  

Berdasarkan uraian di atas, paradigma studi filologi Indonesia perlu 
ditelaah ulang apakah studi naskah/suntingan naskah merupakan suatu 
keharusan penelitian filologi atau tidak. Jika melihat pada penelitian 
Braginsky (1998), Zoetmulder (1985), dan Koster (1997) tampaknya 
paradigma penelitian filologi yang harus selalu menghadirkan suntingan 
naskah perlu dikritisi ulang karena ketiga peneliti tersebut mampu 
menghasilkan sebuah studi kesusastraan Melayu-Jawa klasik yang elegan dan 
berbobot tanpa menyajikan sebuah suntingan naskah terlebih dahulu. Ketiga 
peneliti tersebut menggunakan suntingan-suntingan teks peneliti terdahulu  
untuk dikaji melalui perspektif hermeneutika filologi. Artinya, ada suatu 
kemungkinan bahwa studi filologi Indonesia tidak harus melakukan studi 
naskah/suntingan naskah, tetapi dapat berupa studi yang mengungkapkan 
penafsiran terhadap teks sastra Melayu klasik sebagai sebuah produk 
kebudayaan. Dengan demikian, studi filologi Indonesia dapat diposisikan 
sebagai sebuah studi naskah dan sebuah studi sastra Melayu klasik.  

 

Filologi sebagai Metode dan Studi Sastra 

Di dalam buku Pegantar Teori Filologi yang ditulis oleh Baried dkk. 
(1994: 12—31; bdk. Soeratno, 2011: 10) diuraikan bahwa filologi dapat 
                                                            
3 Pernyataan itu bukan berarti mengecilkan arti beberapa penelitian monumental yang telah 
dilakukan oleh beberapa ahli, akan tetapi yang dimaksud dalam tulisan ini adalah penelitian-
penelitian yang dilakukan oleh peneliti Indonesia.  
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berposisi sebagai sebuah disiplin ilmu yang memerlukan ilmu bantu dari 
ilmu-ilmu bidang yang lain atau justru sebagai ilmu bantu bagi bidang-bidang 
yang lain, seperti sastra, antropologi, hukum, dan linguistik. Dalam rumusan 
kalimat yang lain, filologi dapat dipahami sebagai dua hal. Pertama, filologi 
dapat dianggap sebagai sebuah studi terhadap naskah-naskah klasik 
Nusantara. Kedua, filologi dapat dimaknai sebagai sebuah studi sastra 
Melayu klasik. Filologi sebagai sebuah studi naskah selama ini telah 
diaplikasikan dalam kegiatan penelitian yang bertujuan mencari silsilah 
naskah atau penerbitan suntingan naskah. Dasar kerja yang dipakai dalam 
kegiatan pelacakan silsilah naskah ialah suatu naskah dalam penyalinannya 
selalu tidak setia, selalu ada bentuk-bentuk variasi atau bahkan versinya 
(Baried dkk. 1994: 5). Dalam pengertian ini, stemma codicum merupakan 
tujuan utama penelitian sehingga tujuan akhir penelitian adalah menghasilkan 
sebuah naskah yang bersih dari kesalahan-kesalahan bacaan. Filologi dalam 
pengertian yang kedua, filologi ditempatkan sebagai sebuah studi sastra yang 
berobjek teks-teks sastra Melayu klasik. Filologi beroperasi sebagai sebuah 
metode memperlakukan naskah Melayu klasik yang menuntut perlakuan 
yang berbeda dibandingkan dengan teks modern. 

Perlakuan filologi sebagai sebuah metode bagi studi sastra Melayu 
klasik menempatkan suntingan teks bukan lagi satu-satunya hasil yang harus 
diraih. Akan tetapi, orientasi penelitian sudah bergeser dari naskah ke teks. 
Dalam kontreks studi sastra Melayu klasik, filologi bukanlah sebagai teori, 
tetapi metode perlakuan naskah. Filologi hanya dipakai sebagai salah satu 
langkah kerja studi sastra Melayu klasik. Hal itu didasari bahwa perlakuan 
terhadap naskah modern dengan naskah klasik sangat berbeda (Soeratno, 
2011: 6). Perbedaan keduanya terletak pada objek studi sastra modern 
menggunakan objek kajian berupa naskah yang digandakan dengan teknik 
cetak sedangkan studi sastra Melayu klasik menggunakan salinan penyalinan 
dalam menggandakan teks sehingga antara satu naskah dengan yang lain 
berbeda bacaan maupun wujudnya. Dengan demikian, suatu teks bisa 
terdapat dalam naskah yang berbeda-beda satu dengan yang lain4.  

Filologi sebagai sebuah upaya studi sastra Melayu klasik berarti pula 
menempatkan teks-teks sastra Melayu klasik sebagai sebuah produk 
kebudayaan yang memiliki signifikansi kultural. Tampaknya, hal inilah yang 
perlu dikembangkan oleh para peneliti filologi Indonesia masa kini. Hanya 
saja, hal itu mendapat hambatan karena kesadaran penelitian filologi masa 
kini masih cenderung berpusat pada pengertian filologi sebagai studi naskah. 
Akibatnya, pada umumnya penelitan-penelitian filologi terdahulu kurang 

                                                            
4 Di dalam filologi naskah dan teks memiliki perbedaan pengertian. Naskah berarti wujud 
fisik, sedangkan teks berupa kandungannya atau isi.  
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dapat dimanfaatkan oleh peneliti-peneliti filologi selanjutnya. Suatu publikasi 
penelitian filologi dilakukan oleh Depdikbud melalui proyek-proyek 
penerbitan suntingan naskah-naskah Melayu klasik pada dekade 1980--1990-
an (Mulyadi dalam Ahimsa-Putra (Ed), 2007: 345).  Akan tetapi, hasil-hasil 
penerbitan tersebut tidak banyak dimanfaatkan sebagai sebuah proses 
akumulasi ilmu pengetahuan. Selain itu, para peneliti dari kalangan 
akademisi kadang-kadang selalu berpikir melakukan penelitian filologi 
berarti harus menyajikan suntingan teks sehingga penggunaan hasil suntingan 
orang lain sebagai dasar kajian merupakan hal yang dianggap tabu.  

Tujuan utama dan paradigma penelitian filologi di Indonesia yang 
masih memandang penerbitan suntingan adalah segala-galanya merupakan 
pengertian filologi sebagai sebuah studi naskah. Filologi dalam pengertian ini 
mengakibatkan penelitian filologi sebelumnya tidak terakumulasi. Penelitian 
terdahulu tidak dapat diakumulasi sebagai sebuah proses perkembangan ilmu 
pengetahuan, khususnya bagi ilmu filologi Indonesia. Jadi, hal itu kemudian 
mengakibatkan perkembangan ilmu filologi di Indonesia tidak berkembang 
dengan baik.  

 

Masa Depan Studi Filologi Indonesia dan Tantangannya 

Penelitian filologi Indonesia harus berupa penerbitan suatu suntingan 
teks saat ini masih dianggap sebagai suatu dogma. Penelitian semacam ini 
berarti pula bahwa filologi masih sebatas sebagai studi naskah. Hal ini berarti 
bahwa studi fillologi Indonesia berkembang dalam tradisi yang diwariskan 
oleh para filolog Belanda, tidak berkembang dengan mempertimbangkan 
tradisi kesusastraan Melayu klasik yang sangat berbeda dengan tradisi 
kesusastraan klasik Eropa. Hal inilah yang perlu untuk dirumuskan ulang. 
Citra studi filologi yang kian hari kian terbentuk adalah suatu bidang kajian 
yang sangat sulit dan sangat merepotkan untuk dilakukan dan terkesan sangat 
eksklusif jika dibandingkan dengan studi sastra modern. Oleh sebab itu, sejak 
masa awal perkembangannya di Indonesia, studi filologi tidak tumbuh 
dengan pesat. Hal itu dapat dilihat melalui kuantitas penelitian-penelitian 
yang telah dilakukan oleh para peneliti Indonesia maupun bentuk-bentuk 
kajiannya.  

Dibandingkan dengan jumlah kajian telaah sastra modern Indonesia, 
telaah kajian filologi sangat minim. Selain itu, perkembangan yang ada di 
antara keduanya baik dari sisi teoretis maupun bobot kajian juga sangat tidak 
berimbang. Barangkali telaah-telaah dan hasil kajian dalam bidang sastra 
Indonesia modern yang telah diterbitkan di Indonesia cukup banyak. 
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Sebaliknya, penerbitan hasil-hasil kajian ilmiah yang dilakukan dalam bidang 
filologi tidak setiap tahun ada. Hal ini kemungkinan besar disebabkan adanya 
paradigma yang selalu diwariskan oleh peneliti terdahulu kepada peneliti 
muda bahwa filologi merupakan kegiatan penelitian yang membutuhkan 
ketekunan, keuletan, dan tingkat kesulitan yang sangat tinggi sehingga 
filologi tidak digemari. Bahkan, dalam kehidupan kegiatan ilmiah kajian 
sastra di universitas-universitas yang memiliki jurusan Sastra Indonesia, 
spesialisasi filologi setiap tahun peminatnya sangat sedikit, tidak mencapai 
jumlah dua digit angka. Hal ini sangat ironis jika dibandingkan dengan 
bidang spesialisasi yang lain, yaitu sastra dan linguistik yang selalu dibanjiri 
peminat.  

Situasi di atas memerlukan sebuah solusi. Salah satu yang harus 
dikerjakan adalah mengubah paradigma penelitian filologi. Jika paradigma 
penelitian filologi sebelumnya menganggap studi naskah sebagai studi 
filologi yang utama, maka di masa depan paradigma penelitian filologi harus 
memiliki alternatif. Salah satu paradigma yang patut untuk dikembangkan 
adalah filologi Indonesia sebagai sebuah studi sastra Melayu klasik.  
Paradigma ini bukan berarti kemudian menganggap studi naskah tidak 
penting, tetapi hanya sebuah koreksi bahwa studi naskah bukan satu-satunya 
alternatif penelitian filologi yang dapat dilakukan. Oleh karena itu, langkah 
itu dapat mengubah dua pandangan yang salah selama ini. Pertama, 
penelitian filologi adalah penelitian yang memerlukan biaya sangat mahal 
karena harus menghadirkan naskah sebagai suatu bahan suntingan. Kedua, 
dapat menghapus paradigma penelitian filologi harus melewati proses 
transliterasi naskah sehingga memerlukan waktu yang begitu panjang. 
Dengan adanya paradigma baru dalam penelitian filologi di atas diharapkan 
membuka kemungkinan-kemungkinan penelitian yang selama ini dianggap 
bukan sebagai penelitian filologi.  

Paradigma penelitian filologi sebagai sebuah studi naskah tampaknya 
juga berakibat tidak berkembangnya teori-teori dalam filologi Indonesia. 
Sejak berkembang pada masa awal sampai dasawarsa sekarang ini, filologi 
Indonesia dapat dikatakan belum mampu merumuskan sebuah perumusan 
teori filologi Indonesia yang komprehensif. Memang, ada perumusan teori-
teori dalam bidang kesusastraan Melayu klasik yang dirumuskan oleh 
peneliti-peneliti mancanegara, tetapi dalam bidang filologi Indonesia belum 
banyak teori mengenai filologi yang telah dirumuskan.  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa filologi Indonesia 
memiliki satu tantangan besar di masa yang akan datang terkait perumusan-
perumusan teoretisnya. Hal ini merupakan sebuah pekerjaan besar yang 
belum terwujud sejak perkembangan masa awal perkembangan studi filologi 
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Indonesia. Jika kita melihat buku yang dianggap sebagai buku babon 
penelitian filologi selama ini yaitu Pengantar Teori Filologi (Baried dkk, 
1994) maka kita dapat melihat bahwa belum ada teori filologi Indonesia 
(Melayu) yang sudah mapan. Oleh karena itu, dapat dipertanyakan apakah 
filologi Indonesia sejak masa awal sudah mengalami perkembangan yang 
cukup berarti atau tidak. Pertanyaan itu dapat terjawab ketika melihat realitas 
yang ada. Penerbitan buku-buku kajian filologi yang tidak cukup banyak 
setiap tahun mengindikasikan bahwa teori filologi di Indonesia belum benar-
benar matang dan belum benar-benar berkembang. Bahkan, ada stigma di 
kalangan para mahasiswa jurusan Sastra Indonesia bahwa filologi Indonesia 
adalah sebuah bidang yang sudah usang dan tidak dapat berkembang lagi 
karena objek kajiannya semakin lama semakin sempit. Hal ini tentu sebuah 
kekeliruan karena pada dasarnya filologi Indonesia belum berkembang 
sebagaimana mestinya.   

Menggunakan alur pemikiran di atas, dapat diambil sebuah 
pemahaman bahwa filologi Indonesia masih harus dikembangkan. Hal ini 
bertolak belakang dengan anggapan selama ini bahwa filologi tidak dapat 
berkembang lagi di masa depan karena jika seluruh naskah sudah disunting, 
maka ilmu filologi tidak diperlukan lagi. Dengan kata lain, khazanah sastra 
Melayu klasik perlu ditelaah lagi sebagai sebuah tradisi sastra yang besar, 
baik dari sisi kuantitas, persebarannya, maupun kualitasnya. Oleh sebab itu, 
ada suatu pemahaman bahwa di masa yang akan datang, kajian filologi 
Indonesia masih menyimpan suatu objek studi yang sangat luas. Di satu sisi, 
sebagai studi naskah, studi filologi Indonesia belum dianggap paripurna 
karena penelitian terhadap naskah-naskah klasik belum sepenuhnya selesai 
dilakukan. Dari sisi studi teks, penelitian terhadap kesusastraan Melayu 
klasik masih belum tergarap dengan baik. Jadi, dapat dikatakan bahwa 
anggapan filologi Indonesia tidak memiliki masa depan adalah sebuah 
kekeliruan. Sebaliknya, di masa depan, filologi Indonesia menyajikan 
tantangan yang sangat perlu dijawab sebagai sebuah studi sastra Melayu 
klasik.  

 

Filologi sebagai Studi Sastra Dunia 

Telah diuraikan sebelumnya bahwa para filolog Belanda sebagai 
pengkaji naskah-naskah Nusantara berposisi sebagai seorang orientalis. 
Posisi mereka sebagai seorang orientalis mengondisikan tujuan penelitian 
naskah sebagai bentuk suntingan mengenai naskah-naskah kebudayaan 
Timur. Tradisi pengkajian naskah semacam itu mengakibatkan penelitian 
filologi Indonesia yang mewarisi tradisi penelitian filologi Belanda menjadi 
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tidak berkembang karena berkutat pada studi naskah. Tradisi filologi 
semacam itu memiliki kelemahan, yaitu tidak mampu menjelaskan khazanah 
kesusastraan Melayu klasik baik dari sisi historis, sosiologis, maupun sebagai 
produk budaya yang memiliki signifikansi kultural. Dari sisi historis, 
khazanah kesusastraan Melayu klasik telah memainkan peran penting sebagai 
sebuah produk kebudayaan. Untuk mengakomodasi hal itu, peneliti filologi 
Indonesia harus mampu menjelaskan teks-teks sastra Melayu klasik sebagai 
produk kebudayaan (Robson, 1994: 13; lihat juga Sutrisno, 1981: 17). 
Dengan kata lain, tradisi filologi Indonesia harus mengubah paradigma 
penelitian dari studi naskah ke studi teks sehingga kemungkinan-
kemungkinan untuk meneliti aspek kesastraan dalam konteks kebudayaan 
akan lebih luas, lebih tajam, lebih detail, dan mungkin lebih berbobot dapat 
terwujud. Hal ini sangat penting untuk segera dilakukan karena kesusastraan 
Melayu klasik berada dalam tradisi besar kesusastraan di Asia, lebih-lebih 
Asia Tenggara  (Braginsky, 1998: 1).  

Tradisi sastra Melayu klasik selama ini merupakan tradisi sastra yang 
telah mendunia terkait persinggungannya dengan kebudayaan belahan dunia 
lain di masa perdagangan maritim. Sebagai sebuah bukti pernyataan tersebut 
dapat dilihat pada beberapa karya sastra Melayu klasik yang dikenal di 
berbagai penjuru dunia. Karya-karya tersebut menggambarkan persinggungan 
dunia Melayu dengan kebudayaan belahan dunia lain sebagai sebuah produk 
kebudayaan. Sebagai contoh, Hikayat Patani, Hikayat Iskandar Zulkarnain, 
Hikayat Hang Tuah, Hikayat Seribu Satu Malam,Sulalatus Salatin, Hikayat 
Abdullah, Hikayat Panji Kuda Semirang, Hikayat Amir Hamzah dan lain 
sebagainya. Karya-karya tersebut merupakan karya yang lintas budaya dalam 
perpektif geopolitik. Hanya saja, studi yang mendalam terhadap karya-karya 
semacam itu sebagai sebuah produk budaya belum begitu banyak dilakukan 
sehingga studi sastra Melayu klasik secara deskriptif di suatu kawasan belum 
begitu berkembang.  

Kegiatan penelitian filologi yang berorientasi pada studi kesastraan 
akan menghasilkan studi yang komprehensif untuk menjelaskan posisi 
kesusastraan Melayu klasik dalam lintas budaya dan produk kebudayaan. 
Pusat penciptaan kesusastraan Melayu klasik terdapat di Jazirah Melayu dan 
memiliki wilayah persebaran yang luas, antara lain Indonesia, Malaysia, 
Brunei Darussalam, Thailand, Kamboja, dan beberapa negara lain, sedangkan 
negara-negara yang menyimpan naskah Melayu klasik mencapai kurang lebih 
31 negara (Henri Chambert-Loir dan Oman Fathurahman, 1999). 
Berdasarkan hal itu dapat dikatakan bahwa sastra Melayu klasik adalah 
warga sastra dunia karena posisinya telah melintasi batas-batas suatu bangsa 
dan kebudayaan serta geopolitik suatu kawasan (Sarumpaet dalam Fang, 
2011: ix). Suatu potensi besar yang harus segera dijawab melalui paradigma 
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filologi sebagai studi sastra Melayu klasik. Dengan demikian, penelitian 
filologi sebagai sebuah studi teks sastra merupakan sebuah upaya yang harus 
segera dilakukan terkait posisi strategis sastra Melayu klasik. Filologi sebagai 
studi naskah memang masih diperlukan karena studi terhadap naskah klasik 
pun belum usai dilakukan, namun untuk menjawab penjelasan mengenai 
sastra Melayu klasik sebagai warga sastra dunia, orientasi studi filologi 
sebagai studi sastra lebih penting untuk dilakukan. Filologi sebagai sebuah 
studi sastra Melayu klasik akan mampu menjelaskan posisi sastra Melayu 
klasik sebagai warga sastra dunia.  

Penutup 

Perubahan paradigma penelitian filologi Indonesia perlu segera 
dilakukan untuk kemajuan penelitian filologi Indonesia. Paradigma lama 
yang menganggap studi naskah sebagai studi filologi yang paling utama 
merupakan paradigma yang dapat menyesatkan. Hal itu dapat dijelaskan 
melalui paradigma filolog orientalis di masa lalu yang membutuhkan 
suntingan teks sebagai bahan pembelajaran atau studi ketimuran. Perubahan 
paradigma penelitian filologi dengan sendirinya akan menjawab posisi 
kesusastraan Melayu klasik sebagai warga sastra dunia karena hasil-hasil 
penelitian akan mampu menjelaskannya sebagai sebuah produk budaya masa 
lampau. Dengan demikian, filologi Indonesia belum usang, masih 
menyisakan bidang kajian kesastraan Melayu klasik yang masih sangat luas 
di masa yang akan datang.  
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Subtema: 6 
 

Sastra sebagai Media Pendidikan Nilai/Karakter Bangsa 
 

oleh 
Ida Bagus Putrayasa 

Universitas Penddikan Ganesha 
 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sastra sebagai media pendidikan 
nilai/karakter bangsa dalam pembelajaran apresiasi sastra. Penelitian ini dilakukan pada siswa 
SMP Widya Sakti Denpasar melalui pembelajaran apresiasi sastra.Metode yang digunakan untuk 
mengumpulkan data adalah dokumentasi, observasi, dan wawancara. Metode dokumentasi 
digunakan untuk mengumpulkan data tentang materi sastra yang diajarkan dalam pembelajaran 
apresiasi sastra. Metode observasi dan wawancara digunakan untuk mengumpulkan data tentang 
proses pembelajaran yang berlangsung di SMP Widya Sakti Denpasar. Data yang terkumpul 
dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) materi 
pembelajaran  apresiasi sastra secara umum sudah mengandung pendidikan nilai/karakter bangsa, 
(2) Pelaksanaan pembelajaran apresiasi sastra sudah mengarah pada penanaman pendidikan 
nilai/karakter bangsa. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa materi 
sastra yang digunakan dalam pembelajaran apresiasi sastra sudah mengandung pendidikan 
nilai/karakter bangsa. Bertolak dari simpulan tersebut, dapat disarankan kepada guru pengajar 
bahasa dan sastra Indonesia agar dalam pembelajaran selalu menanamkan pendidikan 
nilai/karakter bangsa demi mempererat tali persaudaraan, dan dalam lingkup yang lebih luas 
memperkukuh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 
 
Kata-kata kunci: sastra, pendidikan nilai/karakter 
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Pendahuluan 

 
Era kesejagatan melahirkan sikap dan tindakan kompetitif yang semakin tinggi 

dan patut kita miliki. Namun, sering dilakukan dengan prinsip survival of the fittest, 
siapa kuat dia yang menang, menghalalkan segala macam cara, memarginalkan sifat-sifat 
humanistik yang etis dan estetis. Pola pikir dan perilaku demikian dapat memperlemah 
nilai-nilai sosial budaya, seperti gotong royong, kebersamaan, kekeluargaan, toleransi, 
dan lain-lainnya, yang merupakan perekat masyarakat peguyuban dan bangsa Indonesia 
yang multikultur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ber-
Bhinneka Tunggal Ika, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Selain itu, pemahaman, 
kesadaran, dan komitmen untuk mengamalkan Pancasila sebagai pandangan  hidup dan 
dasar negara tampak makin melemah. 

Jika semua gejala tersebut di atas dibiarkan terus berlanjut, tidak mustahil akan 
menjurus pada goyahnya keutuhan NKRI dan kehancuran bangsa. Oleh karena itu, perlu 
dicarikan solusi yang serius dan berkelanjutan. Masyarakat Indonesia, khususnya 
generasi muda perlu memperkokoh jati dirinya sehingga tidak terpengaruh oleh berbagai 
budaya yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Di sinilah letak peran strategis 
pendidikan untuk memecahkan masalah konflik sosial, baik yang tersembunyi maupun 
yang nyata terjadi di masyarakat. 

Melalui pendidikan, peradaban sebuah masyarakat bisa terbentuk, bahkan disebut-
sebut sebagai agent of change (Rohinah, 2011:8). Dari institusi pendidikan, diharapkan 
dapat dibentuk manusia-manusia yang berjiwa luhur, berperikemanusiaan, tidak 
merampas hak orang lain, jujur, dan mandiri. Pendek kata, institusi pendidikan 
diharapkan mampu menumbuhkan jiwa-jiwa kebaikan pada setiap manusia. 

Dalam realita pendidikan Indonesia kontemporer, pengaruh globalisasi 
membangun peran ambivalen terhadap hakikat autentik pendidikan. Fungsi pendidikan 
nasional untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 
bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 
dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab –sebagaimana 
termaktub dalam pasal 3 UU Sisdiknas– (nyaris) hanya menjadi slogan ketika kultur 
sosial masyarakat dinilai tidak cukup kondusif dalam mendukung terciptanya atmosfer 
pendidikan yang nyaman dan mencerahkan. Orientasi pendidikan dikacaukan oleh 
prioritas melayani persaingan global ketimbang memelihara harmoni lokal. 

Menghadapi era kesejagatan yang serba kompetitif dan berdaya saing tinggi, 
institusi pendidikan diharapkan benar-benar mampu mengoptimalkan fungsinya sebagai 
pusat pendidikan nilai yang tidak hanya berbasiskan ranah kognitif-psikomotorik, tetapi 
juga ranah afektif yang berorientasi pada pembentukan watak dan kepribadian siswa. 
Dengan demikian, keluaran pendidikan tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga 
cerdas secara emosional, spiritual, dan sosial, sehingga kelak mampu bersaing di tengah-
tengah arus global secara arif, matang, dan dewasa. 

Era kesejagatan bukannya untuk dihindari, kita justru dituntut dan ditantang untuk 
berani/menyambutnya tanpa harus kehilangan jati diri. IPTEKS harus dikuasi dan 
ditundukkan, sehingga kita tetap memiliki integritas yang bersumber dari akar budaya 
bangsa. Jati diri bangsa seperti ini harus dibina sejak dini dan berlanjut sepanjang hayat 
melalui proses pendidikan nasional, baik secara formal, nonformal, maupun informal, 
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yang berorientasi pada dinamika IPTEKS yang diintegrasikan dengan budaya lokal / 
budaya bangsa yang relevan. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang No.20/2003 
yang pada Pasal 3 disebutkan bahwa“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan 
kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi 
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 
negara yang demokratis, serta bertanggung jawab”. Menyimak  apa yang diamanatkan 
oleh UU No. 20 tahun 2003 tersebut, jelas terkandung makna bahwa pendidikan di negara 
kita tidak saja menghasilkan insan bangsa yang cerdas dengan kemampuan IPTEKS dan 
kreativitas yang tinggi; namun juga beriman, berakhlak mulia yang dilandasi nilai-nilai 
luhur budaya dan kepribadian bangsa, yang tecermin dalam kehidupan sehari-hari, yang 
bersumber dari nilai-nilai luhur kearifan lokal dan lokal genius bangsa.  

Yang tidak kalah penting, perlu adanya terobosan visioner yang bisa mengajak dan 
menginternalisasikan nilai-nilai pendidikan sesuai dengan tuntutan dan dinamika 
perkembangan psiko-sosial peserta didik. Karya sastra, agaknya bisa menjadi medium 
yang strategis untuk mewujudkan tujuan mulia itu. Melalui karya sastra, anak-anak sejak 
dini bisa melakukan olah rasa, olah batin, dan olah budi secara intens sehingga secara 
tidak langsung mereka memiliki perilaku dan kebiasaan positif melalui proses apresiasi 
dan berkreasi melalui karya sastra.  

Dalam konteks demikian, baiksebagai media maupunsebagaibahan ajar, sastra 
memiliki kontribusi penting dalam upaya melahirkan generasi yang cerdas dan bermoral 
seperti yang diharapkan. Ini artinya, mau atau tidak, institusi pendidikan harus 
memosisikan diri menjadi “benteng” utama apresiasi sastra melalui pengajaran yang 
dikelola secara tepat, serius, dan optimal. 
  B.P. Situmorang (dalam Sarjono, 2001),  mengatakan bahwa sastra perlu 
diajarkan kepada para siswa agar mereka mampu menikmati, menghayati, memahami, 
dan memanfaatkan karya sastra untuk mengembangkan kepribadian, memperluas 
wawasan kehidupan, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa.Hal ini 
dapat memupuk jiwa estetis, jiwa keindahan, jiwa yang mengandung unsur-unsur moral 
(etika), untuk mengalihkan kenakalan remaja serta menyalurkannya ke arah yang lebih 
positif melalui apresiasi sastra. 

Hal yang dikemukakan di atas ternyata sangat relevan dengan tujuan pembelajaran 
bahasa Indonesia yang tertuang pada standar isi (Permendiknas Nomor 22/2006) nomor 
lima dan enam sebagai berikut: (5) menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk 
memperluas wawasan, memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan 
kemampuan berbahasa, (6) menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai 
khazanah budaya dan intelektual manusia Indonesia. 
 Dalam mengikuti perkembangan usia remaja, perlu disadari bahwa usia siswa 
sekolah menengah pertama (SMP) yang berkisar antara 11 sampai 16 tahun adalah masa-
masa sulit bagi mereka dalam mengendalikan emosinya. Seperti yang dikatakan Piaget 
(dalamWinarto,2011), masa-masa seperti itu sebagai masa peralihan, yang mengubah 
seseorang dari usia anak-anak menjadi usia dewasa. Sebagai peserta didik yang masih 
berada pada masa peralihan, para siswa SMP perlu mendapat asupan ”vitamin” bagi 
pertumbuhan jiwanya. Salah satu pengajaran yang dapat disisipi vitamin itu adalah 
pengajaran sastra.  
 Untuk memfilter dampak negatif kekuatan global yang telah merasuki gaya hidup 
masyarakat Indonesia, termasuk siswa SMP, yang sedang berada pada masa transisi, 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) mengisyaratkan agar pembelajaran 
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dikaitkan dengan lingkungan sosial dan budaya di sekitar peserta didik.  Pada fase ini 
sangatlah strategis apabila enkulturasi dan pembelajaran sastra yang berbasis kearifan 
lokal pada siswa SMP ini dilakukan secara fokus dan intensif. Melalui teknik ini secara 
langsung dapat ditanamkan nilai-nilai kearifan lokal sebagai nurturant effect. Integrasi 
budaya dan potensi lokal itu meniscayakan fungsi yang strategis bagi pembentukan 
karakter dan identitas. Permasalahan pokok yang dikaji dalam tulisan ini adalah: 
“Bagaimana sastra dapat dimanfaatkan sebgai media pendidikan nilai/karakter bangsa?” 
Agar sastra dapat dimanfaatkan sebagai media pendidikan nilai/karakter, maka sastra 
tidak bisa dilepaskan dari aspekpembelajaran. Oleh karena itu, permasalahan pokok di 
atas dapat dirinci menjadi subpermasalahan berikut: (1) Bagaimanakah perencanaan 
pembelajaran apresiasi sastra sebagai media pendidikan nilai/karakter di SMP Widya 
Sakti Denpasar? (2) Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran apresiasi sastra sebagai 
media pendidikan nilai/karakter di SMP Widya Sakti Denpasar? dan (3) Bagaimanakah 
evaluasi pembelajaran apresiasi sastra sebagai media pendidikan nilai/karakter di SMP 
Widya Sakti Denpasar? 
 

 
Metode Penelitian  

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rancangan deskriptif-kualitatif. 
Rancangan yang bersifat deskriptif-kualitatif bermaksud menggambarkan sesuatu apa 
adanya dengan menggunakan kata-kata. Dalam hal ini yang dideskripsikan adalah 
“bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran apresiasi sastra 
sebagai media pendidikan nilai/karakter di SMP Widya Sakti Denpasar”. 

Subjek dalam penelitian ini adalah guru bahasa Indonesia di SMP Widya Sakti 
Denpasar yang berjumlah 3 orang, yaitu masing-masing satu orang guru kelas VII, 
satu orang guru kelas VIII, dan satu orang guru kelas IX. Dipilihnya subjek ini karena 
gurulah yang mempunyai peran dalam sebagian besar kegiatan pembelajaran, baik 
dalam merencanakan, melaksanakan, maupun mengevaluasi hasil pembelajaran. 
Objek penelitian secara umum adalah pembelajaran apresiasi sastra sebagai media 
pendidikan nilai/karakter di SMP Widya Sakti Denpasar. 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data tentang perencanaan 
pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran apresiasi sastra 
sebagai media pendidikan nilai/karakter di SMP Widya Sakti Denpasar. Masing-
masing data tersebut dikumpulkan dengan: (1) metode dokumentasi, (2) metode 
observasi, dan (3) metode wawancara. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan 
analisis deskriptif kualitatif. 
 
 
Hasil dan Pembahasan 
 
Perencanaan Pembelajaran Apresiasi Sastra sebagai Media Pendidikan 
Nilai/Karakter 
 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru bahasa Indonesia di SMP Widya Sakti 
Denpasar sudah menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) secara lengkap 
dan sistematis. RPP ini disusun dengan tujuan agar pembelajaran dapat berlangsung 
secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik 
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untuk berpartisipasi aktif. Di samping itu, RPP memberikan ruang yang cukup bagi 
prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan per-
kembangan fisik serta psikologis peserta didik. Hal ini sesuai dengan PP No. 19/2005 
dan diperkuat dengan Permendiknas No. 41/2007 tentang Standar Proses, yang antara 
lain mengatur tentang perencanaan proses pembelajaran yang mensyaratkan bagi 
pendidik pada satuan pendidikan untuk mengembangkan rencana pelaksanaan 
pembelajaran (RPP) 

RPP apresiasi sastra yang dirancang guru bahasa Indonesia sudah disesuaikan 
dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), khususnya silabus yang menjadi 
acuan utama dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. Penyusunan 
rencana pembelajaran ini juga tidak mengesampingkan kondisi sekolah, lingkungan, 
kebutuhan, dan karakteristik peserta didik. RPP dijabarkan dari silabus untuk me-
ngarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. 

RPP yang disusun guru memuat identitas RPP, standar kompetensi, kompetensi 
dasar, indikator, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, materi, metode, kegiatan 
pembelajaran, sumber dan media pembelajaran, serta penilaian. RPP disusun untuk 
setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu atau dua kali pertemuan. Hal ini se-
jalan dengan pendapat Isdisusilo (2012:29) yang menyatakan bahwa langkah-langkah 
minimal dari penyusunan RPP dimulai dari mencantumkan identitas RPP, tujuan pem-
belajaran, materi pembelajaran, metode, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, 
sumber belajar, dan penilaian. Setiap komponen mempunyai arah pengembangan 
masing-masing, namun semua merupakan satu kesatuan. Di samping itu, hal ini juga 
senada dengan Permendiknas No. 41/2007 yang menyebutkan bahwa RPP dijabarkan 
dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai 
kompetensi dasar. RPP yang disusun guru memuat identitas RPP, standar kom-
petensi, kompetensi dasar, indikator, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, materi, 
metode, kegiatan pembelajaran, sumber dan media pembelajaran, serta penilaian. RPP 
disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu atau dua kali per-
temuan. 

Terkait dengan pengintegrasian nilai-nilai kearifan lokal (terutama sastra 
sebagai media pendidikan nilai/karakter) dalam pembelajaran apresiasi sastra, 
beberapa komponen RPP di kelas VII dan VIII  tidak menampakkan adanya hal 
tersebut. Komponen yang dimaksud adalah rumusan standar kompetensi, kompetensi 
dasar, indikator, tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran yang meliputi 
tahap pendahuluan dan penutup, serta pada bagian evaluasi. Tidak diintegrasikannya 
nilai-nilai kearifan lokal ke dalam rumusan standar  kompetensi, kompetensi dasar, 
indikator, dan tujuan pembelajaran karena rumusan itu langsung dikutip dari silabus 
mata pelajaran. Sementara itu, dalam langkah-langkah pembelajaran yang meliputi 
tahap pendahuluan dan penutup, serta pada bagian evaluasi pengintegrasian nilai 
kearifan lokal tidak dilakukan oleh guru. Semestinya, RPP dirancang agar muatan 
maupun semua tahap kegiatan pembelajaran apresiasi sastra memfasilitasi 
pengintegrasian nilai-nilai kearifan lokal.  Hal ini sesuai dengan pendapat Ahmadi 
(2012) yang menyatakan bahwa proses integrasi nilai-nilai kearifan lokal ke  dalam 
pembelajaran tentunya guru harus menyesuaikan dengan lingkungan, tingkat 
perkembangan anak, materi / mata pelajaran yang disampaikan, dan metode 
pembelajaran yang digunakan. Lebih lanjut dikatakan pula bahwa  RPP perlu 
dirancang agar peserta didik mengenal dan menerima nilai-nilai kearifan lokal 
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sebagai milik mereka dan bertanggung jawab atas  keputusan yang diambilnya 
melalui tahapan mengenal pilihan, menilai pilihan, menentukan pendirian, dan 
selanjutnya menjadikan suatu nilai sesuai dengan keyakinan diri. Dengan pendapat 
ini bisa dimaknai bahwa dari rancangan pembelajaran yang disusun guru bisa 
menciptakan pembelajaran apresiasi yang memberikan kesempatan pada peserta didik 
untuk belajar melalui proses berpikir, bersikap, dan berbuat.  

 
Terkait dengan pengintegrasian nilai-nilai kearifan lokal ke dalam perencanaan 

pembelajaran juga disampaikan oleh Isdisusilo (2012:146)yang menyatakan bahwa: 
pada tahap perencanaan, silabus dan RPP dirancang agar muatan maupun 
kegiatan pembelajarannya memfasilitasi untuk mengintegrasikan nilai-nilai 
kearifan lokal. Caranya dengan mengadaptasi silabus yang telah ada dengan 
menambahkan satu kolom dalam silabus untuk mewadahi nilai-nilai kearifan 
yang akan diintegrasikan. Sedangkan cara menyusun RPP yang terintegrasi 
dengan nilai-nilai kearifan adalah dengan  mengadaptasi RPP yang sudah ada 
dengan menambahkan nilai-nilai kearifan pada materi, mengembangkan 
langkah-langkah pembelajaran yang memungkinkan peserta didik memiliki 
kesempatan melakukan integrasi nilai dan menunjukkannya dalam perilaku, 
atau dengan mengembangkannya melalui penilaian. 
 
Pengintegrasian nilai-nilai kearifan lokal dalam RPP kelas IX tampak pada ba-

gian rumusan kompetensi dasar, indikator pembelajaran, tujuan, materi, kegiatan inti, 
pemilihan media, dan penilaian hasil pembelajaran. Secara operasional pada bagian 
materi pembelajaran sudah disebutkan nilai-nilai kearifan lokal yang dimaksudkan 
seperti: nilai moral atau keagamaan, nilai kemanusiaan atau sosial, nilai etika atau 
susila, nilai estetika atau keindahan. Pengintegrasian ini dilakukan sesuai dengan 
pendapat Ahmadi (2012:51) yang menyatakan bahwa proses integrasi nilai-nilai 
kearifan lokal yang menyatakan bahwa proses integrasi nilai-nilai kearifan lokal ke  
dalam pembelajaran tentunya guru harus menyesuaikan dengan lingkungan, tingkat 
perkembangan anak, materi / mata pelajaran yang disampaikan, dan metode 
pembelajaran yang digunakan. Pendapat di atas dipertegas lagi oleh B.P. Situmorang (dalam 
Agus R.Sarjono, 2001),  yang mengatakan bahwa pengajaran sastra  perlu diajarkan kepada para 
siswa agar mereka mampu menikmati, menghayati, memahami, dan memanfaatkan karya sastra 
untuk mengembangkan kepribadian, memperluas wawasan kehidupan, serta meningkatkan 
pengetahuan dan kemampuan berbahasa. Hal ini dapat memupuk jiwa estetis, jiwa keindahan, 
jiwa yang mengandung unsur-unsur kearifan moral (etika), untuk mengalihkan kenakalan 
remaja serta menyalurkannya ke arah yang lebih positif melalui apresiasi sastra.
 
 
Pelaksanaan Pembelajaran Apresiasi Sastra sebagai Media Pendidikan 
Nilai/Karakter 
 

Pengintegrasian nilai-nilai kearifan lokal (terutama sastra sebagai media 
pendidikan nilai/karakter) diaplikasikan pada semua tahapan pembelajaran, tidak 
hanya melalui materi pelajaran, tetapi mewarnai  hampir keseluruhan aktivitas dan 
kehidupan sekolah di SMP Widya Sakti Denpasar. Hal ini sudah tampak dari awal 
guru masuk kelas, tahap awal pembelajaran sampai tahap akhir pembelajaran. Nilai 
kearifan ini tidak diajarkan secara khusus, tetapi diintegrasikan atau dikembangkan 
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melalui materi pembelajaran apresiasi sastra. Nilai-nilai kearifan lokal ini seutuhnya 
digali dari konteks pembelajaran berdasarkan pengalaman nyata siswa. Hal ini sangat 
penting, sebab dengan dapat mengorelasikan materi bernilai kearifan dengan 
kehidupan nyata, bagi siswa materi itu akan bermakna secara fungsional. Nilai-nilai 
kearifan (sastra) itu akan tertanam erat dalam memori siswa sehingga menjadi 
pembentuk karakter. Semua hal tersebut sesuai dengan pendapat Isdisusilo (2012:145) 
yang menyatakan bahwa, 

proses pengembangan nilai-nilai merupakan sebuah proses yang panjang dan 
berkelanjutan dimulai dari awal peserta didik masuk sampai selesai dari suatu 
satuan pendidikan. Materi tentang nilai-nilai bukanlah bahan ajar biasa. Arti-
nya, nilai-nilai tersebut tidak dijadikan pokok bahasan yang dikemukakan 
seperti halnya ketika mengajarkan suatu konsep, teori, prosedur, atau pun 
fakta dalam mata pelajaran agama, bahasa Indonesia, PKn, IPA, IPS, dan 
sebagainya. Dengan demikian, nilai-nilai kearifan lokal diintegrasikan ke 
dalam setiap mata pelajaran. Pengintegrasian ke dalam pembelajaran bisa 
melalui materi, metode, maupun penilaian. Dalam pelaksanaan pembelajaran 
di kelas, guru tidak perlu mengubah pokok bahasan yang sudah ada, tetapi 
menggunakan materi pokok bahasan itu untuk mengembangkan nilai-nilai 
kearifan. Demikian pula guru tidak harus mengembangkan proses belajar 
khusus untuk mengembangkan nilai. 
 
Nilai-nilai kearifan yang tampak diintegrasikan dalam keseluruhan proses pem-

belajaran apresiasi sastra lebih banyak nilai sosial. Nilai-nilai sosial dipedomani agar 
siswa manjadi manusia yang arif dan bijaksana. Sebagai contoh, nilai harmoni atas 
dasar etika moral, kedisiplinan, santun, peduli, spiritual, religius, tri hita karana 
(sebagai konsep harmonisnya hubungan antarsesama siswa, siswa dengan Tuhan, dan 
siswa dengan lingkungan), tat twamasi yang mengandung prisip kebersamaan dan 
kesetaraan, tidak egois/nyapa kadi aku, kepatuhan, pengendalian kama atau nafsu 
dalam diri, catur purusa arta, karma pala, subha, asubha karma, rua bhineda, dan 
gotong royong, tri kaya parisudha, hormat pada orang tua/suputra, tidak menuruti 
kemarahan/kroda, kebenaran, kesetiaan, kepemimpinan/asta brata, asuri sampad, 
paras-paros, bakti pada catur guru, mulat sarira, kesusilaan, dan toleransi. Di sam-
ping itu, dikembangkan pula nilai-nilai budaya dan pendidikan. 

Nilai kearifan lokal (terutama sastra sebagai media pendidikan nilai/karakter) 
dikembangkan, dieksplisitkan, dikaitkan dengan konteks kehidupan sehari-hari 
melalui pembelajaran apresiasi sastra. Dengan demikian pengintegrasian nilai-nilai 
kearifan lokal tidak hanya pada tataran kognitif, tetapi menyentuh pada internalisasi 
dan pengalaman nyata dalam kehidupan peserta didik sehari-hari di 
masyarakat.Terbukti bahwa dengan pengintegrasian nilai-nilai kearifan lokal 
(terutama sastra) membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan bermakna secara 
fungsional bagi siswa. Melalui keterangan guru juga diperoleh informasi bahwa 
pengintegrasian nilai-nilai kearifan lokal ke dalam pembelajaran terbukti dapat 
meningkatkan gairah siswa untuk berpikir dan menghayati pesan atau nilai-nilai 
kearifan yang disampaikan karena mereka langsung terlibat, baik secara fisik maupun 
psikis. Pengalaman siswa menjadi lebih konkret, pesan yang ingin disampaikan benar-
benar dapat mencapai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai. 
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Pengembangan nilai-nilai kearifan ini memerlukan upaya pengondisian sehingga 
peserta didik memiliki kesempatan untuk memunculkan perilaku yang menunjukkan 
nilai-nilai tersebut. Upaya ini bisa dilihat dari salah satu metode pembelajaran yang 
digunakan guru, yaitu metode bermain peran. Melalui metode ini guru dapat 
mendekatkan siswa dengan kondisi yang sebenarnya. Secara tidak langsung 
permainan peran ini sekaligus juga dapat digunakan guru sebagai media. Penampilan 
kelompok siswa di depan kelas melalui bermain peran dapat menghasilkan 
keseragaman pengamatan, dapat menanamkan konsep dasar yang benar, nyata, dan 
tepat, dapat memberikan pengalaman yang menyeluruh dari hal-hal yang konkret 
sampai abstrak.  

Kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran dengan menggunakan variasi 
metode seperti ceramah, tanya jawab, diskusi, inkuiri, bermain peran, penugasan, dan 
unjuk keja tampak dilakukan dengan baik dan tepat untuk memberdayakan potensi 
peserta didik. Metode pembelajaran aktif tampak digunakan oleh guru dalam 
pengintegrasian nilai-nilai kearifan lokal terkait pembelajaran apresiasi sastra. Proses 
pembelajaran dilakukan dengan mengutamakan pembelajaran yang berpusat pada 
siswa (student-centered) dalam bingkai model dan strategi  pembelajaran aktif (active 
learning), ditopang oleh peran guru sebagai fasilitator  belajar. Peserta didik tidak 
hanya terpaku di tempat duduk, bisa berpindah-pindah untuk membangun kerja 
kelompok dan dalam waktu yang singkat membuat mereka berpikir tentang materi 
pelajaran. Hal ini sejalan dengan pendapat Isdisusilo (2012:145) yang menyatakan 
bahwa penggunaan metode pembelajaran aktif dan menyenangkan digunakan dalam 
proses pendidikan nilai-nilai. Hal ini dikarenakan pada prinsipnya proses pendidikan 
nilai-nilai dilakukan oleh peserta didik, bukan oleh guru. Proses pembelajaran dila-
kukan dalam suasana belajar yang menimbulkan rasa menyenangkan. 

Secara umum, guru telah melakukan seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran 
sesuai dengan ketentuan Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses 
untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah yang meliputi kegiatan pendahuluan, 
inti, dan penutup. Kegiatan pendahuluan dilakukan guru dengan melaksanakan 
apersepsi, yaitu dengan menghubungkan materi pelajaran yang telah dimiliki siswa 
dengan materi yang akan dipelajari dan tidak mengesampingkan motivasi belajar 
siswa. Kegiatan ini dilanjutkan dengan penyampaian tujuan pembelajaran.  Kegiatan 
inti pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, memotivasi 
siswa untuk berpartisipasi aktif dalam keseluruhan proses pembelajaran. Kegiatan ini 
dilakukan secara sistematis dan sistemik melalui proses eksplorasi, elaborasi, dan 
konfirmasi.  Apabila dilihat dari aktivitas guru dan siswa selama kegiatan belajar-
mengajar apresiasi sastra, maka keseluruhan aktivitas guru dan siswa menunjukkan 
pembelajaran yang berorientasi pendekatan keterampilan proses dalam seting 
pembelajaran kooperatif yang berpusat pada siswa. Siswa belajar bersama dalam 
kelompok-kelompok kecil, sehingga melatih mereka untuk mampu menginternalisasi 
nilai-nilai kearifan lokal seperti menerima perbedaan pendapat, menghargai pendapat 
orang lain, dan bekerja dengan teman yang berbeda latar belakangnya. Kegiatan 
penutup dilakukan guru bersama siswa dengan merangkum pembelajaran, guru 
memberikan evaluasi kepada siswa, bersama-sama melakukan refleksi, guru 
melakukan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas kelompok, dan penyampaian 
rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 
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Evaluasi Pembelajaran Apresiasi Sastra sebagai MediaPendidikan Nilai/Karakter 
 

Sebelum evaluasi dilaksanakan, guru terlebih dahulu menyusun perencanaan 
evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar evaluasi memiliki akurasi dan ketepatan untuk 
mengukur hasil pembelajaran. Perencanaan ini menyangkut pemilihan atau penentuan 
teknik yang akan dipergunakan dalam evaluasi. Setiap teknik penilaian dibuatkan in-
strumen penilaian yang disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi.Teknik 
evaluasi yang digunakan guru adalah tes tulis, tes praktik/kinerja, penugasan ke-
lompok dan pengamatan atau observasi. Instrumen evaluasinya berupa butir-butir soal 
dan pedoman pengamatan. Hal ini sesuai dengan pendapat Sudijono (2011:59) yang 
menyatakan bahwa, 

sebelum evaluasi dilaksanakan, terlebih dahulu guru harus menyusun 
perencanaannya secara baik dan matang. Perencanaan evaluasi ini mencakup 
kegiatan:1) merumuskan tujuan evaluasi, 2) menetapkan aspek-aspek yang 
akan dievaluasi, 3) memilih dan menentukan teknik yang akan dipergunakan 
dalam pelaksanaan evaluasi, 4) menyusun alat pengukur yang akan digunakan 
dalam pengukuran dan penilaian hasil belajar peserta didik, dan 5) 
menentukan tolok ukur, norma atau kriteria yang akan dijadikan pegangan 
atau patokan dalam memberikan interpretasi terhadap data hasil evaluasi. 
 
Permendiknas No. 22 Tahun 2006 menyatakan bahwa Standar Isi (SI) untuk 

satuan Pendidikan Dasar dan Menengah mencakup lingkup materi minimal dan 
tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada 
jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Di dalam SI dijelaskan bahwa kegiatan 
pembelajaran dalam KTSP meliputi tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan 
mandiri tidak terstruktur. Tatap muka adalah pertemuan formal antara pendidik dan 
peserta didik dalam pembelajaran di kelas. Penugasan terstruktur dan kegiatan 
mandiri tidak terstruktur adalah kegiatan pembelajaran berupa pendalaman materi 
pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai standar 
kompetensi. Waktu penyelesaian penugasan terstruktur ditentukan oleh pendidik, 
sedangkan waktu penyelesaian kegiatan mandiri tidak terstruktur diatur sendiri oleh 
peserta didik. Sejalan dengan ketentuan tersebut, evaluasi  pembelajaran apresiasi 
sastra sudah  dirancang guru di SMP Widya Sakti Denpasar untuk dapat mengukur 
dan memberikan informasi mengenai pencapaian kompetensi peserta didik yang 
diperoleh melalui kegiatan tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri 
tidak terstruktur. 

Hasil pembelajaran apresiasi sastra terkait dengan pemahaman peserta didik 
terhadap nilai-nilai kearifan lokal diketahui dengan melakukan pengukuran secara ti-
dak langsung. Pengukuran tidak langsung ini dilakukan melalui indikator-indikator 
atau gejala-gejala yang menunjukkan bahwa peserta didik menampakkan perilaku 
yang mencerminkan pencapaian kompetensi pembelajaran apresiasi sastra sesuai 
dengan tujuan evaluasi, seperti mampu menunjukkan relevansi nilai-nilai kearifan 
yang terdapat dalam karya sastra dengan nilai-nilai kehidupan siswa secara nyata. 
Evaluasi terhadap kompetensi apresiasi sastra terdiri atas evaluasi proses, sikap, dan 



10 
 

hasil pembelajaran. Dalam setiap kegiatan evaluasi, baik evaluasi proses maupun 
hasil belajar, aspek  kognitif, afektif, dan psikomotor, selalu menjadi sasaran. 

Evaluasi terhadap pengembangan nilai-nilai kearifan lokal dalam pembelajaran 
apresiasi sastra, berlangsung sejalan dengan proses pembelajaran melalui peng-
amatan atas sikap dan tanggapan atau respons siswa. Evaluasi tersebut dilakukan 
dengan cara menciptakan kondisi dan suasana pembelajaran agar bentuk kreativitas 
yang menampakkan perilaku peserta didik mampu mengapresiasi secara positif nilai-
nilai kearifan melalui karya sastra  bisa teramati. Misalnya dengan meminta siswa 
menentukan tema cerpen atau menentukan penokohan cerpen. Melalui penggambaran 
tokoh inilah banyak bisa digali nilai-nilai kearifan terkait dengan bagaimana bersikap 
atau bertindak dalam kehidupan. Hal ini juga bisa diamati saat siswa diminta men-
ceritakan pengalaman hidupnya untuk menjadi dasar ide penulisan naskah drama, 
memberikan tanggapan tentang nilai-nilai kearifan yang terdapat dalam teks drama 
yang berjudul “Jayaprana dan Layonsari”. Semua itu merupakan upaya guru untuk 
menciptakan kondisi pembelajaran yang memungkinkan pemahaman siswa terhadap 
nilai-nilai kearifan lokal bisa diamati. Evaluasi hasil dimaksudkan untuk menda-
patkan informasi tentang kemampuan siswa dalam memahami dan menghayati bebe-
rapa produk sastra yang sarat akan nilai-nilai kearifan. Evaluasi hasil pembelajaran 
ini dilakukan dengan menugaskan siswa secara berkelompok untuk melaporkan se-
cara tertulis apa yang ditagih dalam lembar instrumen yang dijabarkan dari indikator 
pencapaian kompetensi. Evaluasi sikap  berkaitan dengan respons siswa terhadap 
pembelajaran. Evaluasi ini bertujuan mengetahui sikap siswa terhadap pembelajaran 
yang meliputi aspek partisipasi, motivasi, kerja sama, dan inisiatif. Evaluasi sikap ini 
dilakukan oleh guru dengan mengamati sikap siswa saat proses pembelajaran ber-
langsung, kemudian menuliskan hasil pengamatan pada pedoman observasi yang su-
dah disiapkan sebelumnya.

 
 

Simpulan 
 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya dapat disimpulkan hal-hal 
sebagai berikut. 
1. Perencanaan pembelajaran apresiasi sastra sebagai media pendidikan nilai/karakter 

di SMP Widya Sakti Denpasar secara umum sudah diintegrasikan ke dalam 
beberapa komponen RPP. Pada RPP kelas VII dan VIII  pengintegrasian tampak 
pada materi, langkah inti, dan media pembelajaran. Pada RPP kelas IX 
pengintegrasian nilai-nilai kearifan lokal (terutama sastra sebagai media 
pendidikan nilai/karakter) tampak pada bagian rumusan kompetensi dasar, 
indikator pembelajaran, tujuan, materi, kegiatan inti, pemilihan media, dan 
penilaian hasil pembelajaran.  

2. Pelaksanaan pembelajaran apresiasi sastra berbasis kearifan lokal (terutama sastra 
sebagai media pendidikan nilai/karakter) di SMP Widya Sakti Denpasar sudah 
diintegrasikan ke dalam semua tahapan pembelajaran, baik pada tahap 
pendahuluan, inti, maupun penutup.  

3. Evaluasi pembelajaran apresiasi sastra berbasis kearifan lokal (terutama sastra 
sebagai media pendidikan nilai/karakter) di SMP Widya Sakti Denpasar 
berlangsung sejalan dengan proses pembelajaran melalui pengamatan atas sikap 
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dan tanggapan atau respons siswa. Evaluasi tersebut dilakukan dengan cara 
menciptakan kondisi dan suasana pembelajaran agar bentuk kreativitas yang 
menampakkan perilaku peserta didik mampu mengapresiasi secara positif nilai-
nilai kearifan melalui karya sastra  bisa teramati.

 
 
Saran 
 

Berdasarkan simpulan yang dipaparkan di atas, dapat dikemukakan beberapa 
saran sebagai berikut. (1) Dalam penyusunan perencanaan pembelajaran (RPP) 
apresiasi sastra, baik di kelas VII, VIII, maupun IX, hendaknya guru memanfaatkan 
sastra sebagai media pendidikan nilai/karakter yang diintegrasikan pada seluruh 
komponen RPP, (2) Dalam pelaksanaan pembelajaran apresiasi sastra berbasis 
kearifan lokal (terutama sastra sebagai media pendidikan nilai/karakter), guru-guru 
hendaknya mengintegrasikannya ke dalam semua tahapan pembelajaran, baik pada 
tahap pendahuluan, inti, maupun penutup. (3) Evaluasi pembelajaran apresiasi sastra 
berbasis kearifan lokal (terutama sastra sebagai media pendidikan nilai/karakter) 
hendaknya dilakukan pada hasil dan proses. Pada hasil dilakukan melalui pemberian 
tugas menganalisis sebuah karya sastra yang di dalamnya terkandung pendidikan 
nilai/karakter, sedangkan pada proses dilakukan melalui pengamatan atas sikap dan 
respons siswa dalam mengapresiasi karya-karya sastra sebagai medianya.  
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PUISI  SEBAGAI MEDIA PENDIDIKAN  

BERBASIS LINGKUNGAN HIDUP 

Oleh: Drs. Indra Jaya Nauman, M.Pd. 
Pengawas Sekolah Kota Padang, Sumbar 

 

 

Abstrak:  

Nauman, Indra Jaya. 2013. Puisi sebagai media pendidikan berbasis lingkungan 
hidup. Makalah. Kongres Bahasa Indonesia XI. Jakarta 

Salah satu tuntutan pendidikan masa depan adalah pendidikan berbasis 
lingkungan hidup. Untuk pelaksanaan pendidikan berbasis lingkungan hidup 
diperlukan berbagai media.  Dalam makalah ini ditawarkan salah satu media 
pembelajaran berbasis lingkungan hidup adalah puisi. Terdapat beberapa keunggulan 
puisi sebagai media tersebut, yaitu: (1) Puisi merupakan refleksi masyarakat, (2) Puisi 
memiliki pilihan kata  khusus, (3) Puisi berkaitan dengan sentuhan perasaan. Terdapat 
banyak puisi tentang lingkungan hidup, yang dapat diklasifikasikan atas; (1) puisi 
yang menjadikan lingkungan hidup sebagai atribut, (2) puisi yang menjadikan  
lingkungan hidup sebagai tema, (3) puisi yang memberikan citra lingkungan hidup 
yang seimbang, dan (4) puisi yang memberikan citra lingkungan hidup yang tidak 
seimbang. 

 
Kata Kunci: puisi, media, pendidikan berbasis lingkungan hidup, komponen 

biotik, komponen abiotik, atribut puisi, tema puisi, lingkungan 
hidup yang seimbang, lingkungan hidup yang tidak seimbang  

 
 

1. PENDAHULUAN 
Pada suatu kesempatan saya  bersama keluarga melewati  salah satu jalan 

utama di Kota Padang. Di depan saya melaju sebuah mobil bagus, menurut ukuran 
saya cukup mewah. Saya tidak mengenali mobil dan penumpangnya. Namun, saya 
terkesima ketika melihat dari jendela mobil itu dilemparkan kulit buah-buahan. 
(Barangkali itu kulit buah duku karena di Padang saat itu sedang musim buah duku.) 

Mulanya saya mengomel. Pada masa sekarang ini masih ada orang yang 
membuang sampah sembarangan. Padahal, di berbagai tempat telah terpajang spanduk 
berisi ajakan untuk tidak membuang sampah di sembarang tempat, apalagi di jalan 
raya seperti di jalan utama.  Alangkah naifnya,  kalau itu dilakukan oleh orang-orang 
terpandang, berduit dan berpendidikan (seperti penumpang mobil yang melaju di 
depan saya). 

Saya  merenung. Mungkin penumpang mobil yang membuang kulit buah duku 
di jalan raya itu tidak salah. Bisa saja mereka berpendidikan tinggi, punya banyak 
uang sebagai hasil pendidikan dan kerja keras mereka. Tetapi, mereka belum terdidik 
menjadi warga yang ”sadar lingkungan”. Memang,  pendidikan pada masa lalu 
(sebelum tahun 1990-an) belum menjadikan masalah lingkungan hidup sebagai salah 
satu isu, apalagi akan berbasis lingkungan hidup (Green Education). 

Membuang sampah di sembarang tempat hanyalah salah satu  unjuk perilaku 
yang ”tidak sadar lingkungan”. Perilaku serupa juga banyak kita saksikan. Misalnya,  
membabat hutan dan pohon semata-mata untuk kepentingan ekonomi, melakukan 
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penambangan tanpa memperhitungkan dampak lingkungannya, membangun pabrik, 
industri  tanpa mempedulikan pembuangan limbahnya, dan banyak contoh lainnya. 

Akibat buruk dari perilaku yang ”tidak sadar lingkungan itu” sudah dirasakan 
sekarang oleh kita semua, tidak hanya oleh mereka yang melakukan. Dalam skala 
internasional masalah lingkungan hidup  adalah  (1) pemanasan global, (2) 
keanekaragaman hayati, (3)  lubang ozon. Dalam skala nasional/regional  muncul 
masalah (1) tercemarnya tanah, air dan udara, (2)  terjadinya erosi, banjir, 
pendangkalan sungai, dll., (3) berkurangnya jumlah keanekaragaman hayati, (4) dan 
lain-lain. 

Semua itu adalah ”dosa pendidikan” masa lalu yang  tidak memprediksi akan 
terjadinya perusakan lingkungan oleh manusia, sehingga isu lingkungan tidak menjadi 
perhatian dunia pendidikan. Sekarang, dunia pendidikan sudah taubat. Masalah 
lingkungan hidup telah  menjadi salah satu isu utama dalam pendidikan, sehingga 
dikenal istilah ”Green Education”. Persepsi sudah sama, sudah sepakat bulat, tidak ada 
lagi perdebatan tentang ”Green Education”. 

Makalah ini juga tidak akan membahas tentang perlunya “Green Education”,  
tetapi akan membahas , “Bagaimana penerapannya di lingkungan pendidikan?” Salah 
satu pilihan yang akan ditawarkan adalah dengan memanfaatkan karya sastra, 
khususnya puisi, sebagai media  untuk penanaman kesadaran lingkungan, atau puisi 
sebagai media pendidikan berbasis lingkungan hidup. 

 
 

2. MATA PELAJARAN ATAU TERINTEGRASI 
Kesadaran untuk menanamkan kesadaran  lingkungan  melalui pendidikan       

( pembelajaran tentang lingkungan hidup) sudah mulai sejak  akhir tahun 1990-an. 
Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan Departemen Pendidikan dan 
Kebudayan  meluncurkan program “sadar lingkungan” ke sekolah.  Sekolah yang telah 
menerapkan pendidikan berbasis lingkungan diberi penghargaan ”Adiwiyata”. 

Penanaman kesadaran lingkungan melalui pendidikan di sekolah tampil dalam 
dua format. Pertama dilakukan melalui mata pelajaran tersendiri. Biasanya ini dalam 
bentuk kurikulum ”muatan  lokal” karena dalam struktur kurikulum nasional belum 
ada mata pelajaran lingkungan hidup. Format kedua, materi lingkungan hidup 
diintegrasikan dalam mata pelajaran lain., seperti mata pelajaran  Ilmu Pengetahuan 
Alam, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggeris, Pendidikan Agama, dlll. 

Untuk kepentingan yang pertama (lingkungan sebagai mata pelajaran),  
Kementerian Lingkungan Hidup melalui Balai Lingkungan Hidup telah pernah 
menyusun buku ajar dan buku panduannya bekerja sama dengan jajaran Dinas 
Pendidikan Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat dan Riau. Sedangkan untuk format 
kedua (materi lingkungan diintegrasikan dengan mata pelajaran lain) diserahkan 
langsung kepada guru yang bersangkutan. 

Apapun format pembelajaran yang dipilih, pasti memerlukan bahan dan media 
pembelajaran. Ada beberapa materi, bahan, dan media pembelajaran yang dirancang 
oleh Kementerian Lingkungan Hidup, seperti modul, alat peraga dan sebagainya. 
Salah satu media yang layak untuk dipertimbangkan dan digunakan adalah karya 
sastra dalam bentuk puisi. 

 
 

3. MENGAPA HARUS PUISI? 
Terdapat beberapa alasan mengapa karya sastra puisi sangat baik digunakan 

sebagai media pendidikan, termasuk pendidikan berbasis lingkungan (Green 
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Education). Alasan-alasan itu antara lain: (1) Puisi merupakan refleksi masyarakat, (2) 
Puisi memiliki pilihan kata  khusus, (3) Puisi berkaitan dengan sentuhan perasaan 
3.1. Puisi merupakan Refleksi Masyarakat 

Menurut Esten (1989) penciptaan karya sastra, -termasuk puisi,. Merupakan 
sintesis dari realitas objektif dengan realitas imajinatif.  Realitas objektif adalah 
kenyataan berupa peristiwa, fenomena  dalam kehidupan nyata. Realitas  objektif itu 
menjadi sumber inspirasi  bagi seorang penyair untuk mencipta puisi. Realitas objektif 
itu diolah  dengan daya imajinasi penyair, maka lahirlah puisi sebagai sebuah realitas 
imajinatif, 

Puisi juga merupakan produk budaya. ”Sebagai suatu produk budaya,  puisi 
tentu tidak dapat melepaskan  diri Dari persoalan-persoalan  kemanusiaan yang 
terdapat dalam satu masyarakat.” (Tim: 1994:13) Bahkan,  Teeuw (1984:43)  
menyebut karya sastra sebagai gejala masyarakat.  Pendapat ini juga diakui oleh  
penyair Hartoyo Andangjaya (1991:4) yang mengatakan bahwa puisi merupakan 
refleksi dari  masyarakat pada masa tertentu. 

Bertolak dari teori tersebut, maka jika kita memahami dan membandingkan  
puisi ”Sawah” karya Sanusi Pane dan ”Sawah” karya Ali Hasymi dengan  puisi  
”Membaca Tanda-tanda” karya Taufiq Ismail dan puisi ”Kesaksian Lingkungan” 
karya Abdul Rozak Zaidan,  maka berarti kita sudah membandingkan keadaan pada 
masa penciptaan puisi Sanusi Pane dan Ali Hasymi (tahun 1920-an) dengan  keadaan 
masa penciptaan puisi Taufiq dan Abdul Rozak (tahun 1980-an).  

Pada tahun 1920-an, keadaan alam Indonesia masih segar, belum tercemar, dan 
menyenangkan. Lihatlah ungkapan kedua penyair tersebut. 

....................................................................... 
Sungai bersinar, menyilau mata 
Menyemburkan buih warna pelangi 
Anak mandi bersuka hati 
Berkejar-kejaran, berseru gempita 
Langit lazuardi bersih sungguh 
Burung elang melayang-layang 
Sebatang kara dalam udara 
                                      (“Sawah”: Sanusi Pane) 
……………………………………… 
 
Keadaan itu sungguh sangat berbeda dengan keadaan alam pada tahun 1980-

an, pada masa penciptaan puisi Taufiq dan Abdul Rozak.  Tidak ada lagi larik yang 
menyanjung keindahan alam, yang ada adalah larik-larik yang mengungkapkan 
kemurkaan alam. Lihatlah puisi “Membaca Tanda-Tanda” dan “Sejarum Peniti, 
Sepunggung Gunung” karya Taufiq Ismail,  “Solitude” karya Eka Budianta, dan lain-
lain. 

 
 
 3.2. Puisi Memiliki Pilihan Kata Khusus 

Salah satu keistimewaan puisi dibandingkan dengan karya tulis, bahkan karya 
sastra lain adalah pada pilihan kata atau diksinya.  Puisi memiliki pilihan kata khusus, 
indah dan padat. Bahkan, pada puisi tertentu penyair sengaja memperhitungkan rima 
dan persajakannya. Kekhususan pilhan kata yang memperhitungkan persajakan dan 
perimaan itu dapat disamakan dengan  lapis bunyi (sound stratum) oleh Pradopo 
(1997).  
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Lihatlah puisi-puisi Taufiq Ismail. Puisi-puisinya sangat cermat dalam 
pemilihan kata.  Untuk menggambarkan sesuatu yang paling kecil, Taufiq tidak 
menggunakan kata sebesar atom, biji zaraah (ungkapan yang sudah biasa), tetapi dia 
menggunakan ungkapan ”sejarum peniti”.  Begitu juga untuk mengungkapkan sesuatu 
yang sangat besar, dia menggunakan ungkapan ”sepunggung gunung”.  Sehingga 
lahirlah judul puisinya ”Sejarum Peniti, Sepunggung Gunung” yang dapat dimaknai 
”mulai dari suatu yang paling kecil sampai kepada sesuatu yang paling besar”. 

Marilah kita nikmati ungkapan-ungkapan khusus Taufiq Ismail dalam puisinya 
”Sejarum Peniti, Sepunggung Gunung”! 

 Bertrilyun daun yang terpasang tepat dan rimbun pada pohon 
 Bermilyar pohon yang terpancang rapi 
 Menguap gaib lewat noktah-noktah jendela mikroskopis 
 Angin berganti baju jadi musik gesek instrumental 
 Air yang tersedia dalam dalam berbagai ukuran bejana bumi 
 

Marilah juga kita nikmati ungkapan-ungkapan khusus Eka Budianta dalam 
puisinya “Solitude” dan Abdul Rozak Zaidan dalam puisinya “Kesaksian Lingkungan. 
! 

 Kabut gemetar berlarian tak tentu arah/ Ketika dari moncong-moncong 
asap raksasa/ debu hitam menyembur ke angkasa. (Solitude) 

 Burung-burung  menangis sepanjang hari/melihat hutannya musnah 
sekaki demi sekaki (Solitude) 

 Serombongan bangau terbang tanpa sayap/sebab sayapsayap mereka 
kini kau punya (Kesaksian Lingkungan) 

 Air hitam dengan bau yang asing/ menggenang/ keluar dari kelangkang 
rumah raksasa (Kesaksian Lingkungan). 

 
 3.3 Puisi  Menyentuh Perasaan 

Sebagai sebuah karya sastra, puisi memiliki keistimewaan, yaitu 
menyenangkan dan bermanfaat kalau dibaca dan dipahami. Seperti dikatakan Horatius 
bahwa karya sastra itu ”dulce et utile”, menyenangkan dan bermanfaat. Bahkan, 
Teeuw (1984:5) mengatakan bahwa seniman atau penyair berfungsi sebagai orang 
yang bertugas memberi pengajaran sekaligus kenikmatan. 

Mengapa puisi itu  menyenangkan dan bermanfaat? Karena kekhususan pilihan 
kata yang sengaja dibangun untuk menggugah emosi, perasaan  pembaca.  Berbagai 
perasaan, emosi (marah, sedih, gembira, dll.) bisa timbul dan bangkit setelah membaca 
sebuah puisi. Resapilah betapa perasaan dan emosi pembaca tersentuh dengan puisi 
Taufiq Ismail ini.  

 
 
MEMBACA TANDA-TANDA 

Oleh: Taufiq Ismail 
Ada sesuatu yang rasanya mulai lepas dari tangan 
Dan meluncur lewat sela-sela jari kita 
 
Ada sesuatu yang mulanya tak begitu jelas 
Tapi, kini kita telah mulai merindukannya 
 
Kita saksikan udara abu-abu warnanya 
.Kita saksikan air danau yang semakin surut tampaknya 
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Burung-burung kecil tak lagi berkicau di pagi hari 
Hutan kehilangan ranting 
Ranting kehilangan daun 
Daun kehilangan dahan 
Dahan kehilangan hutan 
 
Kita saksikan zat asam didesak asam arang 
Dan karbon dioksida menggilas paru-paru 
 
Kita saksikan gunung memompa abu 
Abu membawa batu 
Batu membawa lindu 
Lindu membawa longsor 
Longsor membawa banjir 
Banjir membawa air 
AIR MATA! 

 
 

4. LINGKUNGAN HIDUP DALAM PUISI-PUISI INDONESIA 
Terdapat banyak puisi Indonesia yang berkaitan dengan lingkungan hidup. 

Nauman (2000) mengidentifikasi hampir seratus lebih puisi yang berkaitan dengan 
lingkungan hidup. (Itu belum termasuk puisi lama, seperti pantun dan syair yang pada 
umumnya mengambil lingkungan sebagai sampiran.) Juga pada tahun 1994 diterbitkan 
sebuah antologi puisi berjudul “Cerita dari Hutan Bakau: Antologi puisi Lingkungan 
Hidup yang disusun oleh Ahmad Syuhadak, dkk. diterbitkan oleh  Pustaka Sastra 
Jakarta. 

Kata  dan istilah lingkungan hidup yang terdapat dalam puisi-puisi Indonesia 
sangat beragam, mulai dari kata dan istilah yang berkaitan dengan  keindahan alam, 
kekayaan alam, kehidupan tumbuhan, kehidupan hewan,  sampai kepada masalah 
kerusakan alam.  Jika dikaitkan dengan komponen lingkungann hidup, kata dan istilah 
yang digunakan  berkaitan dengan komponen lingkungan biotik dan komponen 
lingkungan abiotik. 

Jika memanfaatkan puisi sebagai media pembelajaran berbasis lingkungan 
hidup, terdapat beberapa hal yang bisa digali, antara lain: (4.1)  fungsi lingkungan 
hidup dalam puisi, (4.2) citra lingkungan hidup dalam puisi, (4.3) sikap  penyair 
terhadap lingkungan hidup. 

 
 
 

4.1.FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP DALAM PUISI-PUISI INDONESIA 
Keberadaan komponen lingkungan hidup, baik biotik atau abiotik, menempati 

dua fungsi, yaitu: (4.1.1)  sebagai atribut, dan (4.1.2.) sebagai tema puisi. Keberadaan 
kata dan istilah lingkungan hidup sebagai atribut artinya  penyair  menggunakan kata 
dan istilah itu  sebagai latar, simbol saja, tidak menjadi unsur utama dalam puisi 
tersebut.  Sebaliknya, jika penyair menggunakan kata dan istilah lingkungan hidup 
sebagai unsur utama, pokok pembicaran, maka disebut kata dan istilah lingkungan 
hidup berfungsi sebagai tema puisi. 

 
4.1.1  Lingkungan Hidup sebagai atribut dalam puisi  
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Terdapat banyak puisi yang menggunakan kata dan istilah  lingkungan hidup 
sebagai atribut, baik sebagai latar ataupun sebagai simbol.  Puisi-puisi Moh. Yamin 
merupakan contoh  puisi yang menggunakan kata dan istilah lingkungan hidup sebagai 
atribut, -latar, terutama puisinya yang berbentuk soneta. Pada bait-bait awal puisinya 
Yamin sering menggunakan kata:  Bukit Barisan, Gunung Tanggamus, Gunung 
Singgalang,  hutan, sungai, rimba, lembah, ngarai, sawah, dan lain-lain. Tetapi,  kata-
kata itu hanya digunakan Yamin  latar dan alat untuk mengungkapkan cintanya 
terhadap tanah air, Indonesia.  Lihatlah puisi yang berjudul ”Tanah Air”! 

TANAH AIR 
Oleh: Muh. Yamin 

Pada batasan bukit Barisan 
Memandang aku, ke bawah memandang 
Tampaklah hutan, rimba dan ngarai 
Lagipun sawah, sungai yang permai 
Serta gerangan, lihatlah pula 
Langit yang hijau bertukar warna 
Oleh pucuk daun kelapa 
 
 
Itulah tanah, tanah airku 
Sumatera namanya, tumpah darahku 
 
Berbeda dengan  Yamin, Sutan Takdir Alisyahbana (STA) dan Khairil Anwar 

yang juga sering menggunakan kata dan istilah lingkungan hidup dalam puisinya, 
tetapi digunakannya sebagai simbol, bukan atribut. Misalnya,  puisi STA ”Menuju ke 
Laut” dan puisi Khairil Anwar ”Senja di Pelabuhan Kecil”.  

 
MENUJU KE LAUT 
  Angkatan Baru 
Oleh: STA 
Kami telah meninggalkan engkau 
Tasik yang tenang, tiada berisik 
Diteduhi gunung yang rimbun 
Dari angin dan topan 
Sebab sekali kami terbangun 
dari mimpi yang nikmat 
 
”Ombak ria berkejar-kejaran 
Di gelanggang biru bertepi langit 
Pasir rata berulang dikecup 
Tebing curam ditantang diserang 
Dalam bergurau bersama angin 
Dalam berlomba bersama mega/” 
 
Penggunaan kata dan istilah lingkungan dalam puisi STA tersebut lebih bersifat 

simbol. Laut bagi STA adalah simbol  dari visi yang universal.  Sedangkan tasik, bagi 
STA adalah simbol dari  visi kedaerahan yang sempit.  Laut sebagai visi yang 
universal memang penuh dengan  dinamika yang bergelora yang dilambangkan 
dengan ombak, serta penuh tantangan yang dilambangkan dengan angin dan topan. 
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Sedangkan tasik tidak memiliki dinamika, tidak penuh tantangan, melainkan tenang, 
diteduhi  gunung yang rimbun, lambang  kekuasaan yang hanya legenda. 

Bagi Khairil Anwar dalam puisinya “Senja di Pelabuhan Kecil” dan “Cintaku 
Jauh di Pulau”.  Kata dan istilah lingkungan juga digunakan sebagai simbol.  Kata 
laut, pelabuhan, pulau merupakan  simbol dari harapan yang tidak pasti.  Puisi itu 
sendiri bercerita tentang keromantisan dan cinta dalam kehidupan. Marilah kita 
nikmati kutipan dua puisi tersebut. 

 
 SENJA DI PELABUHAN KECIL 
  Oleh: Khairil Anwar 
Ini kali tidak ada yang mencari cinta 
Di antara gudang, rumah tua, pada cerita 
Tiang serta temali. Kapal, perahu tiada berlaut 
Menghembus dalam mempercayai  mau berpagut 
.........................................       
 
CINTAKU JAUH DI PULAU 
  Oleh: Khairil Anwar 
Cintaku jauh di pulau 
Gadis manis sekarang iseng sendiri 
Perahu melancar, bulan memancar 
Di leher kukalungkan oleh-oleh buat si pacar 
Angin membantu, laut terang. Tapi terasa 
Aku tidak akan sampai padanya. 
.......................................................... 

  
4.1.2 Lingkungan Hidup sebagai Tema Puisi 

Terdapat banyak puisi  Indonesia yang  bertema masalah lingkungan. Hampir 
semua komponen lingkungan hidup pernah ada dalam puisi-puisi Indonesia, baik 
komponen biotik, maupun komponen abiotik. Koponen lingkungan itu digambarkan 
dalam kondisi yang seimbang, maupun yang tidak seimbang.  

Terdapat banyak puisi yang  bertema lingkungan hidup secara umum. 
Misalnya, puisi ”Tanah Kelahiran” karya Ramadhan KH., yang bertemakan  tanah 
priangan,  ”Sakelo, Siberut Utara” karya Rusli Marzuki Saria, yang berkisah tentang 
salah satu bagian dari Kepulauan Mentawai di Sumatera Barat, dan ”Sarangan” karya 
Abdul Hadi W.M. 

Juga terdapat beberapa puisi yang bertema objek tertentu. Misalnya, ”Sawah” 
karya Sanusi Pane, ”Sawah” karya Ali Hasymi,  Keduanyan bercerita tentang sawah 
dengan pengungkapan yang berbeda. Sanusi Pane  mengungkapkan betapa tingginya 
nilai sawah, setara dengan emas batangan, logam mulia. Keindahan persawahan 
diungkapkan Sanusi Pane dengan cermat. Begitu juga Ali Hasymi yang 
mengungkapkan keindahan sawah di perbukitan seperti seorang gadis cantik sedang 
menggera burung.  

Juga terdapat beberapa puisi yang bercerita tentang hutan. Misalnya, puisi 
”Hutan” karya Hermansyah D., yang bercerita tentang keindahan hutan. Juga puisi 
”Rinduku pada Hutan” karya  Evelyn R.A. yang bercerita tentang kerinduannya pada 
hutan yang sudah mulai berkurang. Rusli Marzuki Saria mengungkapkan 
kekagunamanya pada gunung dalam puisinya ”Gunung Rinjani”.  

Dunia tumbuhan juga banyak terdapat dalam puisi Indonesia. Bunga, misalnya,  
menjadi  judul dan tema beberapa puisi  Sapardi Joko Damono ( Bunga 1, Bunga 2, 



8 
 

Bunga 3, Sonet:  Hei Jangan Kau Patahkan). Lindung Simatupang juga  mengambil 
bunga sebagai judul puisinya, yaitu ”Bunga-Bunga”.  

Kehidupan binatang juga muncul dalam perpuisian. Misalnya, puisi yang 
berjudul ”Di Kebun Binatang” karya Ayatrohaedi yang mengisahkan kehidupan 
binatang, mulai dari  ular,  beruang,  serigala,  singa, buaya, banteng, babi hutan, kuda,  
yang hidup dalam kurungan.  Juga ada puisi yang berjudul  ”Anjing di muka pendapa” 
karya  Rusyanto L. Simatupang yang berkisah tentang kemalangan yang menimpa 
binatang piaraan tersebut.  

Lingkungan perairan juga banyak muncul dalam puisi. Misalnya, puisi ” 
Danau Singkarak Tengah Hari” karya Rusli Marzuki Saria mengungkapkan 
kekaguman RMS terhadap keindahan Danau Singkarak di Sumatera Barat. Danau 
yang terletak di kaki bukit itu  kalau disaksikan pada tengah hari bagaikan  seorang 
gadis cantik (si upik bermata perak). Keindahan danau juga diungkapkan Toto S. 
Bachtiar dalam puisinya berjudul ”Danau M.”. Ayatrohaedi juga mengungkapkan 
keindahan danau dalam puisinya berjudul ”Situ Gintung”. 

Selain danau, sungai juga  menjadi tema beberapa puisi Indonesia. Misalnya, 
terdapat dua sungai besar di Indonesia yang menjadi judul puisi, yaitu ”Sungai Musi” 
karya Slamet Sukirnanto dan  ”Sepanjang Mahakam” karya Kirjo Mulyo. Dalam puisi 
”Sungai Musi” Slamet Sukirnanto  bercerita tentang pengalamnya menyusuri Sungai 
Musi di tengah malam.  Suasana begitu kelam dilukiskan dengan / bulat bulan 
tenggelam dalam sekali/.  Meskipun suasana gelap gulita, namun denyut kehidupan  
masih dirasakan melalui bunyi perahu tempel dan rakit dan lain-lain.  Kirjo Mulyo 
mengungkapkan kekagumannya pada Sungai Mahakam yang panjang membelah 
pulau Kalimantan. 

Selain komponen lingkungan, masalah kerusakan alam juga menjadi tema 
beberapa puisi Indonesia. Beberapa penyair yang menciptakan puisi bertema 
kerusakan lingkungan, antara lain Taufiq Ismail, Eka Budianta, Jose Rizal Manua, 
Abdul Rozak Zaidan, dll. Bahkan, Taufiq merupakan penyair yang  paling apik, tajam, 
dan menyentuh mengungkapkan kerusakan alam lingkungan. Puisi Taufiq Ismail 
berjudul ”Sejarum Peniti, Sepunggung Gunung” merupakan  puncak karya sastra 
tentang lingkungan hidup. Begitu juga puisi berjudul ”Membaca Tanda-Tanda” karya 
Taufiq Imail, ”Solitude” karya Eka Budianta, ”Kesaksian Lingkungan” karya Abdul 
Rozak Zaidan, ”Allah, Ya Rabb: Apa Artinya ini?” merupakan  puisi-puisi bagus 
tentang lingkungan hidup. 

 
4.2. Citra Lingkungan Hidup dalam Puisi 

 
Citra lingkungan hidup dalam puisi merupakan gambaran kondisi  lingkungan 

hidup dalam puisi. Citra  lingkungan  lingkungan hidup dalam puisi dapat dibedakan 
atas: (1) Citra Lingkungan Hidup yang Seimbang, dan (2) Citra Lingkungan hidup 
yang tidak Seimbang. 

 
 

4.2.1 Citra Lingkungan Hidup yang Seimbang  
Citra lingkungan hidup yang seimbang adalah penggambaran lingkungan yang 

masih asri, belum mengalami kerusakan, belum mengalami pencemaran. Puisi yang 
ditulis pada awal tahun 1920-an merupakan contoh puisi yang memberikan citra 
lingkungan hidup yang seimbang. Puisi ”Tanah Air” (Muhammad Yamin) ”Tanah 
Air” (Roestam Effendi),  ”Sawah” (Ali Hasymi), dan ”Sawah” (Sanusi Pane )  yang 
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ditulis dalam bentuk sonet atau sexted mengambil  pencitraan lingkungan hidup yang 
seimbang pada  bait-bait awal puisi tersebut.  

Citra lingkungan hidup yang seimbang juga terdapat pada puisi-puisi yang 
ditulis sampai pada tahun  1960-an dan 1970-an.  Puisi ”Tanah Air II” karya  Ajip 
Rosidi, ”Tanah Kelahiran I”, ”Tanah Kelahiran II” karya Ramadhan K.H.. ”Sarangan” 
karya Abdul Hadi W.M.,  ”Cipanas” karya Slamet Sukirnanto,  ”Pangandaran” karya 
Dodong Djiwapradja, ”Mongan Paola, Siberut Utara” dan ”Danau Singkarak Tengah 
Hari” karya Rusli Marzuki Saria merupakan beberapa contoh puyisi yang memberikan 
citra lingkungan hidup yang seimbang. 

Ajip Rosidi mengibaratkan tanah airnya seperti putri cantik jelita yang sedang 
tidur, berambut panjang berombak. Ramadhan K.H. sampai menyebut kumpulan 
puisinya dengan judul ”Priangan si Jelita”,  Abdul Hadi mengibaratkan  suasana di 
Sarangan sebagai selusin dua sejoli yang mengajak tidur,  Dodong Djiwapradja 
menyamakan Pangandaran dengan lukisan Nashar,  Rusli Marzuki Saria menyebut 
tanah Mangan Paola sebagai perawan, dan keindahan danau Singakarak 
diibaratkannya sebagai si upik bermata perak, dan masih banyak contoh lainnya. 

 
4.2.2 Citra Lingkungan Hidup yang tidak Seimbang 

Citra lingkungan hidup yang tidak seimbang banyak terdapat dalam puisi 
Indonesia. Citra demikian ada yang diungkapkan secara ekplisit oleh penyair, ada 
yang tidak dinyatakan secara eksplisit, hanya melalui kecaman,  kecemasan,  atau 
sikap kritis lainnya.  

Citra lingkungan hidup yang tidak seimbang  ini mulai kelihatan muncul pada 
dekade 1960-an  dan sesudahnya. Puisi Ayatrohaedi “Di Kebun Binatang” yang ditulis 
pada tahun 1960-an sudah menggambarkan kehidupan binatang yang tidak seimbang. 
Dia menggambarkan kehidupan binatang di kebun binatang  sebagai kelaparan :pisik 
dan non pisik,  (Mirip dengan peristiwa tragis binatang di kebun binatang Surabaya?:.`  
Begitu juga dengan puisi Lindung Simatupang yang berjudul “Anjing di Muka 
Pendapa”. Dalam puisi itu digambarkan kehidupan anjing yang selalu ditambatkan, 
sudah tua, kelaparan, dan kehilangan kebebasan. Namun, ia tetap tidak berontak 
karena sudah tua dan terbiasa patuh kepada majikannya. 

Keadaan alam danau yang sudah rusak diungkapkan Piek Ardiyanto Supriadi 
dalam puisinya Penghuni Dangau di Tepi Danau”. Kalau biasanya danau memberikan 
pemandangan yang indah, ikan yang banyak, tetapi tidak demikian danau yang 
dilukiskan Piek. Citra danau yang diberikan Piek adalah  danau yang  airnya hampir 
kering, tidak ada ikan, tanahnya rengkah-rengkah, sekelilingnya ditumbuhi alang-
alang.  Meskipun lelaki di tepi danau itu berusaha mengail  ikan, tetapi yang dia dapat 
hanya “perih luka/ hati terkait mata kailnya sendiri? Yudistira ANM Massardi 
menggambarkan kerusakan alam berupa banjir. Hal itu ditulisnya dalam puisi yang 
berjudul “Sungai Menangis”. 

Selain menggambarkan citra yang tidak seimbang, dalam beberapa puisi 
Indonesia juga diungkapkan bermacam jenis dan penyebab ketidakseimbangan itu.  
Pada puisi “Dalam Kemarau Terlalu Panjang” karya Yunus Mukri Adi digambarkan 
kerusakan alam yang disebabkan oleh musim kemarau. Begitu juga dalam puisi karya 
Damiri Mahmud yang berjjudul “Burung-burung Terhenti Bernyanyi”.  

Pada dekade setelah 1980-an,  makin banyak penyair yang menaruh perhatian 
kepada masalah lingkungan, terutama dampak buruk pengelolaan lingkungan yang 
buruk. Mereka  tidak hanya memaparkan lingkungan yang tidak seimbang, tetapi juga 
memaparkan penyebab terjadinya ketidakseimbangan itu.  Bahkan, para penyair secara 
sadar menyampaikan protes, kritikan terhadap pengelolaan lingkungan tersebut. 
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F. Rahardi dalam puisinya yang panjang berjudul ”Matahari, Wereng dan Sol 
Sepatu”  melukiskan kerusakan lingkungan yang menyebabkan kemiskinan petani. F. 
Rahardi melukiskan  ketidakseimbangan lingkungan itu dengan ungkapan,” Matahari 
menggeliat-geliat memancarkan keringat/Matahari cemberut/Matahari makin tinggi/. 
Tentang langit diungkapkan, ”/Langit melengkung bagai kubah mesjid/Langit 
berdebu/Langit sempoyongan mabuk pestisida/Langit makin sepi/”  Penyebab semua 
itu adalah kerakusan, penindasan  yang dilakukan oleh berbagai pihak, seperti 
diungkapkan pada bagian penutup puisi itu, ”/Sepatu pejabat disemir 
mengkilap/sepatu tentara berderap rapi/ sepatu wartawan kesetanan/ sol-sol sepatu itu 
menyatu/ menancap di pelipis pak tani./” 

Eka Budianta dalam puisinya ”Solitude” mengungkapkan hasil renungannya 
terhadap lingkungan ketika berada di luar negeri.  Dia melukiskan kerusakan 
lingkungan  akibat keserakahan manusia yang mengeksploitasi alam dengan dalih 
industri.  Dia mengungkapkan, // Aku mendengar ada yang menjerit/ ketika dinamit 
itu meledakkan bukit-bukit// Kabut gemetar berlarian tak tentu arah/ ketika dari 
moncong – moncong asap raksasa/ debu hitam menyembur ke angkasa// Burung-
burung menangis sepanjang hari/ melihat hutannya musnah sekaki demi sekaki//. 

Berbeda dengan Eka Budianta, Abdul Rozak Zaidan dalam puisinya 
”Kesaksian Lingkungan” lebih tegas dan keras. Secara eksplisit dia menunjukkan 
protesnya kepada pemerintah, via Emil Salim yang waktu itu menjabat menteri 
lingkungan hidup. Abdul Rozak Zaidan menyoroti punahnya sejumlah satwa akibat 
perburuan manusia. Satwa tertentu hanya tinggal kenangan, dalam lukisan, seperti 
diungkapkannya, // Serombongan bangau kini terbang dengan sayap-sayap/ tapi di 
kanvasmu/ mereka telah tak bernyawa//. Abdul Rozak juga menyoroti kehidupan 
petani yang makin susah karena berkurangnya lahan pertanian. Lahan pertanian 
disulap jadi komplek rumah mewah,  komplek industri, sehingga sampahnya 
mengotori lingkungan, sulit mendapatkan air, dan lain-lain.  Dengan sinis dia 
mengungkapkan, //Kini, di manakah air yang jernih/ kalau bukan dari kantung kemih// 

Taufiq Ismail adalah penyair yang sangat menaruh perhatian terhadap masalah 
lingkungan. Banyak puisinya yang berkaitan dengan lingkungan. Kepedulian Taufiq 
itu didukung oleh kemampuannya menuangkan dalam puisi-puisi yang 
membangkitkan emosi, apalagi kalau puisi itu dibacakan,  seperti puisi ”Membaca 
Tanda-tanda”. Dalam puisi itu dengan tegas mengingatkan kita agar menyadari 
kekeliruan dalam mengelola lingkungan, arif membaca tanda-tanda kemurkaan Tuhan  
berupa bencana, Tapi, kadangkala kita tidak juga mau menyadarinya, seperti 
diungkapkan Taufiq di awal dan di akhir puisinya, ”Ada sesuatu yang rasanya mulai 
lepas dari tangan/ dan meluncur lewat sela-sela jari kita.” 

Puncak dari keprihatinan penyair terhadap kerusakan lingkungan tampaknya 
terjadi pada tahun 1990-an. Pada tahun itu diterbitkan sebuah antologi puisi oleh 
Ahmad Suhadak, dkk.  Yang berjudul ”Cerita dari hutan bakau: Antologi puisi 
lingkungan hidup.” Antologi ini diterbitkan oleh Pustaka Sastra Jakarta tahun 1994.  

 
 
 

4.3. Puisi Lingkungan Hidup dan Konteks Penciptaannya 
Memahami sebuah puisi juga bisa menangkap konteks penciptaannya. Konteks 

penciptaan adalah kondisi dan waktu puisi itu diciptakan. Konteks itu merupakan 
kondisi objektif yang menginspirasi penyair untuk menciptakan kenyataan imajinatif 
berupa puisi. Maka, jika masalah lingkungan hidup ditempatkan sebagai atribut dalam 
sebuah puisi, berarti lingkungan hidup waktu itu bukan merupakan isu utama di 
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masyarakat. Sebaliknya, ketika lingkungan hidup sudah menjadi tema dalam puisi, 
berarti pada waktu itu lingkungan hidup telah menjadi salah satu isu, wacana utama 
dalam masyarakatnya. Jika sebuah puisi menggambarkan lingkungan hidup yang 
masih seimbang, berarti pada masa itu belum terjadi kerusakan parah lingkungan. 
Sebaliknya, jika puisi itu menggambarkan lingkungan hidup yang tidak seimbang, 
berarti pada masa itu telah terjadi kerusakan lingkungan.  

Puisi-puisi lingkungan hidup yang ditulis pada tahun 1920-an sampai tahun 
1960-an pada umumnya menempatkan lingkungan hidup sebagai atribut dalam puisi 
dan menggambarkan lingkungan hidup yang masih seimbang. Artinya, pada masa itu 
lingkungan  belum merupakan masalah atau isu penting di masayarakat karena 
kerusakan lingkungan belum dirasakan akibatnya,  Tetapi,  puisi-puisi lingkungan 
hidup yang ditulis setelah tahun 1960-an  telah menempatkan lingkungan hidup 
sebagai tema puisi dan menggambarkan lingkungan hidup yang tidak seimbang.  
Artinya, pada konteks tersebut lingkungan hidup telah berkembang menjadi salah satu 
isu penting di masyarakat karena kerusakan lingkungan telah dirasakan akibatnya.   

 
5. PENUTUP  

  
Begitulah, seandainya penumpang mobil yang melaju di depan saya di jalan  

utama  Padang telah memiliki karakter ”sadar lingkungan” tentu mereka tidak akan 
membuang sampah sembarangan.  Tetapi, itulah ”dosa pendidikan” masa lalu. 
Akibatnya, dirasakan saat ini.  

Ke depan, agar dosa itu tidak terulang lagi, maka perlu pendidikan berwawasan 
lingkungan (Green Education).. Salah satu media yang dapat dimanfaatkan dalam 
pendidikan berwawasan lingkungan adalah puisi. Dan, Nauman, (2002) telah 
menginventarisasi hampir 90-an puisi dari berbagai penyair Indonesia yang berkaitan 
dengan masalah lingkungan hidup. Juga, sudah tersedia sebuah antologi puisi tentang 
lingkungan hidup yang berjudul “Cerita dari Hutan Bakau” yang diterbitkan Pustaka 
Sastra Jakarta tahun 1994. 

Kita tinggal memilih puisi yang mana yang dibutuhkan, : 
(1) Apakah puisi yang menjadikan lingkungan hidup sebagai atribut 

atau puisi yang menjadikan lingkungan hidup sebagai tema?. 
(2) Apakah puisi yang menggambarkan lingkungan hidup yang masih 

seimbang, atau puisi yang menggambarkan lingkungan hidup yang 
tidak seimbang? 

(3) Aapakah kita ingin menggambarkan perkembangan masalah 
lingkungan hidup dengan memanfaatkan konteks penciptaan puisi? 

.  
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LAMPIRAN:  

PUISI-PUISI LINGKUNGAN HIDUP 
1. 
SEJARUM PENITI, SEPUNGGUNG GUNUNG 
OLEH: TAUFIQ  ISMAIL 

Puisi punya kepentingan besar terhadap bertrilyunan daunan yang terpasang 

Tepat dan rimbun pada pepohonan 

Pada bermilyar pepohnan yang terpancang rapi 

Di permukaan bukit, pegungan, lembah dan dataran pantai 

Yang dialiri beratus juta kilometer kubik 

Air berbentuk padat, cair dan gas 

Dalam gerakan dinamik yang kau tak habis kagumi ruwetnya 

Tegak lurus dari atas ke bawah, dari bawah ke atas 

Miring terjal, miring landai 

Beringsut darikiri ke kanan, bergulir  dari kanan ke kiri  

Menembus permukaan daun, meluncuri serat-serat kayu 

Menguap gaib lewat noktah-noktah jendela mikroskopis 

Lalu bergabung dalam substansi gas yang tak dapat 

Kau sentuh, kau cium, kau tatap, beribu-ribu klasifikasinya 

Semua tersusun dalam komposisi yang begitu rumit 

Tapi, demikian teraturnya, yang memungkinkan kau 

Menengadah ke atas sana, dan tersiuk berkata 

Waduh 

Biru 

Bersih 

Betul 

Langit itu 

Dan tengoklahserpihan-serpihan bulu domba berserak di angkasa 

Dengarlah, angin telah berganti baju jadi musik gesek instrumental 

Yang melatarbelakangi semua ini, dan kulihat kau menitikkan 
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Dua 

Tetes 

Cairan 

Dari kedua sudut kelopak mata kau itu. 

 

 

Puisi punya kepentingan besar terhadapair yang tersedia 

Dalam berbgai ukuran bejana bumi 

Mengalir melalui berbagai macam format saluran tanah 

Dihuni oleh perenang-perenang sejati yang berukuran 

Mulai dari 

Sejarum peniti sampai sepunggung gunung 

Denganwarna warni panorama bawah laut 

Yang luar biasa menakjubkan 

Bayangan dan penafsirandari angkasa penuh cahaya 

Yang menaunginya 

Yang di atasnya mengapung dan mengepak 

Berjuta penerbang bersayap dengan gerakan matematis 

Bercumbu dengan angin dan bercakap-cakap dengan cuaca 

 

Puisi unya kepentingan besar terhadap unggas-unggas itu 

Yang ketika mengapung di atas sana 

Hinggap di dahan atau mengais tanah 

Berdialog dengan selurh makhluk penghuni bumi 

Melata dia, erangkak dia, berjalan kaki dua dia 

Menyusupirumput dia,  menyelamitanah dia 

Dan paru-paru mereka berdenyut, jantung mereka berdetak 

Susunan syaraf mereka memberi sinyal-sinyal cendekia 

Dalam sirkulasi zat asam yang siklusnya ruwet 

Tapi dapat dijelaskan lewat bahasa apa pun 

Dan susunan angka-angka apa pun 
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Sehingga dapat kita raba 

Peradaban  

Dan budayanya 

 

Puisi mencata semuanya dan menyampaikan kembali 

Dengan sentuhan yang indah dan penuh keterharuan 

Mengulangi ini lewat daurnya sendiri-sendiri 

Berabad lamanya beriringan 

Denyut zikir tiada putusnya tegak lurus ke arah 

Asal 

Ini 

Semua 

 

Puisi dengan penuh rasa khawatir, curiga dan cemburu 

Menyaksikan dedaunan, pepohonan, unggas, ikan 

cuaca, zat asam,susunan syaraf, sungai, danau, lautan  

bercakap serak dan gagu dengan seamanya 

bagai kawanan makhluk yang telah dilucuti kesempurnaannya 

dalam harmoni yang dulu tiada tertandingi 

Huruf-huruf kapital telah mengeja keerakahan 

Mengejek kemiskinan, mencetak kekerasan,  melestarian penindasan 

Menyebarkan kejahilan,  semua dalam bentuk baru 

Yang tanpa bandingan sepanjang umur sejarah 

Menerjemahkannya ke setiapbahasa 

Lengkap dengan petunjukpelaksanaannya 

Secara kolektif melakuan penghancuran peradaban 

Mula-mula dalam kecepatan perlahan, dan kini 

Dalam percepatan yang seperti yang tiada dapat tertahankan 

Puisi menangisinya, mencatatnya 

Dengan huruf-huruf sedih, sesak nafas, geram naik darah 
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PUISI MENEPUK BAHU DAN MENCOBA MENGINGATKAN! 

2. 
MEMBACA TANDA-TANDA  
OLEH: TAUFIQ  ISMAIL 
Ada  sesuatu yang rasanya mulai lepas dari tangan 
dan  meluncur lewat sela-sela jari kita 
Ada sesuatu yang mulanya tak begitu jelas 
Tapi,  kini kita telah mulai merindukannya 
 
Kita saksikan udara abu-anu warnanya 
Kita saksikan air danau yang semakin surut tampaknya 
Burung-burung kecil tak lagi berkicau di pagi hari 
Hutan kehilangan ranting 
Ranting kehilangan daubnDaun kehilangan dahan 
Dahan kehilangan hutan 
 
Kita saksikan zatasam didesak asam arang 
Dan karbon dioksida mengilas paru-paru 
 
Kita saksian gunung memompa abu 
Abu membawa batu 
Batu membawa lindu 
Lindu membawa longsor 
Longsor membawa banjir 
Banjir membawa air 
AIR MATA 
 
Kita telah saksian seribu tanda-tanda 
Biisakah kita membaca tanda-tanda 
 
ALLAH ....... 
Kami telah membaca gempa 
Kami telah disapu banjir 
Kami telah dihalau api  dan hama 
Kami telah dihujani abu dan batu 
Allah .... 
Ampuni dosa-dosa  kami 
Beri kami kearifan untuk membaca seribu tanda-tanda 
Ada  sesuatu yang rasanya mulai lepas dari tangan 
dan  meluncur lewat sela-sela jari kita 
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3. 
SOLITUDE 
Oleh: EKA BUDIANTA 
DI Gentng  Highlands aku melihat wajahmu 
DI Gentng  Highlands aku menengar saramu 
Di antara dua tebing 
Di atas jembatan kayu 
Aku terdiam menahan rindu 
 
Kekasihku,kekasihku 
Ijinkanaku mendaki bukit-bukit 
Dan menuruni jurang-jurang 
Tanpa menjawab pertanyaanmu. 
 
Aku  mendengar ada yang menjerit 
Ketika dinamit itu meledakkan bukit-bukit 
Kabut gemetar berlarian tak tentu arah 
ketika dari moncong-moncong  asap raksasa 
debu hitam  menyembur ke angkasa 
burung-burung menangis sepanjang hari 
karena hutannya habis sekaki demi sekaki 
siapa yang bertanggung jawab atas semua ini? 
Kekasih, katakan apa yang harus kulakukan 
Setelah menulis semuanya dalam puisi? 

 
4. 
KESAKSIAN LINGKUNGAN  
     Untuk Emil Salim 
OLEH: ABDUL ROZAK ZAIDAN  
I. 
Serombongan bangau terbang tanpa sayap 
sebab sayap-sayap mereka kini kau punya 
mereka mencarimu 
meskipun engkau telah siap dengan moncong senapanmu 

tak tergetar hatimu ketika suara halilintar 

mencuccurkn darah bangau-bangau  itu 
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Sementara wajahmu  

berselubung asap 

dan kau msih bersembunyi 

Serombongan bangau kini terbang dengan sayap-sayap 

Tapi ddi kanvasmu 

Mereka telah tak bernyawa 

II. 

Tedengar batu menjerit 

Mengantarkan mimpi petani 

Merindukan sebidang sawah 

Yang kini telah berubah 

Jadi rumah-rumah mewah. 

Bendungan itu dibnjiri lembar-lembar plastik 

Dan air hitamdengan bau asing 

menggenang 

keluar dari kelangkang rumah raksasa 

yang tidak bosannya berteriak 

menantang angkasa, mengeplkan asap 

Kini, dimanakah air yang jernih 

Kalau bukan dari kantung kemih? 

 

III. 

Kutemukan sayapmu terkaparketika halilintar membelah langitmu 

Dan memberimu ruang bebas 

Untuk bergerak menyebarkan plastik 

 mengusir desir angin pegunungan 

dengan dengung mesin pendingin 

meskipun mereka namakan rindu alam 

Kutemukan sayapmu yang tersia-sia 

Sejengkal demi sejengkal 

Tanah pegunungan mereka sulap 
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Jadi perempuan jalang 

Daging busuk dikerumuni lalat 

Dan mereka namakan rindu alam.   
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MANUSKRIP INDONESIA SEBAGAI PUSTAKA DUNIA: PERSEBARAN DAN APRESIASI   

     Dr. Mu'jizah 

   Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 

1. Pengantar  

Sebelum Gutherberg menemukan mesin cetak pada abad ke-18 berbagai sumber informasi 

dan pengetahuan yang menjadi peradaban suatu bangsa diabadikan dalam naskah tulisan tangan 

yang disebut manuskrip.Tulisan tanganini  jumlahnya terbatas berbeda dengan buku cetakan yang 

dalam sekali cetak bisa mencapai ratusan bahkan ribuan eksemplar jumlahnya. Seperti sebuah buku 

masa kini, manuskripsangat penting sebab di dalamnya tersimpan kekayaan informasi dan 

pengetahuanyang berlimpah, seperti agama, hukum dan adat, astrologi, perobatan, teknik dan 

arsitektur, sampai sejarah. 

Manuskrip itu ditulis dalam berbagai bahasa di Indonesia, yakni bahasa Aceh, Bali, Batak, 

Bugis-Makassar-Mandar, Jawa, Madura, Melayu, Minangkabau, Sasak, Sunda, Ternate, Wolio, 

bahasa-bahasa Indonesia Timur, Bahasa-bahasa Kalimantan, dan bahasa-bahasa Sumatera Selatan. 

Di samping itu, terdapat juga manuskrip yang ditulis dalam bahasa Arab dan bahasa Belanda. 

Manuskrip berbahasa Arab berhubungan dengan agama dan manuskrip berbahasa Belanda 

berhubungan dengan sistem pemerintahan. Manuskrip ini tersimpan di berbagai lembaga di seluruh 

dunia. Dalam Khazanah Naskah: Panduan Koleksi Naskah-Naskah Indonesia Sedunia (Chambert-Loir 

dan Farurrahman, 1999) disebutkan bahwa manuskrip yang berasal dari Indonesia  tersebar di 

sekitar 30 negara. Bahkan ada negera yang tidak memiliki hubungan sejarah seperti Rusia, Jerman, 

dan Prancis juga memilikinya.  

 Dengan persebarannya yang begitu luas dapat dikatakan bahwa Indonesia sejak masa lalu 

telah menarik perhatian dunia dan hasil pemikirannya dalam manuskrip telah menjadi pustaka 

dunia, pustaka atau kitab yang diapresiasi oleh masyarakat dunia. Hanya masalahnya bagaimana 

masyarakat Indonesia sebagai pewaris kebudayaan itu mempelajarinya dan bagaimana masyarakat 



2 
 

dunia menghargainya?  Berkaitan dengan hal itu, dalam makalah ini dibahas beberapa hal, yakni  (1) 

di mana saja manuskrip itu tersimpan dan bagaimana manuskrip-manuskrip ini tersebar, (2) apa saja 

isinya dan bagaimana masyarakat dunia mengapresiasinya, dan (3) bagaimana cara pemerintah 

menangani dan mengelolanya? 

 

2. Manuskrip Indonesia sebagai Pustaka Dunia 

Manuskrip yang berasal dari Indonesia ini  menggunakan alas tulis seperti  lontar,kulit kayu, 

bambu, kain, dan kertas tradional yang disebut dluwang oleh orang Jawa dan Sunda. Alas tulis 

berbahan tradisional ini bersifat kurang lestari. Jika kurang dipelihara dengan baik alas ini akan 

rusak.  Hingga saat ini manuskrip-manuskrip yang disimpan perorangan di Indonesia banyak yang 

kurang terjaga sehingga banyak yang rusak, hilang, dan hancur.  Dengan hilang dan hancurnya 

manuskrip itu berarti hilang pula informasi dan pengetahuan yang ada di dalamnya.   Oleh sebab itu, 

manuskrip ini disebut sebagai benda budaya yang terancam punah.  

Manuskrip merupakan tradisi tulis yang hidup dan berkembang di kraton atau istana yang 

pada masa lalu ditulis oleh para pujangga atau juru tulis kerajaan.Sementara masyarakat di luar 

kerajaan lebih banyak berkreasi dalam sastra lisan. Hampir seluruh suku di Indonesia (Badan Pusat 

Statistik Nasional menyebutkan jumlah suku  sekitar 1.128) mempunyai kekayaan sastra lisan, tetapi 

hanya sebagian kecil yang memiliki sastra tulisan tangan(manuskrip). Kedua sastra itu menggunakan 

bahasa daerah sebagai alat ungkapnya yang jumlahnya mencapai 746 bahasa.Dari jumlah bahasa itu, 

kini hanya tersisa belasan bahasa mempunyai aksara yang diabadikan dalam manuskrip. Aksara itu 

antara lainaksara turunan Palawa , seperti aksara Jawa, Sunda,  Bugis-Makassar, Bali, Sasak, 

Ulu/Krinci, Lampung, Batak, Mbojo, aksara turunan Arab, seperti Pegon, Jawi, Buri Wolio, dan 

Serang. Manuskrip itu berasal dari beberapa daerah, seperti Aceh, Minangkabau, Riau, Jambi, 

Palembang, Lampung (Sumatra), Jawa, Betawi, Sunda, Bali, NTB, Pontianak, Banjarmasin, Berau 

(Kalimantan) dan Bugis, Makassar, Tanete, Buton, Mandar d (Sulawesi) , Ternate dan Ambon. 
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Manuskrip yang berasal dari Indonesia  itu jumlahnya mencapai puluhan bahkan ratusan 

ribu. Benda budaya itu dapat dikatakan sebagai pustaka dunia, bacaan dunia sebab (1)dilindungi dan 

diakui sebagai warisan dunia, (2) penyebaran dan tempat penyimpanan tersebar di belahan dunia, 

(3) dibaca dan dikaji oleh masyarakat dunia, serta (4) dikreasi dan dipentaskan menjadi pertunjukan  

tingkat dunia.  

Untuk melindungi  manuskrip ini dari kepunahan ini, beberapa lembaga di Indonesia dan 

beberapa negara asingmemberikan bantuan dalam program inventarisasi dan dokumentasi 

manuskrip sebagai benda hampir punah. Lembaga itu seperti The British Library (Inggris), Toyota 

Foundations, dan Tokyo University for Foregin Studies (Jepang). Saat ini manuskrip disimpan dalam 

berbagai lembaga dan perorangan baik di Indonesia dan di banyak Negara di dunia. Dalam koleksi 

lembaga, manuskrip ini cenderung aman karena sudah dijaga meskipun dengan syarat minimal. 

Namun, koleksi yang tersimpan dan milik perseorangan sebagian besar terancam karena 

perawatannya kurang memadai. Untuk itu, manuskrip-manuskirp ini harus dilindungi dari 

kepunahan sebab benda ini sebagai kekayaan hak intelektual bangsa Indonesia.  

Dalam rangka pelindungan UNESCO telah mendaftarkan melalui Memory of the World  

(MOW)beberapa manuskrip sebagai kekayaan tak benda dari Indonesia. Manuskrip itu adalah  (1) 

Negarakertagama, (2) I La Galigo, (3) Babad Diponegoro, dan (4) Makyong. Dua judul yang disebut 

terakhir masih dalam proses pengesahan dalam registrasi tersebut.Di samping keempat judul 

tersebut masih banyak manuskrip bermutu dari Indonesia yang siap diregistrasikan ke lembaga 

dunia tersebut dan hanya menunggu kesigapan bangsa Indonesia sebagai pemilik syah warisan 

budaya ini. 

Berbagai usaha pencatatan dan dokumentasi sudah dilakukan dalam bentuk katalog.Katalog 

yang mencatat manuskrip yang berada di Indonesia, antara lain Ronkel (1909)  mencatat naskah di 

Museum Gadjah danBehrend (1989) naskah yang berada dalam koleksi Perpustakaan Nasional, 

Florida (1981) mencatat naskah di Surakarta, Lindsay (1982) dan Behrend (1989) naskah koleksi 
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Kraton dan naskah Senobudoyo (Yogyakarta), Yusuf (1980) naskah Maluku, Ekadjati (1988) naskah 

Sunda, Mulyadi dan Maryam salahuddin (1980) naskah Bima, Yayasan naskah Nusantara yang 

diketuai Ibu Ikram menyusun beberapa katalog, antara lain naskah Buton (2001) naskah Palembang, 

(2004 ), naskah Kalimantan dan naskah Ambon,serta Paeni (1994) naskah Bugis. Di samping itu, 

masih banyak katalog yang disusun oleh lembaga-lembaga pemilik naskah. 

Manuskrip Indonesia yang berada dalam koleksi di luar negara disusun antara lain oleh 

Juynboll (1899) dan Ronkel (1921) naskah koleksi Universitas Leiden, Braginsky (1989) naskah koleksi 

di Rusia, Voorhoeve dan Ricklefs (1977) naskah koleksi Inggris, Omar (1991) naskah di Prancis dan 

Jerman,  Syahrial dan Rahman naskah Melayu di Afrika Selatan, dan Chambert-Loir dan Faturrahman 

(1999)naskah-naskahdi dunia. Dalam katalog yang disebutkan terakhir itu dicatat sekitar 30 negara 

yang menyimpan manuskrip Indonesia, antara lain AfrikaSelatan, Amerika Serikat, Australia, Austria, 

Belgia, Ceko, Denmark, Hungaria, India, Irlandia, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Norwegia, Polandia, 

Portugal,Rusia, Selandia Baru, Spanyol,Swedia, Swiss, Thailand, dan Vatikan.Naskah-naskah 

Indonesia ini tersebar dan banyak tersimpan di Belanda dan di Inggris karena faktor sejarah, tetapi 

naskah terdapat pula di Jerman, di Prancis, di Rusia, dan di berbagai negeri yang lain yang tidak 

mempunyai kaitan sejarah dengan Indonesia.  

Penyebaran yang sangat luas itu mempunyai arti sejarah. Menurut Chambert-Loir dan 

Faturrahman (1999:8) sejumlah koleksi dibawa ke luar negeri oleh orang Indonesia sendiri. 

Contohnya naskah-naskah yang sekarang terdapat di Afrika Selatan dan Sri Lanka sebagian dibawa 

dari Indonesia, sebagian disalin atau ditulis oleh para perantau (atau orang buangan) yang menetap 

di kedua negeri itu. Koleksi-koleksi lain adalah hasil persentuhan budaya. Misalnya, naskah yang kini 

di Jerman (terutama naskah Batak) sebagian besar berasal dari kegiatan para misionaris Jerman di 

Sumatra Utara mulai pertengahan abad yang lalu dan ada juga yang dikumpulkan oleh seorang 

Jerman yang menjadi guru privat anak-anak Gubernur Jendral Belanda di Buitenzorg (Bogor) sekitar 

tahun 1850. Contoh lain lagi, koleksi yang tersimpan di Library of Congress, Washington, diperoleh 
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oleh sebuah ekspedisi Amerika di Singapura tahun 1842, sedangkan koleksi yang berada di 

Perpustakaan Nasional Paris, Prancis,  dirintis oleh seorang Prancis yang belajar bahasa Melayu di 

London tahun 1845. 

 Dalam Baried (1994) manuskrip sejak abad ke18 telah menjadi barang dagangan antik. 

Benda ini sudah masuk dalam perdagangan gelap benda-benda kuno. Perdagangan ini terus 

berlangsung hingga kini. Beberapa kali dalam media massa, di antaranya Kompas, diungkap masalah 

jual beli manuskrip Indonesia di berbagai daerah di Indonesia. Benda langka dan kuno ini penting 

dan banyak menarik perhatian karena  di dalamnya terdapat berbagai  informasi, pemikiran, dan 

pengetahuan lokal mulai dari catatan harian para penguasa, surat-surat berharga,  adat-istiadat, 

hukum, sejarah, keagamaan, arsitektur, makanan, astrologi, dan pengetahuan lainnya. Untuk 

memasuki dunia itu, katalog menjadi semacam pintu masuk bagi para peneliti untuk mendalami 

sejarah masa lalu Indonesia.  

Keberadaan manuskrip Indonesia sebagai pustaka dunia dibuktikanjuga dengan apresasi 

berupa kajian yang dilakukan oleh pakar dari Indonesia dan pakar asing. Kajian terhadap manuskrip 

Indonesia ini sudah dilakukan sejak awal abad ke-19 oleh beberapa ahli budaya, seperti H.C. Klinkert 

dan Von De Wall. Menurut Baried, dkk (1994:50) minat terhadap teks-teks Nusantara berawal dari 

adanya pelajaran bahasa-bahasa Nusantara yang diberikan kepada para calon pegawai dan pejabat 

yang akan dikirim ke Indonesia. Mereka dibekali pengetahuan bahasa, ilmu bumi, dan kebudayaan. 

Kuliah pertama kali diadakan di Breda, tahun 1836 dan di Delf, tahun 1842. Taco Roorda dan Roorda 

van Eysinga diangkat sebagai guru besar. Pada akhirnya kuliah ini dipindahkan ke Fakultas Sastra 

Universitas Leiden, Belanda. Dari sini perkembangan kajian terus terjadi, bahkan beberapa ahli dari 

Inggris juga memberikan perhatian khusus pada teks-teks ini, seperti John Leyden, R.O. Winstedt, 

dan Hans Overbeck  

Pada tahap awal kajian teks-teks Nusantara bertujuan untuk menyunting. Berhubung tenaga 

peneliti masih terbatas, teks-teks yang diambil kebanyakan dari naskah Jawa dan Melayu. Hasil 
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suntingan terbatas berupa penyajian teks dalam huruf aslinya dan pengantar. Suntingan seperti ini, 

diterbitkan tahun 1849 oleh Van Hoevel, Syair Bidasaridan pada tahun 1845 oleh Roorda van Eysinga 

Hikayat Sri Rama. Kajian berikutnya Sejarah Melayu oleh John Leyden (1921). Pada terbitan ini teks 

dialihaksarakan dan ditambahkan dengan terjemahan dalam bahasa Inggris. Suntingan yang serupa 

juga dilakukan oleh H. Over Beck (1922) terhadap Hikayat Hang Tuah. 

Kajian berupa suntingan dengan kritik teks mulai dilakukan pada abad ke-20. Suntingan 

dengan mencari teks yang mendekati aslinya dilakukan oleh A. Teeuw (1966) dalam Hikayat Seribu 

Masail dan Shair Ken Tambuhan. J.J. Ras (1968) dalam Hikayat Bandjar dan Kota Waringin. Pakar 

dari Indonesia juga mulai mengikuti jejak ini, seperti Teuku Iskandar (1959) menerbitkanDe Hikajat 

Atjeh oleh Naguib al-Attas(1970) mengkajiThe Mysticism of Hamzah Fansuri dan S. Soebardi(1975), 

The Boek of Cabolek.Beberapa tahun kemudian telaah manuskrip menggunakan beberapa 

pendekatan penelitian sastra, seperti kajian Achadiati Ikram (1980) dengan Hikayat Sri Rama dan  

Edwar Djamaris (1999) Tambo Minangkabau, dan Partini Sardjono Pradotokusumo (1984) 

meneliti Kakawin Gadjah Mada dengan pendekatan interteks.  

Berbagai telaah yang mengangkat sastra sejarah (historiografi) juga dilakukan oleh Chambert-

Loir terhadap beberapa manuskrip Bima, (1) Syair Kerajaan Bima,(1982),Cerita Asal Bangsa Jindan 

Segala Dewa-Dewa,(1985)  dan Bo’ Sangaji Kai (1999). Sampai saat ini manuskrip Indonesia terus 

dikaji pada tahun 2004 terbit shair Sinyor Kosta oleh A. Teeuw dkk, dan Syair Bidasar oleh Julian 

Millie, dan Karya lengkap Abdullah oleh Amin Sweeney.Lembaga penelitian yang terus 

memfokuskan diri dan menerbitkan kajian manuskrip Indonesia antara lainEFEO, lembaga penelitian 

Prancis, Universitas Leiden, dan  KITLV,lembaga penelitian Belanda.  

Akhir-akhir ini, penelitian manuskrip tidak sebatas pada kajian teks yang ditekuni filolog, 

tetapi juga didorong oleh kajian kodikologi yang mempelajari naskah (codex).  Mulyadi (1994) 

mengatakan  kajian kodikologi antara lain sejarah naskah, sejarah koleksi naskah, penelitian tempat-

tempat penyalinan, penyusunan katalog, perdagangan naskah, dan penggunaan naskah. Beberapa 
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penelitian mengenai tempat-tempat (scriptorium) penyalinan mulai dilakukan, misalnya penyalinan 

naskah Merbabu-Merapi oleh Wiryamartana (1999) dan Wiryamartana, van der Molen, dan Kartika; 

naskah Bali oleh H.I.R Hinzler (1993); naskah Jawa oleh T.T. Behrent (1999); naskah Betawi oleh 

Teuku Iskandar, Chambert-Loir, Dewaki Kramadibrata, dan Maria Indra Rukmi; naskah-naskah Riau 

oleh UU Hamidi, Ding Choo Ming, Virginia Matheson, dan Mu’jizah. Dalam penelitian ini keindahan 

visual pada naskah-naskah bergambar mulai dikaji dan kajian itu di antaranya oleh Gallop dan Arps 

(1991), Gallop (1994) Janson Aan dkk (1995), dan Mu’jizah (2009). Iluminasi naskah Jawa diteliti oleh 

Tim Behrend (1999) dan Saktimulya (1996) serta prasi Bali oleh Suparta. Telaah seperti ini diperkaya 

lagi dengan terbitnya buku Illuminations yang disunting oleh Ann Kumar dan McGlynn (1994). 

Kajian manuskrip dengan menampilkan manuskrip seperti aslinya juga dilakukan dalam 

bentuk edisi facsimile. Pada tahun 1993 Roger Toll dan Jan Just Wirkam menerbitkan Mukhtasar 

Tawarikh al-Wusta dan Ismailmenyunting Hikayat Isma Yatim.Untuk mengetahui berbagai kajian 

yang pernah dilakukan, pada tahun 1999, Edi S. Ekadjati dkk. menyusun Direktori Edisi Naskah 

Nusantara.Selain telaah, berbagai tulisan ringkas dalam beberapa jurnal masih berlangsung. Namun, 

jumlah jurnal juga belum banyak bertambah. Sampai kini kita masih membaca jurnalBKI (Belanda), 

JMBRAS (Inggris), Archipel (Perancis), ditambah dengan Jurnal Filologi (Malaysia), Wacanadan Lektur 

(Indonesia). 

Bentuk apresiasi masyarakat dunia terhadap manuskrip Indonesia adalah pementasan di 

tingkat dunia. Pementasan yang masih hangat dalam ingatan kita adalah pementasan atau 

pertunjukan kelas dunia terhadap I La Galigo yang disutradai oleh Robert Wilson. Pementasan ini 

diselenggarakan di beberapa kota dunia, seperti Rotterdam (Belanda), Barcelona (Spanyol), New 

York (Amerika Serikat), Melbourne (Australia), dan Singapura serta Jakarta dan Makassar. Pada 

dasarnya kreasi ini juga sering diadakan di Yogyakarta di Candi Prambanan untuk pementasan 

sendratari Cerita Ramayana.  
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3. Pengelolaan Manuskrip sebagai Pustaka Dunia 

Dari  jumlahnya yang besar, pengetahuan yang beragam, ketersebaran yang luas,dan apresiasi 

yang tinggi, pemerintah harus mengelola dan menangani kekayaan intelektual bangsa ini dengan 

terencana. Pengelolaan itu ditujukan untuk kemaslahatan dan pemartabatan bangsa Indonesia di 

mata dunia. Program yang harus dilakukan adalah pengembangan, pembinaan, dan pelindungan 

terhadap manuskrip sebagai pustaka dunia.  

Untuk keperluan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan langkah pertama 

yang dilakukan adalah penelitian sebagai dasar untuk studi kekayakan.  Pengkajian yang 

perlu dilakukan antara lain pemetaan manuskrip Indonesia. Pemetaan yang dimaksud 

adalah menginventarisasi, merekam, mendokumentasi seluruh manuskrip yang ada dalam 

sebuah pangkalan data manuskrip Indonesia. Pangkalan data ini menjadi semacam pusat 

infromasi manuskrip. Untuk pendataan seluruh kekayaan itu diperlukan teknologi informasi 

yang dapat memudahkan mencatat, mendistribusikan, dan mengakses dengan teknik online. 

Dengan cara ini sosialisasi kekayaan intelektual bangsa Indonesia dapat dinikmati 

masyarakat dunia.Pada dasarnya usaha ini pernah dirintis oleh beberapa lembaga, tetapi 

belum menyeluruh. Untuk itu, pemerintah Indonesia yang harus melaksanakan program ini  

dengan pangkalan data yang lengkap.  

Berbagai usaha pencatatan dalam berbagai katalog yang sudah disebutkan di atas 

dapat dikutip dengan mencantumkan sumbernya. Idealnya pemetaan itu juga dilengkapi 

dengan perekaman dan dokumentasi. Dengan adanya rekaman baik dalam bentuk foto 

digital, mikrofilm, atau mikrofis, penelitian lanjutan lebih mudah. Selain rekaman dilakukan 

juga pendokumentasian, yaknipengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan 

dengan cara yang benar.Dalam dokumentasi ini prioritas diberikan pada manuskrip milik 

perorangan yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Jika pencatatan, perekaman, 
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dan dokumentasi tidak segera dilakukan, manuskrip itu akan rusak atau hilang. Dengan 

rusak dan hilangnya manuskrip berarti hilang pula pemikiran dan pengetahuan yang ada di 

dalamnya. 

Model pencatatan yang sangat lengkap dapat dicontoh dari  katalogsusunan 

Wieringa (1998) Catalogue of Malay and Minangkabau Manuscripts. Katalog ini sangat baik 

dan deksripsinya sangat rinci dengan berbagai indeks, seperti indeks judul, indeks tempat 

atau daerah, dan indeks  cap kertas (watermarks), dan cap kertas tandingan (countermarks). 

Dalam penyusunan katalog manukrip  selain keahlian filologi dan kodikologi juga diperlukan 

kesabaran dan ketekunan karena yang hadapi adalah buku kuno yang memerlukan 

perlakuan khusus.  

Pelindungan dalam bentuk dokumentasi manuskrip saat iniharus segera 

ditingkatkandan perlu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Dokumentasi 

merupakan salah satu bentuk pelestarian yang sangat penting agar isi naskah tidak hilang. 

Iklim tropis seperti Indonesia sangat rentan bagi benda kuno itu, terutama alasnya yang 

tradisionalyang tidak dapat bertahan terhadap iklim tersebut. Di samping itu, serangan 

ngengat juga mengancam keberadaan naskah. Untuk itu, perawatan naskah menjadi 

prioritas utama. Namun, pada kenyataannya perawatan pada benda budaya ini sangat 

minim. Beberapa puluh tahun yang lalu dokumentasi dalam bentuk mikrofilm sudah 

dilakukan, tetapi perawatan mikrofilm itu tidak memadai sehingga mikrofilmnya lebih 

dahulu punah daripada manuskripnya. Saat ini dengan kemajuan teknologi, 

pendokumentasi yang lebih mudah dapat dilakukan dengan foto digital dan tenaga 

profesional. 
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Manuskrip yang berada di luar negara sebetulnya tidak perlu dikhawatirkan karena 

manuskrip ini sudah dirawat dengan baik, tetapi sebagai pewarisnya ada kerinduanuntuk 

memilikinya. Di Perpustakaan Nasional terdapat beberapa manuskrip yang  merupakan 

rekaman dari manuskrip di The British Library dan Perpustakaan Universitas Leiden, tetapi 

jumlahnya tidak banyak. Pemerintah harus menindaklanjutinya danbekerja sama dengan 

negara-negara pemilik manuskrip Indonesia tersebut. 

Catatan dan dokumentasi harus dimasukkan dalam pangkalan data sehingga 

informasi dapat diakses dengan mudah oleh para peneliti. Kajian naskah dengan edisi teks 

sebagai sumber dan kajian antardisiplin harus dilakukan sebab di dalam teks itu terdapat 

beragam pengetahuan masa lalu yang memerlukan kepakaran khusus. Tugas filolog dan 

kodikolog adalah menyajikan teks dan mengungkap sejarah naskah. Berbagai 

pertanggungjawaban keilmuan dalam pengolahan manuskrip harus akurat. 

Hasil kajian ini ditindaklanjuti untuk bahan pembinaan.Naskah warisan nenek 

moyang ini jangan terkesan hanya dilestarikan sebagai benda keramat, manuskrip ini harus 

diolah sebagai  bahan bacaan penunjang atau bahan ajar muatan lokal.  Salah satu bentuk 

olahan itu berupa penyusunan bahan ajar yang dapat dibaca untuk khalayak ilmiah dan 

khalayak umum tergantung pada kepentingannya. Penyusunan itu bisa dalam bentuk (1) 

edisi teks, (2) bacaan remaja, (3) antologi atau bunga rampai, dan (4) penyusunan buku 

sejarah.  

Penyusunan bahan bacaan bagi siswa atau remaja yang bersumber pada naskah juga 

harus disusun agar generasi muda mengetahui nilai-nilai dan mereka mempunyai wawasan 

pengetahuan budaya asli mereka. Kita berharap mereka juga bisa mengapresiasi karya-karya 

klasik. Berbagai edisi ilmiah yang sudah ada dapat  dipakai sebagai sumber. Upaya yang 
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dilakukan Inggris dalam memperkenalkan karya klasik seperti Hamlet dan Shakespeare 

kepada anak-anak muda perlu ditiru. Bahan bacaan ini diharapkan dapat membangkitkan 

kreativitas remaja dan menumbuhkan minat terhadap sastra. Di samping itu, bahan bacaan 

ini juga menjadi alternatif bagi guru sebagai bahan pengajaran sastra di sekolah.   

Penyusunan antologi atau bunga rampai merupakan salah satu upaya 

pemasyarakatan dan penyebaran informasi . Bahan bacaan itu diambil dari hikayat dan syair 

yang dikreasi dengan bahasa kini dan yang dipilih adalah tema-tema yang menarik.Di 

samping itu, hal yang penting juga dalam pengadaan bahan bacaan adalah penyusunan 

sejarah sastra, khususnya sastra trdisional. Dalam rangka pelindungan perlu dilakukan usaha 

untuk mengkontekstualkan isi manuskrip dengan masyarakat saat ini. Salah satu usaha yang 

dilakukan dengan cara aktualisasi, yaitu upaya pemasyarakatan isi manuskrip kepada 

masyarakat modern dalam bentuk terkini.  

Kegiatan ini dilakukan agar masyarakat mengenal lebih jauh tentang kekayaan 

pemikiran. Upaya aktualkisasi ini di antaranya dengan cara penyaduran/penceritaan 

kembali, penerbitan ulang, alihwahana (alih bentuk) misalnya dari sastra klasik dialihkan 

bentuknya ke dalam film, sinetron, dan pementasan lain.  Usaha lainnya adalah revitalisasi, 

memberdayakan kembaliisi teks di tengah masyarakatnya. Cara yang dilakukan 

mengenalkan kembali teks-teka lama kepada generasi muda. Karya-karya penting dan 

menjadi puncak perlu direvitalisasi dengan cara pengalihan pengetahuan dari generasi tua 

kepada generasi penerus/muda.  
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4. Penutup 

Kekayaan bangsa Indonesia pada masa lalu dalam manuskripsangat besar. Di dalam 

manuskrip ini terdapat berbagai pemikiran bangsa dari berbagai suku di Indonesia, 

khususnya suku yang sudah mengenal sistem tulis. Pada masa lalu isi manuskrip dijadikan 

pegangan hidup dan falsafah. Di dalam manuskrip itu terkandung pengetahuan lokal, seperti 

sastra, keagamaan, budaya, primbon, ideologi, sosial, ekologi, dan politik. Saat ini manuskrip 

dari Indonesia tempat penyimpanannya sangat tersebar hingga mancanegara dan apresiasi 

yang diberikan oleh masyarakat dunia juga besar. Oleh sebab itu, untuk menangani hasil 

kekayaan intelektual bangsa ini diperlukan pengelolaan yang baik oleh pemerintah. 

Manuskrip ini termasuk sebagai karya hampir punah, alas tulisnya kurang lestari. Oleh sebab 

itu, banyak negara memberikan perhatian khusus dalam penyelamatannya. 

Berbagai langkah perlu dilakukan dan bersama-bersama dalam usaha pelindungan. 

Pemerintah harus bekerja sama dengan lembaga yang berkecimpung di bidang ini untuk 

menyusun program pengembangan, pembinaan, dan penyelamatan. Kegiatan tersebut di 

antaranya berupa inventarisasi, penyusunan katalog, dokumentasi dan digitalisasi, 

penyusunan bahan ajar, aktualisasi, dan revitalisasi. Untuk kerja besar itu para profesional di 

bidangnya harus dilibatkan agar hasilnya berkualitas.  
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“SASTRA INDONESIA SEBAGAI 
WARGA SASTRA DUNIA”

Riris K. Toha‐Sarumpaet
Fakultas Ilmu Pengetahuan BudayaUI
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SASTRA DUNIA 1

 Masa kini, siapa pun dan apa pun yang diupayakan, 
berada dalam lingkup dunia

 Mengajar dan membaca sastra Indonesia, wajib
berpikir dalam kaitannya dengan (sastra) dunia

 Makin berpikir mengenai lokal, “apakah Indonesia”, 
makin bertumpu ke global, “apakah aku di dunia”

 Bukan lagi peluang, tetapi tantangan yang perlu
dihadapi secara sadar dan terencana

 Bahaya penggeneralisasian
 Hentakan pada kesadaran, pentingnya sadari setiap

perspektif
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SASTRA DUNIA 2

 1820‐an: yang terbaik
 1920‐an: yang universal
 Sastra yang diterjemahkan
 Berkaitan dengan kuasa dan dominasi (bhub.
dgn studi poskolonial)

 Berkaitan dengan globalisasi: sbg proses, 
kekuatan, fungsi

 Berkaitan dgn komodifikasi (“market 
realism”) produksi dan kosumsi
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SASTRA DUNIA 3

 Segala yg ditulis
termasuk sastra pop (?)

 Berkaitan dgn
internasionalisme

 Ambisi imperial, 
mendistorsi keunikan

 Menjadi warga dunia
 Menjadi

global/transformasi
 Menjadi paradoks: 

makin cepat ttp kurang
waktu, lebih banyak
komunikasi ttp lebih
sedikit komunitas
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SASTRA DUNIA 4

 Penerjemahan budaya dan apresiasi sastra
 Dialektika antara kerumitan lokal dan
perspektif berskala besar

 Berpikir ttg: sirkulasi, apropriasi, 
penggunaan, revoicing, reaccentuation, 
indigenization, mediation (jadi bukan hanya
soal orisinal, pengaruh, difusi, invasi, 
dampak)

 Hasrat mimetik: dua arah atau lebih, 
transkulturasi bukan baru, cek Betawi
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KARYA SASTRA

 Hakikat memanusiakan
 Ada yang “distinct”
 Ada yang membedakan secara budaya
 Ada yang berharga sepanjang masa
 Siapakah kita? Di dunia?
 Apakah dunia bagi kita?
 Bagaimanakah Indonesia memandang dunia?
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CATATAN UTAMA

 Judul pidato penerimaan gelar Dr. HC HB 
Jassin dari UI, 14 Juni 1975.

 Sastra Indonesia adalah bagian dari sastra
dunia, dipengaruhi dunia, dan (bahkan
sekarang) memberi pada dunia.

 Memajukan sastra Indonesia: “ciri‐ciri
sendiri yang berakar pada watak bangsa.” 
(Eneste, 1983: 3‐19)
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MEMBACA, MENGENAL, 
DAN MENJADI 
 Dipengaruhi sebelum abad 20, Hindu, Islam 
pada Sastra Melayu Klasik

 Aliran masa 20‐an, Pujangga Baru, Angkatan
45

 Pengaruh sosial politik, mis. Angkatan 66
 Sastra Indonesia berjumpa pemikiran dunia
luar, lahirnya pendidikan modern, dipenuhi
Sekolah Internasional,  semangat
internasional, karya sastra yang beragam
tema, genre, gaya, dst.
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TOKOH SASTRA DUNIA 1

 Zaman klasik: Homer, pengarang Iliad and 
Odyssey; Aristoteles, Poetica; Plato, kritikus
sastra pertama

 Abad pertengahan: Dante Alighieri, Rumi
 Abad 16, Shakespeare, penulis drama 
terbesar sepanjang masa

 Abad 17, John Milton, John Dryden
 Abad 18: Goethe, JJ Rousseau, Jonathan 
Swift, Gulliver’s Travel
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TOKOH SASTRA DUNIA 2

 Abad 19: Edgar Allan Poe ygmasih menjadi
bacaan wajib di umumnya program studi sastra
di dunia, Anton Chekov, Mark Twain, Ibsen, John 
Keats

 Abad 20: James Joice, Franz Kafka, Ernest 
Hemingway, Graham Greene, Samuel Beckett, 
Kawabata Yasunari, Pablo Neruda, Albert Camus, 
Lorca

 Abad 21: sangat banyak dan beragam tokoh
terkait masalah identitas, kebangsaan, kuasa, 
perempuan, kemiskinan, dll
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KARYA SASTRA DUNIA: MEMBANGUN 
DAN MENGUBAH DUNIA

 To His Coy Mistress, 1681, Andrew Marvell
 Persian Letters, 1721, Montesquieu
 Fairy Tales, 1835, Hans Christian Anderson
 The Three Musketers, 1844, Alexandre
Dumas
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INDONESIA MEMBACA 2
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INDONESIA MEMBACA 3
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INDONESIA MEMBACA 4
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WARGA DUNIA

 Dibesarkan oleh karya sastra dunia
 Remaja dan menjadi dewasa dengan sastra
dunia

 Pandangan bahkan sikap telah terbentuk
sebagai bagian dari dunia

 Sastra dunia bukan barang baru
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INDONESIA MEMBACA 6
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INDONESIA MEMBACA 7
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INDONESIA MEMBACA 8

Kasus plagiat
Kapal van der Wijk
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INDONESIA MEMBACA 12
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MENELADAN DUNIA

 Narasi besar tentang kehidupan: soal cinta kasih, 
perjuangan, derita dan bahagia, pergumulan
menjadi manusia, menjadi perempuan, menjadi
kuat, kebangkitan, keutuhan, kebersamaan, 
kebangsaan, kepemimpinan, termasuk
kehancuran dan penghancuran, angkara murka

 Pemikiran utama
 Cara berpikir
 Cara bersikap
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INDONESIA DIBACA 1

Pertama diterjemahkan. Tidak bisa
Diterbitkan di Indonesia
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INDONESIA DIBACA 2
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INDONESIA DIBACA 3
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INDONESIA DIBACA 4
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INDONESIA DIBACA 5
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INDONESIA DIBACA 6

 Pengajaran bahasa dan
sastra Indonesia di
manca negara

 Puluhan skripsi, tesis, 
disertasi tentang karya
sastra Indonesia

 Ada yang khas tentang
Indonesia

10/29/2013 31RKS/Kongres BI/2013/SI sbg Warga Sastra Dunia



PENGARANG INDONESIA  MEMANDANG 
DUNIA
 Banyak pengarang Indonesia, banyak karya, 
banyak yang bertenaga, namun belum
banyak yang dikenal: tidak dalam bahasa
Inggris

 Masyarakat kurang membaca
 Indonesia yang belajar
 Indonesia yang berkembang
 Indonesia yang istimewa
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TIGA PENGARANG

 Adanya tenaga besar, produktivitas
 Adanya konsistensi fokus, gaya, 
perhatian

 Adanya kebertahanan
 Adanya daya tarik
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PRAMOEDYA ANANTA TOER

 PENTINGNYA SEJARAH: SIAPAKAH AKU
 Kekuatan sosial, kebudayaan, dan politik
berkelindan melandasi kehidupan dan tulisan
Pram.

 Perlu dibaca untuk mengetahui cara menjadi
manusia, menjadi anggota masyarakat yang 
merdeka dan berkehendak dan beridealisme

 Menarik bagi masyarakat dunia: 40‐an bhs.
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PRAM DI DUNIA 1
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PRAM DI DUNIA 2
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PRAM DI DUNIA 3
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PUTU GIAT DI DUNIA

 Sutradara drama produktif
 Penulis drama produktif
 Penulis prosa produktif
 Mengajar dan adakan

pertunjukan di Jepang, USA, 
Eropa

 Karya‐karyanya diterjemahkan
ke berbagai bahasa: tentang
rakyat kecil, ketimpangan sosial, 
dan kemacetan kehidupan

 Membacakan karya, berceramah
di manca negara

 MEMBELA YANG HINA 
DENGAN TEROR: SOAL 
MARTABAT
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SENO DISUKA DUNIA 1
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SENO DISUKA DUNIA 2

 Penulis sajak, prosa, drama 
produktif

 Jurnalis/fotografer/
pengajar

 Karya‐karyanya
diterjemahkan ke berbagai
bahasa: menolak
pengekangan, melawan
tirani, mempertanyakan
ketidakadilan: PENTINGNYA 
MERDEKA, PUNYA DIRI

 berbicara danmembaca
karya di manca negara
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SASTRA INDONESIA 
WARGA SASTRA DUNIA 1
 “Laporan perselingkuhan/pandangan mata”
 Fenomena perempuan pengarang
 Teknologi yang mendidik:

= media sosial
= visual/grafis
= semua menjadi penulis
= program
= mesin
= pencetak/penerbit sendiri
= dunia cyber

SIAPAKAH KITA?
INILAH SOAL SASTRA INDONESIA
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SASTRA INDONESIA 
WARGA SASTRA DUNIA 2
 Kualitas vs kuantitas
 Persoalan tema
 Persoalan tatanan sosial, budaya, dan politik
 Persoalan menjadi warga dunia namun “berciri

Indonesia”: bagaimana?
 Soal bahasa pengantar
 Soal identitas
 Soal budaya
 Sastra Dunia: LOKAL‐>REGIONAL‐>GLOBAL
 Sastra Dunia: DUNIAMU, LOKALITASMU, 

SIAPAMU
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Penerapan Konsep Sastra untuk Semua dan Sastra Lintas Kurikulum dalam 
Mengembangkan Karakter Mahasiswa Universitas Sriwijaya)1 

Oleh: Rita Inderawati)2 

JPBS FKIP Universitas Sriwijaya Palembang 

Abstrak 

Penelitian multi tahun ini bertujuan untuk mengembangkan instrumen apresiasi sastra, 
menganalisis persepsi mahasiswa setelah membaca dan merespons cerita pendek, mendirikan 
forum sastra untuk semua, dan mengembangkan instrumen uji kecerdasan intelektual, 
emosional, dan spiritual. Dengan menerapkan metode penelitian research and development, 
penelitian ini dilakukan terhadap 438 mahasiswa semester I yang sedang kuliah MPK di 
Universitas Sriwijaya (tahun I), 197 mahasiswa di universitas yang sama dengan sampel dari 
12 program studi mengisi angket pendapat mahasiswa dan lima dosen serta 14 guru mengenai 
pendirian forum sastra untuk semua (tahun II), dan pada tahun III, menganalisis hasil apresiasi 
dan persepsi mahasiswa tentang pembelajaran sastra di perguruan tinggi dalam kaitannya 
dengan instrumen uji kecerdasan. Penelitian ini menghasilkan instrumen apresiasi sastra yang 
valid, praktis dan efektif untuk mengembangkan karakter mahasiswa, meningkatkan 
efektivitas hasil apresiasi mahasiswa dengan kemunculan dua sampai tiga indikator sangat 
baik dan sikap positif mahasiswa terhadap apresiasi sastra sebesar 95,1% yang diperoleh 
melalui kuesioner dan sebanyak 89% mahasiswa dapat mengidentifikasi pentingnya 
mengapresiasi karya sastra di setiap fakultas, pendirian forum sastra untuk semua untuk 
seluruh fakultas sangat disetujui oleh 91% mahasiswa,  100 % (5 dosen bahasa Inggris), dan 
70% (14 guru), seta instrumen pengembang kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual 
yang diberikan kepada responden sebelum dan sesudah membaca karya sastra dapat 
mengembangkan karakter mahasiswa sebesar 69,2% dan dari segi intelektual, emosional, dan 
spiritual, ditemukan sebesar 95,2% mahasiswa prodi bahasa Indonesia, Sejarah, dan 
Matematika dan 95%  mahasiswa prodi bahasa Inggris menanggapi secara positif isi dari 
pernyataan-pernyataan  apresiasi sastra sebagai bagian dari instrumen pengembang 
kecerdasan secara keseluruhan. 

Kata kunci: sastra untuk semua, sastra lintas kurikulum, karakter,mahasiswa 

1) Dipaparkan pada Kongres Bahasa Indonesia X di Jakarta, 28-31 Oktober 2013 

2) Dosen prodi Bahasa Inggris  JPBS FKIP Universitas Sriwijaya Palembang 
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Pendahuluan 

Pembelajaran sastra di belahan dunia manapun sejak dulu hingga kini selalu 

menempati porsi yang kecil baik dalam mata pelajaran yang terintegrasi maupun pendidikan 

bahasa. Sastra menjadi bagian penting dalam pembelajaran sastra itu sendiri maupun non-

sastra di Amerika. Mahasiswa S1 dari semua jurusan wajib mendapatkan pelajaran sastra. 

Silvhiany (2007) melaporkan dalam penelitiannya bahwa mahasiswa asing yang sedang 

belajar literasi di The University of Arizona, USA, mengungkapkan bahwa karya sastra 

digunakan untuk belajar bahasa. Novel menjadi sumber bacaan wajib dalam mata kuliah yang 

sedang diambil mahasiswa. Sebagai contoh, mahasiswa yang berkuliah di School of Business 

diwajibkan membaca novel-novel yang berlatar kegiatan bisnis dengan segala strategi dan 

intrik. Novel-novel tersebut sangat berguna untuk mempelajari kasus yang berhubungan 

dengan bisnis dan relevan untuk dijadikan bahan diskusi mahasiswa. Begitu juga University of 

Harvard mewajibkan mahasiswanya membaca karya sastra di samping materi akademik 

seperti buku teks dan artikel jurnal. Mahasiswa fakultas hukum membaca dan menganalisis 

kasus hukum dan pelaksanaan kegiatan dalam pengadilan. Dengan demikian, mereka belajar 

mengenai hukum dari isi cerita yang terjelma dalam tokoh-tokohnya.  

Sama halnya dengan kenyataan pembelajaran sastra di luar negeri, dalam pendidikan 

bahasa di Indonesia, sastra juga menempati posisi yang sangat kecil. Keberadaannya pun 

diragukan karena tidak bersinggungan dengan kurikulum sekolah (Rudy, 2012a:195). 

Berdasarkan KBK 2006, sastra hanya mendapat seperenam dari total mata kuliah yang 

ditawarkan dalam kuliah drama, apresiasi sastra, kajian puisi, dan prosa sehingga sastra 

terkesan sebagai mata kuliah tambahan yang tidak berkontribusi positif terhadap 

pengembangan kemampuan berbahasa   apalagi karakter mahasiswa (Rudy, 2001). Menurut 

Rudy (2010a): 

… sastra diajarkan hanya sampai sekolah menengah atas dan hanya pada 
pelajaran bahasa dan sastra saja. Ketika melanjutkan ke jenjang pendidikan 
tinggi, tidak ada lagi kesempatan bagi mahasiswa untuk mengapresiasi karya 
sastra kecuali atas inisiatif sendiri sebagai bagian dari kegemaran membaca. 
Mungkin juga tidak banyak mahasiswa yang meluangkan waktu untuk itu 
sehingga tidak mengherankan bila apresiasi karya sastra menjadi eksklusif bagi 
mahasiswa yang bergelut di bidang sastra murni atau pendidikan bahasa dan 
seni. 

Kenyataan pembelajaran sastra di Amerika dan pernyataan Rudy tersebut mengindikasikan 

bahwa karya sastra memang layak untuk dipertimbangkan sebagai materi ajar di jurusan non-
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bahasa karena aspek akademis yang dapat dibahas dan aspek estetis untuk dinikmati dapat 

ditemukan jejaknya dalam karya sastra. 

 Sastra mampu mengembangkan sisi akademis sekaligus sisi estetis apabila diajarkan 

dengan benar. Dalam makalah yang disampaikan pada Kongres Bahasa Indonesia IX berjudul 

“Paradigma Baru Pengajaran Apresiasi Sastra Indonesia,” Rudy (2008) menekankan bahwa 

pengajaran yang mengadopsi perspektif estetik merupakan pengajaran sastra yang baik dan 

benar.   Hal ini sejalan dengan pendapat Rosenblatt (1978:22-47) berikut, “To teach literature 

correctly is to emphasize the aesthetic stance and to de-emphasize the efferent.” Berdasarkan 

pernyataan tersebut, siswa dan mahasiswa selama ini hanya mengidentifikasi apa yang 

tertuang dalam karya sastra seperti latar, tokoh dan penokohan, serta alur cerita. Aktivitas 

tersebut mengindikasikan bahwa penekanan pembelajaran sastra hanya pada sudut pandang 

efferent dimana siswa dan mahasiswa dapat menceritakan kembali isi dari karya sastra 

tersebut. Mereka seharusnya dapat mengidentifikasi apa yang ada di luar karya sastra itu 

sendiri seperti maksud pengarang, makna simbolisme, gaya cerita, hubungan isi dan latar 

cerita dengan perkuliahan yang sedang ditempuhnya serta memaknai, memahami, dan 

merasakan apa yang terjadi pada tokoh-tokoh cerita. 

Selanjutnya, gagasan konsep sastra untuk semua dan sastra lintas kurikulum merupakan 

menifestasi dari penelitian Rudy yang telah dilakoni sejak 2001 hingga 2009.  Rekam jejak 

penelitian Rudy dirangkum dalam beberapa periode berikut. Tahun 2001, ia meneliti apa yang 

sebenarnya terjadi dalam pembelajaran apresiasi sastra Inggris. Penelitian bernuansa kualitatif 

ini menemukan pola pengajaran apresiasi sastra yang mengedepankan sudut pandang estetik, 

menekankan orientasi belajar bukan bekerja, dan merespons karya sastra dengan menerapkan 

strategi respons pembaca. Dengan mengolaborasikan strategi respons pembaca dan respons 

simbol visual, Rudy (2005) mengeksperimenkan pembelajaran yang menerapkan kolaborasi 

kedua respons dengan hasil bahwa siswa sekolah dasar yang belajar dengan menerapkan 

respons tersebut memperoleh nilai yang lebih tinggi dan memiliki kemampuan menulis yang 

lebih baik juga.                      

Barr (1991) dalam bukunya Handbook of Reading Research mengedepankan banyak 

penelitian yang memfokuskan penelitiannya pada respons pembaca, namun peneliti yang 

sebagian besar menulis untuk disertasi hanya memilih satu respons saja seperti Hansen 

menyoroti respons menyertakan, Beach juga Limpson meneliti respons menghubungkan, serta 

Singer dan Donlan meneliti respons merinci.  Penelitian berikut dilakukan pada tahun 2007 

pada mahasiswa program studi Bahasa Inggris dengan menggunakan penelitian dan 

pengembangan di prodi bahasa Inggris FKIP Universitas Sriwijaya dengan hasil penelitian 
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bahwa model pembelajaran sastra yang mengadopsi perspektif estetik mengolaborasikan 

respons pembaca dan visual simbol berkontribusi positif terhadap pengembangan aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotor (Rudy, 2008; Rudy, 2009). 

Konsep sastra untuk semua terinspirasi dari istilah education for all yang telah 

dikumandangkan dalam lebih dari satu dasawarsa oleh Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan, diikuti dengan science for all yang digaungkan oleh Kementrian Riset dan 

Teknologi enam tahun terakhir. Gagasan konsep literature for all dalam mengapresiasi karya 

sastra muncul sejalan dengan kenyataan, 

 “…masyarakat di mancanegara apapun kedudukannya dalam kehidupan 
bermasyarakat masih tetap membaca karya sastra untuk menumbuhkan sikap 
dan kepribadian yang berkarakter karena membaca karya sastra telah mereka 
peroleh sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi.” (Rudy, 2010a) 

Ironisnya, apresiasi karya sastra di Indonesia diberikan kepada siswa di seluruh jenjang 

pendidikan dan mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra dengan pendekatan struktural yang 

hanya menajamkan aspek kognitif. Hasil dari apresiasi sastra yang mengedepankan sudut 

pandang efferent itu disoroti oleh Rudy (2010a) dalam pernyataan berikut. 

Gejolak dan berbagai fenomena yang terjadi di kalangan pelajar menyudutkan 
dunia pendidikan yang gagal menghantarkan peserta didik menjadi manusia yang 
berkarakter. Saat ini percarian terhadap model pembelajaran yang mampu 
mengembangkan kepribadian dan menajamkan afeksi siswa sedang digalakkan. 
Seluruh elemen bangsa berupaya di bidangnya masing-masing menemukan cara 
yang efektif menghasilkan SDM yang bermental dan bermoral baik.  

Sementara itu, dalam skala makro, konsep sastra lintas kurikulum (literature across 

curriculum) dibahas dalam uraian berikut. Pertama, Kotller (1990) menyatakan bahwa nilai 

dan karakter menjadi indikator majunya suatu bangsa. Indikator tersebut menjadi modal 

kehidupan sosial dan berbangsa dimana kualitas dan perilaku masyarakat sebagai faktor 

budaya yang menjadi modal sosial (social capital).  Budaya yang kondusif untuk maju 

menentukan keberhasilan sebuah negara. Selanjutnya, nilai dan karakter belum berakar dalam 

jiwa bangsa ini. Para pakar menggugat peranan pendidikan yang mengabaikan sastra dalam 

membangun karakter bangsa. Dalam peluncuran bukunya Menyemai Karakter Bangsa, Yudi 

Latif sangat menyayangkan hal itu dengan menyatakan bahwa bangsa Indonesia saat ini 

sangat membutuhkan role model yang kuat dan penulis buku itu menyakini bahwa sastra 

mampu membangun karakter bangsa yang mengajarkan karakter tanpa harus menggurui. 

Rudy (2010b) menegaskan keyakinan Yudi Latif sebagai berikut. 
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Keprihatinannya terhadap pudarnya karakter bangsa dapat dipengaruhi oleh 
dua bahasa yang mendominasi persada Indonesia ini, yaitu bahasa politik yang 
berorientasi siapa pemenang (winner-oriented) dan bahasa ekonomi yang 
berorientasi keuntungan (benefit-oriented), namun kapan bahasa sastra dengan 
fokus etika akan dibahas? seperti yang dikritik oleh Rushord Kidder (pakar 
etika). Suatu negara bisa saja kehilangan politikus atau ekonom maka akan 
digantikan oleh negarawan lainnya, namun bila negara sudah kehilangan 
karakter berbangsa maka punahlah bangsa itu. Negarawan ataupun 
penyelenggara kehidupan bernegara dan berbangsa harus menjadi teladan bagi 
masyarakat, mereka harus menjadi panutan.   
 

Sejalan dengan pentingnya nilai dan karakter, Megawangi (2004) menyebutkan 

sembilan pilar karakter yang mengandung nilai-nilai luhur universal yaitu: 1) cinta tuhan dan 

alam semesta beserta isinya, 2) tanggung jawab, kedisiplinan, dan kemandirian, 3) kejujuran, 

4) hormat dan sopan santun, 5) kasih sayang, kepedulian, dan kerjasama, 6) percaya diri, 

kreatif, kerja keras, dan pantang menyerah, 7) keadilan dan kepemimpinan, 8) baik dan 

rendah hati, dan 9) toleransi, cinta damai, dan persatuan. Menurut Rudy (2010b), “Nilai-nilai 

inilah yang harus dikembangkan dalam diri peserta didik melalui apresiasi karya sastra.” 

Karya sastra menyimpan nilai dan karakter yang secara akademis dan estetis dapat 

dieksplorisasi dari dalam diri tokoh cerita dan penokohannya sehingga pilar karakter bangsa 

dapat ditemukan dan dianalisis oleh peserta didik. Hal ini tidak hanya sejalan dengan harapan 

Putu Wijaya bahwa seharusnya sastra dibelajarkan untuk semua jurusan, karena tanpa 

menguasai sastra, tata bahasa hanya akan menjadi alat menyambung pikiran/logika dan bukan 

menyambung rasa (Wijaya, 2007), tetapi juga Husniah dan Arifani (2010) menyarankan 

pembelajaran sastra guna memperhalus budi pekerti dengan cara memahami karakter tokoh 

cerita. Dengan demikian, meskipun gagasan sastra lintas kurikulum masih baru dalam dunia 

pendidikan di Indonesia, gagasan ini telah diimplementasikan di luar negeri (Pantaleo, 2002; 

Porter, 2009; Groce, 2010).  

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan untuk 

menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut melalui uji coba 

kelompok kecil dan uji coba lapangan. Subjek penelitian tahun pertama adalah 438 

mahasiswa semester I yang sedang mengambil kuliah MPK di masing-masing program studi 

di Universitas Sriwijaya bertujuan untuk menghasilkan instrumen tes apresiasi sastra lintas 

kurikulum  dan mengetahui  efektivitas penggunaannya  dalam mengembangkan karakter 

mahasiswa. Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tes 
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apresiasi, kuesioner, dan wawancara. Data yang diperoleh berupa tanggapan atau validasi 

terhadap instrumen tes apresiasi yang dideskripsikan dan dianalisis secara kualitatif. 

Sedangkan data yang diperoleh dari kuesioner dianalisis dengan mempresentasikan semua 

jawaban angket dan dihitung jumlahnya. Sementara itu, apresiasi mahasiswa terhadap cerpen 

Sekar dan Gadisnya karangan Rieke L. dianalisis dengan menggunakan pedoman analisis 

apresiasi sastra.  

Subjek penelitian untuk tahun kedua terdiri atas 12 program studi dari seluruh fakultas 

yang ada dengan sampel sebanyak 135 responden untuk mengisi angket mengenai pendirian 

forum Literature for All. Sebanyak lima orang dosen program studi bahasa Inggris JPBS 

FKIP Universitas Sriwijaya dan 14 orang guru sekolah menengah atas terlibat dalam 

pengisian angket tersebut.  

Pada tahun ketiga, angket dan tes apresiasi masuk ke dalam instrumen pengembang 

kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual yang telah mengalami banyak revisi setelah 

divalidasi oleh para pakar bahasa dan sastra termasuk oleh psikolog juga. Persepsi mahasiswa 

mengenai apresiasi sastra mengalami perubahan dalam hal respons mahasiswa dari jawaban 

yang menggunakan skala YA atau TIDAK menjadi jawaban yang mengacu pada skala Likert 

dengan pilihan jawaban empat saja, yaitu: Kolom pertama (1): SANGAT TIDAK SETUJU, 

kolom kedua (2): TIDAK SETUJU, kolom ketiga (3): SETUJU, dan kolom keempat (4): 

SANGAT SETUJU. Data yang diperoleh  dideskripsikan dan dianalisis secara kualitatif.   

Hasil dan Pembahasan 

Proses pengembangan instrumen apresiasi sastra secara umum meliputi; tahapan 

pembuatan rancangan, tahapan penulisan naskah pertanyaan pemandu, tahapan produksi, 

tahapan uji coba kelompok kecil, tahapan revisi, tahapan uji coba lapangan berupa aplikasi 

penggunaan pertanyaan pemandu sebagai instrumen apresiasi sastra dalam merespons karya 

sastra.  

 Agar topik sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan mahasiswa, maka dilakukan 

analisis kebutuhan belajar mahasiswa. Dari hasil diskusi tentang karakter mahasiswa dengan 

beberapa dosen di FKIP dan dosen-dosen berbagai fakultas di Universitas Sriwijaya dapat 

disimpulkan bahwa selama menempuh perkuliahan mahasiswa dibekali dengan pendidikan 

yang memadai berkenaan dengan kehidupan sosial dan pengembangan moral. Ironisnya, 

setelah terjun ke masyarakat, banyak mahasiswa yang melupakan pendidikan yang dibekali 

para dosen. Mahasiswa Fakultas Hukum, misalnya, menjadi pengacara, jaksa, dan hakim yang 
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tidak amanah dan tidak bermoral. Begitu juga  beberapa oknum mahasiswa dari berbagai 

disiplin ilmu melanggar disiplin dan tatanan kenegaraan dalam kehidupan bermasyarakat. 

Perguruan tinggi merasa tidak berkewajiban atas pembentukan karakter peserta didik karena 

diasumsikan bahwa eksistensi mahasiswa selama menimba ilmu di universitas tidak selama di 

sekolah menengah. Apakah ini kontribusi teori Bruner yang dikemukakan tahun 1960 

memposisikan sikap pada area yang lebih sedikit  di perguruan tinggi dibandingkan dengan 

sekolah menengah? Atau kita yang salah memaknai teori tersebut sehingga muncul multi 

tafsir yang menyudutkan kegagalan guru di sekolah dalam membentuk sikap dan karakter 

siswa, yang menyalahkan Bruner memposisikan sikap mengerucut di perguruan tinggi? Oleh 

karena itu, penelitian-penelitian terdahulu yang berbasis pembelajaran sastra untuk 

mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor yang telah  penulis lakukan 

sebelumnya selama satu dasawarsa menjadi dasar pengembangan instrumen tes untuk 

mengembangkan karakter mahasiswa (Rudy, 2007;  Rudy, Zuraida, dan Sitinjak, 2007; Rudy, 

2008; Rudy, 2009). Pertanyaan pemandu yang berfungsi sebagai instrumen tes dalam 

mengapresiasi karya sastra ditawarkan melalui penelitian pengembangan ini  adalah 

instrumen tes apresiasi sastra yang berbasis respons pembaca dan karakter bangsa dengan 

konsep literature for all dan literature across curriculum (Rudy, 2010a, 2012a dan 2012b). 

Instrumen dan kegiatan apresiasi sastra ini dilakukan dalam mata kuliah MPK 

(pengembangan kepribadian) yang ditawarkan di semester1.  

           Dengan demikian, instrumen apresiasi sastra hadir sebagai upaya memenuhi kebutuhan 

belajar dalam rangka membenahi karakter mahasiswa di Universitas Sriwijaya Palembang.  

Sementara itu, topik pembelajaran apresiasi sastra yang dipilih berdasarkan analisis kebutuhan 

dan analisis mahasiswa adalah pembelajaran dan pembiasaan mengembangkan karakter 

mahasiswa melalui media karya sastra variatif yang dibaca dan dianalisis dengan 

menggunakan instrumen tes pengembangan ini.  

 Standar kompetensi yang ingin dicapai melalui pengembangan instrumen tes apresiasi 

sastra bagi mahasiswa setelah ditugasi membaca karya sastra adalah memahami makna teks 

fungsional dari semua genre karya sastra berupa cerita pendek berupa cerpen modern, 

legenda, cerita rakyat, novel, drama, dan puisi dalam konteks kehidupan sehari-hari. 

Sedangkan kompetensi dasar yang ingin dicapai pada pengembangan instrumen tes apresiasi 

sastra adalah mahasiswa dapat merespons dan mengungkapkan makna teks fungsional dalam 

konteks kehidupan sehari-hari untuk membangun karakter mahasiswa melalui kegiatan 

apresiasi sastra.  
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Dari tes hasil belajar yang dilakukan terhadap tiga mahasiswa yang terlibat dalam uji 

coba kelompok kecil, maka diperoleh data bahwa rerata hasil apresiasi menunjukkan indikator 

yang sering muncul berjumlah dua buah berarti hasil apresiasi mereka dapat dikategorikan 

sangat baik. Selanjutnya, dari tes hasil belajar yang dilakukan terhadap 30  mahasiswa yang 

terlibat dalam uji coba lapangan maka diperoleh data bahwa rerata hasil  apresiasi mereka 

adalah 2-3 indikator sangat baik yang muncul. Dengan demikian, instrumen apresiasi masuk 

dalam kategori sangat baik. Dari perolehan kategori sangat baik pada hasil apresiasi sastra 

yang dicapai baik oleh mahasiswa yang terlibat dalam uji coba kelompok kecil maupun 

mahasiswa yang terlibat dalam uji coba lapangan maka dapat diketahui bahwa instrumen tes 

apresiasi efektif dalam mengembangkan aspek kognitif dan afektif yang membentuk karakter 

mahasiswa Universitas Sriwijaya. Pengembangan karakter mahasiswa merujuk pada rubrik 

atau pedoman analisis apresiasi sastra. Berdasarkan analisis terhadap apresiasi mahasiswa 

dapat disimpulkan bahwa 95.1% mahasiswa merunut pada nilai-nilai yang terkandung dalam 

pedoman apresiasi ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan cerita yang 

dibaca.  

 Selanjutnya, tes apresiasi karya sastra dilaksanakan untuk mendeskripsikan hasil 

apresiasi yang berbasis respons pembaca, psikosastra, dan pembentukan karakter (Lampiran 

1). Tabel berikut merupakan salah satu contoh respons menghubungkan terhadap pertanyaan 

mengenai perilaku tokoh cerita yang baik. 

 

No KARAKTER ILUSTRASI 

1 Kasih sayang 1. Rajin menanyakan keadaan anak 

2. Sayang anak dan rajin menasehati 

3. Tetap mengurus anaknya 

2 Peduli Peduli terhadap sifat dan masa depan anaknya 

3 Kerja sama - 

4 Percaya diri Yakin yang dikerjakan akan berhasil 

5 Kreatif, kerja keras, 

pantang menyerah 

1. Sekar ingin mendekati anaknya 

2. Bekerja keras demi anaknya 

6 Cinta Tuhan dan alam - 

7 Toleransi, cinta damai, 

dan persatuan 

- 
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 Cerita yang direspons yaitu Sekar dan Gadisnya sangat bermanfaat menurut semua 

responden karena cerita tersebut mengingatkan wanita dalam memilih pendamping hidup, 

mengajarkan pembaca untuk menghormati orang tua, mengandung nilai-nilai positif, 

menunjukkan pentingnya keharmonisan dalam keluarga, memberi hikmah yang besar, dan 

membantu membentuk kepribadian. 

Persepsi mahasiswa terhadap apresiasi sastra di perguruan tinggi mengindikasikan 

bahwa mereka belajar kehidupan dari tokoh cerita baik protagonis maupun antagonis. 100% 

dari responden setuju bahwa mereka sangat membenci tokoh antagonis, membenci 

permusuhan dan pertengkaran, sangat membenci tokoh cerita yang arogan dan tidak jujur. 

Dalam realitas hidup di era globalisasi ini, banyak ditemukan peristiwa dan tindak anarkhis 

yang dilakukan oleh oknum terpelajar, oknum yang mudah tersulut emosi. Adalah benar 

bahwa teori Pavlov tentang pembiasaan sangat diperlukan saat ini. Saat dimana bangsa ini 

mengalami krisis moral yang berkepanjangan, tanpa ada yang berusaha memutuskan satu 

mata rantai kekrisisan tersebut. Hal ini sejalan dengan saran Husniah dan Arifani (2010) 

bahwa pembelajaran sastra dengan menganalisis dan mengeksplorasi perilaku tokoh cerita 

berguna untuk memperhalus budi pekerti. 

 Selanjutnya, secara teoretis sastra dapat mengembangkan kepribadian pembaca. 

Setelah membaca karya sastra, subjek penelitian menanggapi positif pertanyaan mengenai 

kemungkinan sastra diajarkan di seluruh fakultas.  

 

 

 Berdasarkan gambar di atas dapat disimpulkan bahwa proporsi antara responden yang 

tidak setuju dan setuju terhadap pembelajaran sastra di setiap fakultas adalah1:15 bila 

ukurannya adalah program studi dan 1:9 bila ukurannya adalah fakultas. Rasio perbandingan 

menunjukkan besarnya proporsi responden yang menginginkan sastra di ajarkan di seluruh 

fakultas (89% dari jumlah responden). Dari kalangan sastrawan yang diwakili oleh Putu 

Wijaya pun berharap pembelajaran sastra harus dibelajarkan kepada semua jurusan, karena 

tanpa menguasai sastra, tata bahasa hanya akan menjadi alat menyambung pikiran/logika dan 

bukan menyambung rasa (Wijaya, 2007). Dengan kata lain, istilah literature for all dan 
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literature across curriculum mulai masuk dalam kehidupan subjek penelitian setelah mereka 

membaca dan mengapresiasi karya sastra. 

 Karya sastra berfungsi untuk memberikan kenikmatan kepada pembacanya. Di 

Indonesia, membaca karya sastra bukan sebuah kebutuhan atau keharusan. Namun, setelah 

membaca karya sastra, responden penelitian diminta untuk menanggapi pertanyaan dalam 

angket mengenai kemaniakan pembaca karya sastra di mancanegara untuk menumbuhkan 

sikap dan kepribadian yang berkarakter.  Gambar berikut merupakan gambaran secara utuh 

proporsi tanggapan positif responden terhadap fungsi sastra yang sangat disadari oleh 

pembaca di mancanegara untuk menumbuhkan kepribadian yang berkarakter baik. 

 

 

 

 Gambar di atas mengindikasikan bahwa sebanyak 425 mahasiswa (97%) memiliki 

sikap yang positif terhadap pernyataan no.#25, masyarakat di mancanegara rajin membaca 

karya sastra untuk membangun karakter. Hal ini relevan dengan apa yang dikemukakan 

Kotller (1990) bahwa majunya suatu bangsa ditentukan oleh nilai dan karakter yang menjadi 

modal kehidupan sosial dan berbangsa dimana kualitas dan perilaku masyarakat sebagai 

faktor budaya yang menjadi modal sosial (social capital). Nilai dan karakter menjadi kunci 

sukses keberhasilan sebuah negara yang ditentukan oleh sejauh mana negara tersebut 

mempunyai budaya yang kondusif  untuk maju.  

 Tes apresiasi karya sastra dilaksanakan untuk mendeskripsikan hasil apresiasi yang 

berbasis respons pembaca, psikosastra, dan pembentukan karakter. Responden dapat 

merasakan apa yang dirasakan oleh tokoh cerita yang protagonis, membayangkan apa yang 

terjadi padanya,  memahami apa yang tokoh cerita protagonis itu pikirkan, dapat meleburkan 

perasaan dan pikiran saya pada tokoh cerita protagonis tersebut, memahami isi cerita dengan 

menyertakan/meleburkan pikiran dan perasaan, menghubungkan pengalaman dengan hal-hal 

yang dialami tokoh cerita, menghubungkan kejadian dalam cerita dengan agama yang saya 

yakini, menghubungkan cerita dengan budaya yang saya miliki, menjelaskan tindakan tokoh 

cerita tersebut. menyertakan perasaan dan pikiran seperti yang dirasakan tokoh cerita, 

menghubungkan isi cerita dengan pengalaman hidup saya, menemukan nilai-nilai moral dari 

cerita itu.  
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Ketika mahasiswa mengungkapkan bahwa mereka membenci permusuhan dan 

pertengkaran, tidak menyukai tokoh cerita yang bersifat arogan dan tidak jujur, belajar 

kejujuran dari tindakan tokoh cerita protagonis, ingin memiliki pribadi yang baik dan rendah 

hati, ingin menjadi pribadi yang bertanggung jawab, disiplin, dan mandiri, menyukai sifat 

tokoh cerita protagonis karena dapat membantu saya membentuk kepribadian yang baik 

dalam diri saya dapat disimpulkan bahwa pembentukan karakter mulai muncul dalam diri 

mahasiswa karena mereka mengeksplorasi perilaku tokoh-tokoh cerita dengan cara 

memberikan pandangan mengenai kebaikan dan keburukan tindakan tokoh cerita. Dengan 

membiasakan mahasiswa mengapresiasi karya sastra, setidaknya pilar karakter bangsa yang 

dikemukakan Megawangi (2004) dapat secara perlahan diwujudkan dengan meminta 

mahasiswa merespons karya sastra.  

 Berdasarkan hasil kuesioner dapat disimpulkan bahwa 95,1% responden sangat setuju 

merespons karya sastra yang menggiring mereka ke arah pengembangan karakter. Kuesioner 

mengenai pembelajaran apresiasi diisi oleh mahasiswa setelah mereka membaca dan 

menjawab pertanyaan yang disusun dalam instrumen apresiasi sebanyak 25 pertanyaan 

dengan opsi jawaban ya (setuju) atau tidak (tidak setuju). Sikap positif yang dipilih oleh 

subjek penelitian dalam mengisi angket mengindikasikan bahwa mereka belajar kehidupan 

dari tokoh cerita baik protagonis maupun antagonis. Ketika merespons pernyataan no. #17, 

#18, dan #19, 100% dari responden setuju bahwa mereka sangat membenci tokoh antagonis, 

membenci permusuhan dan pertengkaran, sangat membenci tokoh cerita yang arogan dan 

tidak jujur. Dalam realitas hidup di era globalisasi ini, banyak ditemukan peristiwa dan tindak 

anarkhis yang dilakukan oleh oknum terpelajar, oknum yang mudah tersulut emosi. Adalah 

benar bahwa teori Pavlov tentang pembiasaan sangat diperlukan saat ini. Saat dimana bangsa 

ini mengalami krisis moral yang berkepanjangan, tanpa ada yang berusaha memutuskan satu 

mata rantai kekrisisan tersebut. Husniah dan Arifani (2010) menyarankan pembelajaran sastra 

guna memperhalus budi pekerti dengan cara memahami karakter tokoh cerita.   

 Secara teoretis sastra dapat mengembangkan kepribadian pembaca. Setelah membaca 

karya sastra, subjek penelitian menanggapi positif pertanyaan mengenai kemungkinan sastra 

diajarkan di seluruh fakultas (100%) sejalan dengan harapan Wijaya (2007)  bahwa 

pembelajaran sastra harus diberlakukan kepada semua jurusan, karena sastra diperlukan untuk 

menyambung rasa, bukan tata bahasa yang hanya menjadi alat menyambung pikiran/logika. 

Dengan kata lain, istilah literature for all dan literature across curriculum mulai masuk 

dalam kehidupan subjek penelitian setelah mereka membaca dan mengapresiasi karya sastra.
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Selanjutnya, sikap dan persepsi mahasiswa terhadap pendirian forum sastra untuk 

semua berdasarkan hasil angket mengindikasikan bahwa sebanyak 123 mahasiswa atau 91% 

dari 135 mahasiswa  menanggapi positif terhadap pendirian forum sastra untuk semua. 

Berdasarkan hasil analisis angket, responden menyatakan bahwa 78,68% mahasiswa setuju 

atau sangat setuju jika di perguruan tinggi didirikan forum sastra untuk semua sebagai wadah 

mahasiswa berdiskusi tentang isi karya sastra untuk membangun karakter dan 76,14% 

mahasiswa setuju dengan tujuan yang ada dalam forum sastra untuk semua yaitu untuk 

mencerdaskan pikirannya karena dalam forum itu mahasiswa dapat merinci isi cerita, 

memahami dan menjelaskan tindakan tokoh cerita, serta menafsirkan isi cerita setelah 

membaca karya sastra. Sebanyak 77, 66% mahasiswa berpendapat bahwa dalam forum ini 

mereka dapat mengeksplorasi, mengapresiasi, dan menciptakan seni pertunjukan yang kreatif 

yang bertujuan untuk menggali budaya bangsa dan mengembangkan kerakter, bahwa forum 

sastra untuk semua akan memberi nilai tambah bagi lingkup kepariwisataan karena dalam 

wadah itu mahasiswa mengeksplorasi, mengapresiasi, dan menciptakan seni pertunjukan 

berdasarkan cerita termasuk cerita rakyat Indonesia yang dapat dimanfaatkan oleh lingkup 

kepariwisataan. Sementara itu, 100 % (5 dosen bahasa Inggris) dan 70% (14 orang guru 

Bahasa Inggris SMP) turut menanggapi positif pendirian forum sastra untuk semua. 

 Dari sikap mahasiswa, dosen bahasa Inggris, serta guru bahasa Inggris SMP melalui 

analisis angket yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa forum sastra untuk semua bisa 

diaplikasikan atau didirikan di perguruan tinggi agar mereka semua yang berasal dari seluruh 

fakultas dan jurusan dapat mengeksplorasi, mengapresiasi dan menciptakan seni yang kreatif 

yang bertujuan untuk membentuk karakter bangsa dan menjadi nilai tambah di bidang 

kepariwisataan dan tentu saja untuk pengembangan softskill mahasiswa. Di mancanegara 

sastra menjadi softskill yang harus dikuasai oleh siswa. 

Temuan terakhir dari penelitian multi tahun ini adalah instrumen pengembang 

kecerdasan (lampiran 5). Menurut psikolog sebagai salah satu validator,  butir-butir 

pertanyaan di dalam instrumen tersebut cukup baik dari sisi psikologi. Namun bila dilihat dari 

sisi karakter (bagian A), tingkat kecerdasan intelektual belum cukup tersentuh. Pengukuran 

kecerdasan intelektual dapat dilihat dari pertanyaan-pertanyaan apresiasi (bagian C). Secara 

terperinci, instrumen bagian A direvisi sebagai berikut: butir #6 bijak/kualitas hidup 

sebaiknya dipilih satu kata saja agar tidak membingungkan responden, butir #10 

inspiratif/adaptif/fleksibel sebaiknya dipilih satu kata saja karena ada sedikit perbedaan dalam 

terminologi psikologi, akan lebih baik bila kata-kata itu digunakan dalam butir yang berbeda, 

butir #16 disiplin/menghindari kerugian sebaiknnya digunakan kata yang pertama untuk 
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menghindari kerancuan dan makna ganda, dan butir #18 mandiri/eksis merupakan dua kata 

yang memiliki makna berbeda sehingga sebaiknya kata pertama yang digunakan. 

 Bagian A dari instrumen tersebut terdiri atas 20 karakter yang dapat dikembangkan 

oleh mahasiswa setelah membaca dan mengapresiasi karya sastra. Pada bagian ini mahasiswa 

memilih dimana posisi karakternya pada saat sebelum membaca karya sastra. Bagian B 

meminta mahasiswa untuk membaca sebuah cerita pendek yang telah disiapkan yaitu cerita 

dengan latar pendidikan yang berjudul Sekar dan Gadisnya dan Bingkisan Kata Anakku 

sesuai dengan disiplin ilmu mahasiswa yang menjadi responden penelitian ini. Bagian C 

merupakan pertanyaan pemandu yang telah dikembangkan melalui penelitian tahun pertama 

yang memadukan tujuh strategi respons pembaca dan sembilan pilar karakter bangsa. 

Pertanyaan-pertanyaan tersebut memandu mahasiswa merespons isi dari cerita yang dibaca. 

Bagian D sama dengan bagian A, mahasiswa diminta mengisi atau membubuhi karakter yang 

disediakan dengan empat pilihan. Kedua bagian ini dapat menunjukkan pengembangan 

karakter mahasiswa. Bagian E memuat 25 pertanyaan yang harus direspons mahasiswa 

setelah membaca cerita pendek. Bagian ini menunjukkan persentase persepsi mahasiswa 

mengenai pertanyaan-pertanyaan instrumen apresiasi karya sastra bagian C. Bagian F 

merupakan bagian untuk mengonfirmasi perubahan karakter mahasiswa (Lampiran 6).  

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa istrumen pengembang kecerdasan intelektual, 

emosional, dan spiritual yang diberikan kepada responden sebelum dan sesudah membaca 

karya sastra dapat mengembangkan karakter mahasiswa FKIP Universitas Sriwijaya yang 

menjadi sampel dalam penelitan ini sebesar 69,2%. Pengembangan karakter mahasiswa yang 

tidak terlalu tinggi ini dikarenakan karakter awal mahasiswa sebelum membaca dan 

mengapresiasi karya sastra sudah cukup tinggi. Sebanyak sembilan mahasiswa mengalami 

peningkatan karakter. Meskipun demikian, ditemukan empat mahasiswa yang mengalami 

penurunan karakter. Penurunan tersebut tidak berkorelasi positif dengan apa yang dirasakan 

dan dipikirkan oleh mahasiswa tersebut setelah membaca dan mengapresiasi cerpen yaitu 

mereka setuju bahkan sangat setuju setelah mengidentifikasi karakter mereka sebelum dan 

sesudah membaca cerpen bahwa mereka dapat merasakan, membayangkan, memahami, 

menjelaskan tindakan tokoh cerita, menemukan nilai-nilai moral, membenci tokoh antagonis 

yang arogan, tidak menyukai kekerasan dan pertengkaran, belajar kejujuran dan tindakan 

tokoh protagonist, ingin menjadi orang berkepribadian baik dan rendah hati, menjadi pribadi 

yang bertanggung jawab, disiplin, mandiri, setuju bila sastra diajarkan di seluruh fakultas, dan 

senang ketika mengetahui bahwa masyarakat di mancanegara rajin membaca karya sastra 

untuk menumbuhkan sikap dan kepribadian yang berkarakter. Selain itu, pada bagian 
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konfirmasi di  soal F 100% menyatakan bahwa mereka akan menjadi orang baik karena 

pengaruh dari membaca dan mengapresiasi cerpen, senang melihat orang lain bahagia, susah 

melihat orang susah, menyakini bahwa karakter mereka berubah menjadi lebih baik setelah 

merespons cerpen, dan akan tetap konsisten menjadi orang baik dalam hidup ini. Namun ada 

dua responden, saat dikonfirmasi menyatakan senang melihat orang susah dan susah melihat 

orang senang. Karena terdapat ketidaksinkronan dari jawaban responden, peneliti segera 

mewawancarai keduanya dan respons mereka adalah bingung menjawab dua pertanyaan itu.  

Dari segi pengembangan intelektual, mahasiswa mampu merinci, memahami, 

menjelaskan, dan menafsirkan isi cerita dengan baik. Respons ini dapat memfasilitasi peserta 

didik dalam mencapai kejujuran, kasih sayang, dan kepedulian. Mereka belajar jujur, kasih 

sayang, dan peduli setelah mengapresiasi dan mengeksplorasi cerita baik tang dilakoni tokoh 

protagonis maupun antagonis. Selain itu, pembaca memahami tokoh, latar cerita, dan bahasa 

yang digunakan dalam sebuah cerita dan memaknainya dengan menerapkan pengetahuan 

mereka tentang tingkah laku sosial dalam masyarakat dan latar belakang budaya, mencoba 

menjelaskan sebaik-mungkin mengapa tokoh cerita melakukan suatu tindakan, dan membuat 

penafsiran dengan  melibatkan generalisasi, pernyataan yang dibuat bukan pernyataan yang 

ada di dalam teks melainkan terimplisit di dalam teks. 

 Dari segi pengembangan emosional, mahasiswa mampu melibatkan perasaan, 

imajinasi, dan pikirannya, menghubungkan apa yang terjadi dengan kehidupan sosial, budaya, 

dan kepercayaan, dan menilai kebermanfaatan cerita bagi kehidupan.  Aspek emosional ini 

merupakan bagian dari respons pembaca yang dikemukakan Beach dan Marshall juga. Begitu 

juga dari segi pengembangan spiritual yang terdiri dari beberapa karakter yang perlu 

ditemukan dalam cerita dapat diidentifikasi oleh mahasiswa meskipun tidak banyak; hal ini 

disebabkan karena cerita yang mereka baca hanya dua. Meskipun demikian, setelah membaca 

karya sastra, 8 mahasiswa menyatakan setuju karakter bijak menjadi lebih meningkat, 

karakter inspiratif /adaptif/fleksibel dan sabar/kuat menghadapi cobaan dari 11 mahasiswa 

meningkat, 12 mahasiswa mengalami peningkatan kesadaran tinggi/tanggung jawab, dan 8 

mahasiswa mengalami peningkatan pada karakter mandiri. Meskipun, mahasiswa tidak dapat 

mengidentifikasi lebih banyak karakter yang berkaitan dengan spiritual, tidak berarti karakter 

ini tidak diperlukan.  
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Simpulan dan Saran 

Penelitian pengembangan ini menghasilkan sebuah instrumen mengapresiasi karya 

sastra yang valid, efektif, dan layak untuk mengembangkan karakter mahasiswa semester 

pertama jurusan dan fakultas non-bahasa di Universitas Sriwijaya Palembang  dengan cara 

membaca dan mengapresiasi karya sastra pada mata kuliah Pengembangan Kepribadian. 

Instrumen apresiasi sastra yang dikembangkan tersebut dapat meningkatkan efektivitas hasil 

apresiasi mahasiswa mencapai kategori sangat baik dengan kemunculan dua sampai tiga 

indikator sangat baik dan sikap positif mahasiswa terhadap apresiasi sastra sebesar 95,1% 

yang diperoleh melalui hasil kuesioner. Instrumen apresiasi sastra menyadarkan mahasiswa 

tentang pentingnya mengapresiasi karya sastra di setiap fakultas yang ditanggapi positif dapat 

mengembangkan karakter mahasiswa sebesar 89% melalui kuesioner. Berdasarkan hasil 

analisis deskriptif terhadap tes apresiasi sastra mahasiswa, dapat disimpulkan bahwa sikap 

positif mahasiswa Unsri terhadap apresiasi sastra sebesar 91%, pentingnya mengapresiasi 

karya sastra di setiap fakultas yang ditanggapi positif dapat mengembangkan karakter 

mahasiswa sebesar 100%. Sikap positif mahasiswa tersebut membuktikan bahwa aspek 

kognitif dan afektif mereka dapat dikembangkan dengan membiasakan mereka membaca 

karya sastra dan meresponsnya. Kebiasaan tersebut menggiring mahasiswa untuk berperilaku 

baik karena mereka selalu mengomentari perilaku tokoh dan mengaitkannya dengan pikiran, 

perasaan, dan imajinasi mereka.        

  Sementara itu, pendirian forum Literature for All untuk seluruh fakultas sangat 

disetujui oleh 91% mahasiswa 12 program studi di  Universitas Sriwijaya,  100 % (5 dosen 

bahasa Inggris), dan 70% (14 orang guru).        

 Terakhir, instrumen pengembang kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual yang 

diberikan kepada responden sebelum dan sesudah membaca karya sastra dapat 

mengembangkan karakter mahasiswa FKIP Universitas Sriwijaya sebesar 69,2%. Persentase 

yang digolongkan sedang tersebut dikarenakan karakter awal mahasiswa sebelum membaca 

dan mengapresiasi karya sastra sudah cukup baik. Mereka mampu mengidentifikasi karakter 

mereka sebelum dan sesudah membaca cerpen bahwa mereka dapat merasakan, 

membayangkan, memahami, menjelaskan tindakan tokoh cerita, menemukan nilai-nilai 

moral, membenci tokoh antagonis yang arogan, tidak menyukai kekerasan dan pertengkaran, 

belajar kejujuran dan tindakan tokoh protagonist, dan ingin menjadi orang berkepribadian 

baik dan rendah hati, menjadi pribadi yang bertanggung jawab, disiplin, mandiri, setuju bila 

sastra diajarkan di seluruh fakultas.  Berdasarkan simpulan tersebut, dikemukakan beberapa 

saran berikut.  Pertama, diharapkan peneliti lain dapat melakukan penelitian-penelitian 
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lanjutan terkait dengan pemanfaatan karya sastra di seluruh jenjang pendidikan dengan 

mengangkat karya sastra lokal, modern, baik berupa cerpen, legenda, maupun novel untuk 

membentuk karakter siswa dan mahasiswa. Kedua, instrumen apresiasi sastra atau instrumen 

pengembang kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual dapat dimanfaatkan di seluruh 

jenjang pendidikan dan di seluruh fakultas. Meskipun, tidak dimasukkan dalam kurikulum 

pendidikan, diharapkan instrumen ini berguna setelah siswa dan mahasiswa membaca dan 

mengapresiasi karya sastra dalam bentuk kegiatan ekstra kurikuler. Selanjutnya, untuk 

memperoleh hasil yang tinggi untuk semua kecerdasan, siswa dan mahasiswa setidaknya 

membaca lima atau lebih cerita yang berbeda dan mengapresiasinya dengan menggunakan 

pertanyaan  pemandu yang tersedia dalam instrumen pengembang kecerdasan intelektual, 

emosional, dan spiritual. Khusus mahasiswa, cerita atau jenis karya sastra yang dibaca 

sebaiknya yang berlatar sama dengan bidang keilmuannya sehingga dapat menarik manfaat 

dari bacaan sastra bagi pengembangan keilmuannya. 
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Lampiran 1 

INSTRUMENT FOR APPRECIATING LITERARY WORKS 

BY: Rita Inderawati (2010) 

 

1) Berdasarkan dialog pemeran, menurut Anda siapa yang menjadi tokoh protagonis dan 
antagonis dalam cerita ini? Menurut Anda bagaimana tokoh protagonis tersebut dan apa 
yang dilakukannya sehingga ia disebut tokoh yang baik? Sukakah Anda padanya? Mengapa?  

 
2) Adakah tokoh cerita yang anda benci? Siapa? Mengapa Anda membencinya? Sifat-sifat 

apa yang ada pada dirinya yang tidak Anda sukai? 
 
3) Dimana cerita ini terjadi? Suka atau tidak sukakah Anda pada latar cerita? Mengapa? 
 
4) Peristiwa apa yang Anda anggap penting dalam cerita itu? Mengapa penting?  
 
5) Dapatkah Anda merasakan apa yang dirasakan oleh tokoh cerita? Apa yang dirasakannya? 

Apakah Anda akan melakukan hal yang sama dilakukan tokoh cerita protagonis?  Mohon 
dijelaskan. Dapatkah Anda membayangkan apa yang telah terjadi? Mohon beri penjelasan. 

 
6) Sifat manakah yang muncul dalam diri tokoh cerita yang protagonis?  jujur, baik dan 

rendah hati, dan tanggung jawab, disiplin, dan mandiri. Mengapa tokoh cerita yang 
bersifat protagonis bertindak demikian? Menurut Anda bagaimana tindakan tokoh 
protagonis  dalam cerita itu? Setuju atau tidakkah tindakan yang dilakukan tokoh 
antagonis dalam cerita? Mengapa? 

 
7) Pilihlah satu kata penting menurut Anda dari cerita yang telah dibaca. Mengapa kata itu 

sangat bermakna bagi Anda? 
 
8) Punyakah Anda pengalaman yang serupa dengan isi cerita? (Bila tidak, Anda boleh 

mencoba menghubungkan isi cerita dengan yang mungkin dialami oleh saudara, orang tua, 
kakek, nenek, bahkan teman atau tetangga anda? Pernahkah Anda menonton film yang 
hampir sama dengan cerita ini atau buku cerita lain yang pernah Anda baca? Coba Anda 
ceritakan itu dan hubungkan dengan cerita ini. Coba Anda hubungkan cerita ini dengan 
kehidupan sosial, budaya, dan agama Anda. Bagaimana menghubungkannya? 

 
9) Coba anda hubungkan atau ceritakan, bagaimana tokoh cerita yang anda anggap sebagai 

tokoh yang baik menunjukkan hal berikut: kasih sayang, peduli, kerjasama,  percaya diri, 
kreatif , kerja keras, dan pantang menyerah, cinta Tuhan dan alam semesta, toleransi, 
cinta damai, dan persatuan (Bila tergambar pada diri tokoh protagonist dalam cerita, anda 
perlu beri alasan) 

 
10) Menarikkah jalan ceritanya? Mohon dijelaskan. Bermanfaatkah cerita ini? Manfaat apakah 

yang Anda peroleh setelah membaca cerita ini? Apa pendapat Anda tentang pengarang 
cerita ini? 
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Lampiran 2 

Tabel  

Sikap Mahasiswa terhadap Isi Tes Apresiasi 

 

No Pernyataan Ya  Tdk 

1 Saya dapat merasakan apa yang dirasakan oleh tokoh cerita yang protagonis. 429 9 

2 Saya dapat membayangkan apa yang terjadi pada tokoh protagonis tersebut. 420 18 

3 Saya dapat memahami apa yang tokoh cerita protagonis itu pikirkan. 404 24 

4 Saya dapat meleburkan perasaan dan pikiran saya pada tokoh cerita protagonist tersebut. 357 81 

5 Saya dapat memahami isi cerita dengan menyertakan/meleburkan pikiran dan perasaan .  382 56 

6 Saya dapat memahami alur cerita yang saya baca.  389 49 

7 Saya dapat menjelaskan tindakan tokoh cerita protagonis. 372 66 

8 Saya dapat menghubungkan pengalaman saya dengan hal-hal yang dialami tokoh cerita. 200 238 

9 Saya pernah membaca cerita lain atau menonton film yang mirip cerita tersebut. 240 198 

10 Saya dapat menghubungkan kejadian dalam cerita dengan agama yang saya yakini. 362 76 

11 Saya  dapat menghubungkan cerita dengan budaya yang saya miliki. 328 10 

12 Saya dapat menjelaskan tindakan tokoh cerita tersebut. 377 61 

13 Saya dapat memahami tindakan yang dilakukan tokoh protagonis.  405 33 

14 Saya dapat menyertakan perasaan dan pikiran seperti yang dirasakan tokoh cerita. 369 68 

15 Saya dapat menghubungkan isi cerita dengan pengalaman hidup saya. 207 131 

16 Saya dapat menemukan nilai-nilai moral dari cerita itu. 410 28 

17 Saya sangat membenci tokoh antagonis dalam cerita. 230 208 

18 Saya sangat membenci permusuhan dan pertengkaran. 403 35 

19 Saya tidak menyukai tokoh cerita yang bersifat arogan dan tidak jujur. 382 56 

20 Saya belajar kejujuran dari tindakan tokoh cerita protagonis. 330 104 

21 Saya ingin memiliki pribadi yang baik dan rendah hati. 419 18 

22 Saya ingin menjadi pribadi yang bertanggung jawab, disiplin, dan mandiri. 427 11 

23 Saya menyukai sifat tokoh cerita protagonis karena dapat membantu saya membentuk 

kepribadian yang baik dalam diri saya. 

361 77 

24 Saya setuju bila sastra menjadi bagian dari pelajaran di seluruh fakultas agar mahasiswa 

dapat mengembangkan kepribadiannya. 

383 55 

25 Saya setuju ketika mengetahui masyarakat di mancanegara rajin  membaca karya sastra 

untuk menumbuhkan sikap dan kepribadian yang berkarakter. 

416 22 

 Total  8902  

 Rerata 95.1%  
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Lampiran 3 

Tabel  

Sikap Mahasiswa tentang Pembelajaran Sastra di PT 

 

Fakultas Jurusan 

Tanggapan  

Positif 

FISIP Administrasi Negara 28 

  Sosiologi 20 

FMIPA Kimia 19 

  Fisika 25 

Ekonomi 

Ekonomi 

Pembangunan 26 

  Management 23 

  Akuntansi 25 

FKIP Pend Kimia 28 

  Pend Fisika 28 

  Pend Bhs Indonesia 30 

FK PSIK 20 

Kesehatan 

Masyarakat 

Kesehatan 

Masyarakat 28 

Teknik Teknik Elektro 24 

Pertanian Tanah 29 

Hukum Hukum 27 

  Tidak Setuju 48 
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Lampiran 4 

Tabel  

Sikap Mahasiswa Unsri tentang Pendirian Forum Literature for All 

 

Fakultas                              Jurusan                     Tanggapan Positif 

FKIP                                     Penjaskes                                    26 

                                             PEA                                               7 

                                             Biologi                                          8 

                                             Sejarah                                         10 

                                             Matematika                                  11 

                                             Bahasa Indonesia                           5 

                                             Bahasa Inggris                             10 

                                             Kimia                                           18 

Ilmu Komputer                                                                           9 

Hukum                                                                                        3 

Teknik                                                                                         9          

Ekonomi                                                                                      7  

TOTAL                                                                                   123 
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Lampiran 5 

Tabel  

Apresiasi Sastra Mahasiswa berdasarkan Jenis Kecerdasan 

No Kecerd

asan 

Indikator  Respons Mahasiswa 

1 Intelekt

ual 

Merinci 

 

Memahami 

 

Menerangkan 

 

 

Menafsirkan 

 

 

Menurut saya tokoh antagonis dalam 

cerpen ini adalah Bunda, sedangkan 

tokoh protagonis adalah Ira. Saya 

sangat memahami mengapa Ira tidak 

pernah menyalahkan Bunda atas 

penyiksaan terhadap dirinya, bahkan ia 

menyayangi sang Bunda. Peristiwa 

penting dari cerita ini adalah saat 

Bunda membaca tulisan seorang anak 

yang bisu menyadarkan sang Bunda. 

2 Emosio

nal 

Merasakan 

 

Menghubungkan  

 

Menilai  

 

 

Saya merasa haru karena meskipun 

mengalami kepedihan yang tak 

terungkap seorang anak cacat, ia tetap 

menyayangi ibu yang telah 

melahirkannya, menyadari dirinya 

hanya anak yang terlahir cacat. Bila 

dihubungkan dengan kehidupan sosial, 

peristiwa yang dialami ibu Ira saat 

menjadi mahasiswa sangat memalukan 

dan tidak boleh dicontoh, perlakuan 

ibu kepada Ira dan perbuatan ibu Ira 

mengandung di luar nikah sangat 

dilarang dari segi agama. Cerita ini 
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sangat bermanfaat dan menjadi 

pelajaran  agar sebelum bertindak, kita 

harus memikirkan konsekuensi dari 

tindakan buruk itu. 

3 Emosio

nal dan 

Spiritua

l 

Empati, peduli, suka 

menolong, setia, 

sopan, bijak/kualitas 

hidup. Percaya diri, 

berani, semangat, 

inspiratif/adaptif/ 

fleksibel, humoris, 

tanggung 

jawab/kesadaran 

tinggi, adil, sabar/ 

kuat, jujur, 

disiplin/menghindari 

kerugian,kerjasama, 

mandiri,toleran, 

cinta Tuhan dan 

ciptaanNya 

Tokoh Ira sangat hormat kepada 

ibunya. Hal ini dapat dilihat dari 

tulisan Ira yang sangat menyayangi 

ibu meskipun sudah diperlakukan 

secara kasar dan tidak adil.  

 

Dalam cerita lain, yang dibaca 

mahasiswa, mereka dapat menemukan 

secara tersurat dan banyak yang 

tersirat yang menggambarkan dua 

kecerdasan yang dimiliki tokoh cerita 

Sekar dalam cerita Sekar dan 

Gadisnya, seperti peduli, bijak/kualitas 

hidup, percaya diri, tanggung jawab, 

disiplin, dan mandiri. 
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LAMPIRAN 6 

 

 

 SRIWIJAYA UNIVERSITY 

TEACHERS’ TRAINING FACULTY 

DEPARTMENT	OF	LANGUAGE	AND	ARTS	EDUCATION	

ENGLISH EDUCATION STUDY PROGRAM 

Jl. Raya Palembang-Prabumulih Ogan Ilir Sumatera Selatan- Phone/Fax: 0711-580085 

INSTRUMEN PENGEMBANG KECERDASAN INTELEKTUAL, EMOSIONAL, 

DAN SPIRITUAL 

 

PETUNJUK UMUM: 

 Alat ukur ini didesain untuk mengembangkan kecerdasan intelektual, emosional , dan 
spiritual Anda (siswa dan mahasiswa). Instrumen ini harus diisi sejujurnya sesuai dengan 
karakter dan kepribadian Anda pada saat ini dan sebelum membaca karya sastra. Setelah 
membaca karya sastra dan meresponsnya dengan menggunakan pertanyaan pemandu, Anda 
juga diminta untuk menjawab sekali lagi instrumen ini. 
 
PETUNJUK KHUSUS I: 
 Silakan Anda membubuhi tanda silang (X) pada kolom yang telah disediakan 
berdasarkan perasaan dan pikiran kamu. Kolom  pertama (1): JELEK, kolom kedua (2): 
CUKUP BAIK, kolom 3 (BAIK), dan Kolom keempat (4): SANGAT BAIK. 
 

A. Sebelum membaca dan merespons karya sastra, saya …. 
      
NO KARAKTER 1 2 3 4 
1 Empati     
2 Peduli     
3 Penolong     
4 Setia     
5 Sopan     
6 Bijak/kualitas hidup     
7 Percaya diri     
8 Berani     
9 Semangat     
10 Inspiratif /adaptif/fleksibel     
11 Humoris     
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12 Tanggung jawab/kesadaran tinggi     
13 Adil     
14 Sabar/kuat menghadapi cobaan     
15 Jujur     
16 Disiplin/menghindari kerugian     
17 Kerjasama     
18 Mandiri/eksis     
19 Toleran     
20 Cinta Tuhan & mahluk ciptaanNya     
 TOTAL     
     

B. Bacalah cerpen yang berjudul Sekar dan Gadisnya atau Bingkisan Kata Anakku 
dengan  seksama. 

 
 

C. Setelah membaca, responslah isi cerpen tersebut dengan menjawab pertanyaan 
berikut. Tulislah jawaban Anda di kertas yang telah disediakan. 

 
1. Berdasarkan dialog pemeran, menurut Anda siapa yang menjadi tokoh protagonis dan 

antagonis dalam cerita ini? Menurut Anda bagaimana tokoh protagonis tersebut dan 
apa yang dilakukannya sehingga ia disebut tokoh yang baik? Sukakah Anda padanya? 
Mengapa?  

2. Adakah tokoh cerita yang anda benci? Siapa? Mengapa Anda membencinya? Sifat-
sifat apa yang ada pada dirinya yang tidak Anda sukai? 

3. Dimana cerita ini terjadi? Suka atau tidak sukakah Anda pada latar cerita? Mengapa? 
4. Peristiwa apa yang Anda anggap penting dalam cerita itu? Mengapa penting?  
5. Dapatkah Anda merasakan apa yang dirasakan oleh tokoh cerita? Apa yang 

dirasakannya? Apakah Anda akan melakukan hal yang sama dilakukan tokoh cerita 
protagonis?  Mohon dijelaskan. Dapatkah Anda membayangkan apa yang telah terjadi? 
Mohon beri penjelasan. 

6. Sifat manakah yang muncul dalam diri tokoh cerita yang protagonis?  Hormat, sopan, 
adil, jujur, baik dan rendah hati, dan tanggung jawab, disiplin, dan mandiri. Mengapa 
tokoh cerita yang bersifat protagonis bertindak demikian? Menurut Anda bagaimana 
tindakan tokoh protagonis  dalam cerita itu? Setuju atau tidakkah tindakan yang 
dilakukan tokoh antagonis dalam cerita? Mengapa? 

7. Pilihlah satu kata penting menurut Anda dari cerita yang telah dibaca. Mengapa kata itu 
sangat bermakna bagi Anda? 

8. Punyakah Anda pengalaman yang serupa dengan isi cerita? (Bila tidak, Anda boleh 
mencoba menghubungkan isi cerita dengan yang mungkin dialami oleh saudara, orang 
tua, kakek, nenek, bahkan teman atau tetangga anda? Pernahkah Anda menonton film 
yang hampir sama dengan cerita ini atau buku cerita lain yang pernah Anda baca? Coba 
Anda ceritakan itu dan hubungkan dengan cerita ini. Coba Anda hubungkan cerita ini 
dengan kehidupan sosial, budaya, dan agama Anda. Bagaimana menghubungkannya? 

9. Coba anda hubungkan atau ceritakan, bagaimana tokoh cerita yang anda anggap sebagai 
tokoh yang baik menunjukkan hal berikut: kasih sayang, peduli, kerjasama,  percaya 
diri, kreatif , kerja keras, dan pantang menyerah, cinta Tuhan dan alam semesta, 
toleransi, cinta damai, dan persatuan (Bila tergambar pada diri tokoh protagonist dalam 
cerita, anda perlu beri alasan) 
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10. Menarikkah jalan ceritanya? Mohon dijelaskan. Bermanfaatkah cerita ini? Manfaat 
apakah yang Anda peroleh setelah membaca cerita ini? Apa pendapat Anda tentang 
pengarang cerita ini? 

 
 

D. Setelah membaca dan merespons karya sastra tersebut, saya …. 
      
NO KARAKTER 1 2 3 4 
1 Empati     
2. Peduli     
3 Penolong     
4 Setia     
5 Sopan     
6. Bijak/kualitas hidup     
7 Percaya diri     
8. Berani     
9 Semangat     
10. Inspiratif /adaptif/fleksibel      
11 Humoris     
12. Tanggung jawab/kesadaran tinggi     
13 Adil     
14. Sabar/kuat menghadapi cobaan     
15 Jujur     
16. Disiplin/menghindari kerugian     
17. Kerjasama     
18. Mandiri/eksis     
19 Toleran     
20 Cinta Tuhan & mahluk ciptaanNya     
 TOTAL     

 
 
 
PETUNJUK KHUSUS II: 
 Silakan Anda membubuhi tanda silang (X) pada kolom yang telah disediakan 
berdasarkan perasaan dan pikiran Anda setelah membaca pernyataan berikut. Kolom pertama 
(1): SANGAT TIDAK SETUJU, kolom kedua (2): TIDAK SETUJU, kolom ketiga (3): 
SETUJU, dan kolom keempat (4): SANGAT SETUJU. 
 

E. Setelah merespons dan membubuhi letak karakter saya, berdasarkan pernyatan 
berikut, -------------------------------------- 

N
o 

Pernyataan 1 2 3 4 

1 Saya dapat merasakan apa yang dirasakan oleh tokoh cerita yang protagonis.     
2 Saya dapat membayangkan apa yang terjadi pada tokoh protagonis tersebut.     
3 Saya dapat memahami apa yang tokoh cerita protagonis itu pikirkan.     
4 Saya dapat meleburkan perasaan dan pikiran saya pada tokoh cerita protagonist tersebut.     
5 Saya dapat memahami isi cerita dengan menyertakan/meleburkan pikiran dan perasaan .      
6 Saya dapat memahami alur cerita yang saya baca.      
7 Saya dapat menjelaskan tindakan tokoh cerita protagonis.     
8 Saya dapat menghubungkan pengalaman saya dengan hal-hal yang dialami tokoh cerita.     
9 Saya pernah membaca cerita lain atau menonton film yang mirip cerita tersebut.     
10 Saya dapat menghubungkan kejadian dalam cerita dengan agama yang saya yakini.     
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11 Saya  dapat menghubungkan cerita dengan budaya yang saya miliki.     
12 Saya dapat menjelaskan tindakan tokoh cerita tersebut.     
13 Saya dapat memahami tindakan yang dilakukan tokoh protagonis.      
14 Saya dapat menyertakan perasaan dan pikiran seperti yang dirasakan tokoh cerita.     
15 Saya dapat menghubungkan isi cerita dengan pengalaman hidup saya.     
16 Saya dapat menemukan nilai-nilai moral dari cerita itu.     
17 Saya sangat membenci tokoh antagonis dalam cerita.     
18 Saya sangat membenci permusuhan dan pertengkaran.     
19 Saya tidak menyukai tokoh cerita yang bersifat arogan dan tidak jujur.     
20 Saya belajar kejujuran dari tindakan tokoh cerita protagonis.     
21 Saya ingin memiliki pribadi yang baik dan rendah hati.     
22 Saya ingin menjadi pribadi yang bertanggung jawab, disiplin, dan mandiri.     
23 Saya menyukai sifat tokoh cerita protagonis karena dapat membantu saya membentuk 

kepribadian yang baik dalam diri saya. 
    

24 Saya setuju bila sastra menjadi bagian dari pelajaran di seluruh fakultas agar mahasiswa 
dapat mengembangkan kepribadiannya. 

    

25 Saya setuju ketika mengetahui masyarakat di mancanegara rajin  membaca karya sastra 
untuk menumbuhkan sikap dan kepribadian yang berkarakter. 

    

      

 
F. Jawablah pertanyaan berikut dengan kata YA atau TIDAK 

 
1. Anda telah menunjukkan sedikit atau banyak perubahan karakter Anda dari 

sebelum membaca cerpen sampai selesai membacanya, apakah Anda akan 
menjadi orang yang baik? ------------------------ 

2. Sukakah Anda melihat orang lain bahagia? -------------------------- 
3. Susahkah  Anda melihat orang lain susah? -------------------------- 
4. Yakinkah Anda setelah merespons karya sastra atau cerpen, karakter anda 

mengalami perubahan menjadi lebih baik? ---------- 
5. Apakah Anda akan konsisten menjadi orang baik dalam hidup ini? ------------------

---- 
 

 
 
 

 



Kesuksesan La Galigo  
ke Memory of the World 

 
 
 
     Roger Tol 

 
 
 
 
 
 

Kongres Bahasa Indonesia X, Jakarta, 28-31 Oktober 2013 



Fragmen - 1 
Batara Lattuq berkata, 
'Kita masuk ke bilik, Wé Datu Sengngeng, 
kembali berbaring lagi.’ 
Tiada menyahut Wé Datu Sengngeng, 
tiada menjawab sepatah kata pun. 
Batara Lattuq bangkit berdiri 
merangkul istrinya 
memasukkan dalam sarung, 
dan membawanya masuk ke dalam bilik, 
menyerudukkannya ke dalam kelambu, 
merebahkannya di atas permadani, 
sebantal berbaring dengan istrinya, 
hanya satu sarung mereka berdua. 

 

 

Bergegas Batara Lattuq 
mengganti dengan pangkal lengan 
bantal emas tempat tidur istrinya. 
Gembira sekali Batara Lattuq 
melingkari dengan lengan 
pinggang istrinya, 
bulan purnama yang disayanginya, 
saling mengulurkan lengan, 
saling bertukar sirih di mulut, 
silih berganti ke kiri dan kanan, 
saling menjerit, 
berbaur keringat lalu memejamkan mata. 
Nyenyak sekali tidurnya 
Batara Lattuq suami-istri. 



Selalu fragmen 

 
Tidak ada manuskrip La Galigo yang 
lengkap. 
 
Selalu fragmen: besar atau kecil. 
 
 



Sureq Galigo 

 
o  Karya sastra terbesar di dunia. 

 
o  Puisi. 

 



Fragmen - 2 
Sama merataplah  
mereka berkata, 
‘Kasihan Wélenréng,  
berakhir sungguhlah 
engkau berada di Bumi, 
hidup tunggal di Mangkuttuq. 
Sebab telah di tengah jalan sudah 
kampak emas manurung. 
Kasihan Wélenréng  
kala kau hidup sendiri 
di Mangkuttuq  
tegak pada pusat bumi,  
berdiri pada 
gunung kemenyan nan wangi, 

kau rambati Tana Jawa, 
kau naungi Marangkabo, 
tiada didatangi manusia, 
tidak dikunjungi raja penyabung, 
tiada terpandang raja penyandang sumpit, 
daku berdiam di puncakmu, 
daku berumah di sampingmu, 
tidak tertiup angin Timur, 
tidak tertimpa sinar matahari Barat.’ 

 



Memory of the World 

• Perjalanan La Galigo sebagai MOW. 
• Banyak manuskrip LG di seluruh dunia. 
• Semua ada nilainya tersendiri. 

 
• Pilih yang mana? 

o Satu dari koleksi Belanda 
o Satu dari koleksi Indonesia 

 
 



Museum La Galigo! 

 



Drs. Muhammad Salim (alm.) 



Naskah Di Makassar 
Perjalanan ke Senrijawa 



Naskah Arung Pancana Toa  
di Leiden. 12 jilid 



Website MOW 



Dokumen terpenting 

 



Nomination form + pedoman 

 



Nomination form La Galigo 



Nomination form -2 



Nomination form -3 



Nomination form -4 



UNESCO Memory of the World! Universitas Leiden Library 



UNESCO Memory of the World!  Museum La Galigo 
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Terima kasih 
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MEMORY OF THE WORLD REGISTER 
 

NOMINATION FORM 
 
 

PART A – ESSENTIAL INFORMATION 
 
1 SUMMARY 
Highlight The Nature, Uniqueness and significance of the nominated documentary heritage. 
 
Two of the most prominent La Galigo manuscripts are nominated. Both are in public collections, one in 
South Sulawesi, the homeland of La Galigo, and the other in The Netherlands, from the early days on a 
centre for Bugis studies. The nomination of both manuscripts is officially endorsed by the institutions 
that keep them. 
 
La Galigo is the name of a work in Bugis language (South Sulawesi, Indonesia), for the main part still in 
handwritten form using the indigenous Bugis script. The work is also known by the name Sureq Galigo. 
Dating from approximately the 14th century and with its origin in oral traditions, its contents are pre-
Islamic and of an epic-mythological nature with high literary quality. The size of the whole work is 
enormous (an estimated 6000 folio pages) and may be considered as the most voluminous literary work 
in the world. Reliable textual editions are scarce. Many manuscripts are in private collections in South 
Sulawesi and are usually badly damaged because of the very unfavourable climatic condition.  
La Galigo is a poetic text set in a strict metre and using a particular Bugis vocabulary. Its language is 
considered beautiful and difficult. The main threats to understanding the La Galigo are the disappearing 
knowledge of both the Bugis script and-especially-the language in which the La Galigo has been 
composed. 
Many La Galigo manuscripts do exist and can be found all over the world. Needless to say that each and 
every manuscript remains genuinely and totally a product of the Indonesian literary heritage—
independent of its current whereabouts. The majority of these manuscripts have survived in South 
Sulawesi, Indonesia, in public and private collections. Other La Galigo manuscripts are available in 
public collections in locations such as Jakarta (Indonesia), Leiden (The Netherlands), London and 
Manchester (United Kingdom), Berlin (Germany), and Washington DC (United States of America). The 
work is so huge that no manuscripts exist that contain the whole work. The La Galigo scattered over the 
globe all contain fragments of the work, some of them are very large episodes, others fairly small ones. 
From a philological point of view each of these manuscripts is of equal value and importance. Ideally all 
these hundreds of La Galigo manuscripts as an entity should be nominated, but from a practical point of 
view this is of course not possible. So, without disregarding the value of every other available La Galigo 
manuscript, we have opted for the nomination of two manuscripts that are of exceptional importance. 
The first manuscript is part of the manuscript collection of the Museum La Galigo in Makassar, 
Indonesia. It has 217 pages, is undated, but possibly was written in the first half of the 19th century. The 
manuscript for the most part is still in good condition but preservation measures are urgently needed. 
The text contains one complete episode of the La Galigo, i.e. the journey by the hero Sawérigading and 
his son La Galigo to Senrijawa. The whole text has been studied and described.  
The second manuscript kept in the University of Leiden Library consists of twelve volumes and contains 
the longest known fragment of the La Galigo, 2851 folio sized pages covering the first third part of the 
whole work. It dates from the middle of the 19th century and has been written by Colliq Pujié, Queen of 
Pancana, a Bugis kingdom in South Sulawesi. She was a major collaborator with the famous scholar of 
Bugis studies B.F. Matthes The manuscript has been studied by many scholars, last by Drs. Muhammad 
Salim, who has transcribed and translated the complete manuscript in the years 1988-1993. The first two 
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volumes of the manuscript have been published in two voluminous bilingual (Bugis-Indonesian) editions 
in 1995 and 2000. 
 
 
2 DETAILS OF THE NOMINATOR 
 
2.1 Name (person or organisation) 
 

Dr. Mukhlis PaEni and Dr. Roger Tol 
 

2.2 Relationship to the documentary heritage nominated 
 
Dr. Mukhlis PaEni is the former Director General of the National Archives of Indonesia 
(1998-2003) and of its South Sulawesi branch (1992-2000). In the early 1990’s he 
supervised a major preservation, documentation and microfilming project of South 
Sulawesi manuscripts, and produced a voluminous catalogue of South Sulawesi 
manuscripts, including many La Galigo manuscripts (Mukhlis 2003). From 2003 until his 
retirement in 2009 Dr. Mukhlis has been counsellor for cultural affairs to the Minister of 
Culture and Tourism. Currently he heads the Indonesian Film Censor Board. He is of 
Bugis origin, a prominent scholar of Bugis culture and history and has done numerous 
studies on Bugis manuscripts including La Galigo,  
Dr. Roger Tol is attached to the KITLV/Royal Netherlands Institute of Southeast Asian 
and Caribbean Studies (1993-present), one of the most important knowledge centres on 
Indonesia. He was its Chief Librarian from 1993 to 2003 and is since then director of its 
Jakarta office. He wrote his dissertation on a Bugis historical poem which in his literary 
aspects is closely related to La Galigo (Tol 1990). Since 1987 he is involved in a major 
bilateral project in transcribing and translating the La Galigo. He was academic advisor to 
the Robert Wilson opera “I La Galigo” (2004). Dr. Tol was one of the editors of the two 
text editions of the La Galigo that are based on the nominated Leiden manuscript. 
 

2.3 Contact person(s) 
Dr. Mukhlis PaEni and Dr. Roger Tol 
 

2.4 Contact Details (include address, phone, fax, email) 
 

• Dr Mukhlis PaEni: 
      Lembaga Sensor Film 
 Jl. M.T. Haryono, kav. 47-48 
 Jakarta Selatan 
 Indonesia 
 Ph. +622179191131 
 Fax: +62217902971 
 Email: mukhlis.paeni@ymail.com 
 
 
• Dr. Roger Tol: 

KITLV-Jakarta 
Jl. Prapanca Raya 95 A 
Jakarta 12150 
Indonesia 
Ph. +6281310325562 
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Fax. +62217399502 
Email: tol@kitlv.nl  
 
 

3. IDENTITY AND DESCRIPTION OF THE DOCUMENTARY HERITAGE 
    
3.1 Name and  identification details of the items being nominated 

 
1. Manuscript 2610/07.114, Collection Museum La Galigo, Benteng Fort Rotterdam, 

Makassar, Indonesia. Title: “Sawérigading dan La Galigo ke Senrijawa”. 
2. Manuscript NBG-Boeg 188. Collection Leiden University Library, Witte Singel 

27, 2311 BG Leiden, the Netherlands. Title: “La Galigo”.  
 

3.2 Description 
Attach a description of the documentary heritage: refer to the guide for completing this form. 
 

1. Manuscript 2610/07.114 measures 18 (width) x 22 (height) cm, has 217 pages and 
is written on paper (no watermark) with black ink in the Bugis script. Each page 
contains 16 lines with a pallawa written after every five letters. The writing is 
neat and regular and a bit “flattened”. According to Drs. Muhammad Salim 
(personal communication 2 November 2009; see also photograph in appendix) the 
writer must have been a versatile copyist who most probably wrote the manuscript 
while he was intonating or singing the text. The front and back covers are in bad 
condition, many pages are loose and the last few pages are damaged. Most other 
pages are still in good condition and the text is legible.  There is no visible ink 
corrosion. Preservation measures, in particular to prevent loss of pages, are 
urgently needed.  
The lack of watermarks makes the manuscript difficult to date. One of the few 
clues we have is the form of the Bugis letters which is similar to known examples 
dating from the first half of the 19th-century, for instance the word list published 
by C.H. Thomsen in 1833. Pending further research it seems reliable to attach a 
date of around 1830 to this manuscript.  
The manuscript is included in the inventory list of the Museum La Galigo 
(Koleksi filologika:4). The whole text has been studied and described by Drs. 
Muhammad Salim (2008-09). Publication of a facsimile edition by the Museum 
La Galigo is under way (2010) with a page by page summary of the story. No 
other references to this manuscript are known. 
The text contains one fragment of the La Galigo, i.e. the journey by the hero 
Sawérigading and his son La Galigo to Senrijawa to attend a wedding and an 
initiation ceremony for a bissu (shaman). This fragment contains everything that 
is typical of the La Galigo and is as such very representative of the whole work. 
All narrative elements are there: the main heroes Sawérigading, his wife I Wé 
Cudaiq, their son I La Galigo; the sea travels; the rituals with the concurring cock 
fighting ceremonies; the poetic dialogues and one-liners. A very nice 
characteristic example indeed and a fortunate coincidence that this particular La 
Galigo manuscript is located in the museum that bears its name. For a description 
of manuscripts containing the same story, see Kern 1939:457-505; Kern 1989: 
494-527; Salim et al 1995:37. A support letter from the Head of the Culture and 
Tourism Office of South Sulawesi (which oversees the Museum La Galigo) dated 
2 November 2009 is appended to this nomination. Sample pages of this 
manuscript are shown in the appendix. 
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2. Manuscript NBG-Boeg 188 consists of 12 folio-sized volumes, each volume 
measuring 21 (width) x 34 (height) cm. with a total number of 2.851 pages. Its 
preservation condition is diverse: about 10% of the paper is in bad condition, 60% 
is normal, 20% is good, and 10% very good. However, all bindings are in very 
bad shape resulting in many loose pages. Also a lot of non-professional 
reparations have made things worse. The complete manuscript should be rebound 
professionally, after conservation of the damaged pages. The manuscript is part of 
a large and important collection of Bugis and Makassarese manuscripts that were 
brought together by B.F. Matthes (1818-1908), a linguist and missionary for the 
Nederlands Bijbelgenootschap (NBG; Dutch Bible Society) during his stay in 
South Sulawesi (1848-1880). Right from the start Matthes has tried to contact 
knowledgeable persons regarding the La Galigo and to get hold of copies 
containing the work. He was particularly fortunate when he met in 1852 the 
daughter of the King of Tanété called Colliq Pujié, Arung Pancana Toa (1812-
1876).1 Matthes kept her knowledge of Bugis literature in high esteem and during 
the next twenty years they collaborated intensively. She assisted Matthes as an 
informant, editor, collector of manuscripts and also as a scribe. Their cooperation 
culminated in the compilation of the largest continuous piece of La Galigo ever 
available, Arung Pancana Toa collected the relevant manuscripts, edited and 
partly wrote down the text in 12 volumes that ultimately ended up in the Leiden 
University Library as manuscript NBG-Boeg 188. The manuscript has probably 
been written between the years 1852 and 1858 (see Koolhof 1995:14). Because of 
her achievements in Bugis education and her role in resisting the Dutch 
occupation Colliq Pujié Arung Pancana Toa has been nominated as a national 
hero (see Rahman 2008). 
This manuscript is considered as the ‘mother text’ of La Galigo and has been used 
and studied by all major scholars of La Galigo. The first major text edition of a La 
Galigo episode was produced in 1983 by the Bugis scholar Fachruddin Ambo 
Enre (1930-2008) and was based on an episode from this manuscript (Fachruddin 
1999). Moreover, the most authoritative scholarly edition of the La Galigo so far 
consists of a complete transcription plus translation of all 12 volumes. This huge 
task was executed by Drs. Muhammad Salim in the years 1988-1993 in the 
framework of a joint Indonesian-Dutch project to produce a scholarly text edition 
of the La Galigo. So far two volumes have been published (Salim et al. 1995, 
2000) and the remaining ten are scheduled to appear in the near future. 
The twelve volumes are estimated to cover one-third of the complete work, 
starting from the beginning of the story. As such it is the largest continuous and 
consistent fragment of the La Galigo in the world. 
Matthes himself published and annotated a large fragment from this manuscript in 
his Boeginesche Chrestomathie (Matthes 1872a:416-547; 1872b:250-284). He 
also described it extensively in his catalogue (Matthes 1875:71-79)2. NBG-Boeg 
188 is again and more comprehensively dealt with in Kern’s major catalogue of 
La Galigo manuscripts (Kern 1939:1003-1022). In his edition of a large episode 
from NBG-Boeg 188 Fachruddin described briefly volumes 7 and 8 (Fachruddin 
1999:52-54). In the first volume of the edition of NBG-Boeg 188 ample attention 
has been paid to the manuscript, its editor cum scribe Arung Pancana Toa, the 
collector B.F. Matthes, and the contents of the story (Koolhof 1995:5-44). A 
support letter from the Leiden University Librarian dated 27 January 2010 is 

                                                 
1 No photographs of Colliq Pujié exist. See appendix for a photograph of  her daughter Wé Tenriollé, who 
was ruler of Tanété from 1855 to 1910 (Rahman 2008:84). 
2 See appendix. 
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appended to this nomination. Sample pages of this manuscript are shown in the 
appendix. 
 
3. Referees. 
- Dr. Campbell Macknight (Emeritus Professor Australian National University, 
Canberra). 
Email: macknight@ozemail.com.au 
- Prof. Dr. Nurhayati Rahman (Head La Galigo Study Centre at Hasanuddin 
University, Makassar) 
Email: galigo_2001@yahoo.com and div_soshum@yahoo.com  
- Dr. Ian Caldwell (Lecturer in Southeast Asian History, University of Leeds) 
Email: i.a.caldwell@leeds.ac.uk and ian.caldwell@mac.com 
- Drs. Sirtjo Koolhof (Head Indonesian Department Radio Netherlands 
Worldwide, Hilversum) 
Email: sirtjo.koolhof@rnw.nl 
 
 

 
4. JUSTIFICATION FOR INCLUSION/ ASSESSMENT AGAINST CRITERIA 
Refer to section 4.2 of the General Guidelines for the selection criteria If space insufficient, attach separate sheets. 
Each question must be answered. 
 
4.1 Is authenticity established? (see 4.2.3) 

 
A. Authenticity of La Galigo as a work. 
In his ground breaking article ‘On the languages and literature of the Indo-Chinese 
nations’ John Leyden was the first to publish a list of works written in Bugis (Leyden 
1808:195). Although he did not specifically mentioned La Galigo as a work, the majority 
of the 53 titles mentioned by Leyden without any doubt refer to fragments of the La 
Galigo. The titles explicitly mention protagonists of the story such as Sawérigading, Guru 
ri Sellang, and Batara Guru.3 His linguistic colleague, the famous civil servant Thomas 
Stamford Raffles apparently has used Leyden’s knowledge for his Account of Celebes 
which appeared as an appendix to his monumental History of Java that appeared in 1817 
(Raffles 1817, Appendix F).4  There for the first time we come across the mention of La 
Galigo (with the spelling La Galíga), a short summary of the narrative, and also the 
curious information that La Galigo is considered the author of the story of Sawérigading 
(Raffles 1817: Appendix xcv). This latter fact is only given by Raffles and cannot be 
found anywhere else. 
The first systematic research on La Galigo as a literary work was done by the linguist 
cum missionary BF Matthes in the second half of the 19th century. In 1872 he published 
the beginning of the story in Bugis letters with commentary, a summary of the whole 
story but without a translation. As acknowledged by Matthes (1872c:251) this published 
fragment is taken from one of the manuscript we are nominating (NBG-Boeg 188). In his 
Bugis-Dutch dictionary published in 1874 he provides many instances of the La Galigo 
language. Up until now this dictionary remains the most important source of the Bugis 
language in general and its use in La Galigo texts in particular. One year later Matthes 
published a catalogue of Bugis and Makassar manuscripts he had collected (Matthes 
1875). There he presents the first full description of the manuscript we are nominating 
(NBG-Boeg 188). For almost a century interest in the scientific study in La Galigo has 

                                                 
3 See reproduction in appendix. 
4  See also Fachruddin 1999:13 where Leyden’s work is not mentioned. 
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been very limited. However, all subsequent research on La Galigo remains based on the 
philological and lexicographical groundwork done by Matthes. In particular we mention 
the studies by Abidin & Macknight 1974, Fachruddin 1983 (1999), Tol 1990, Koolhof 
1995 and 1999, Salim 1995 and 2000, Pelras 1996 and 2006, and Rahman 2006. 
 
B. On La Galigo as a work. 
La Galigo refers to a work contained in many manuscripts and as such has no single 
identity or physical shape. Up until now there has been no complete textual edition of the 
whole work. Only fragments have been published so far. An Indonesian–Dutch 
cooperative project conducted in the late 1980’s resulted in complete draft transliterations 
into romanised Bugis and translations into Indonesian of 12 important manuscripts kept 
in the Library of Leiden University. This only comprises the first part of the whole La 
Galigo–cycle, which is estimated at 6.000 folio pages, thus probably the most voluminous 
literary work in the world. This project has produced so far two publications, totalling 
1177 pages, containing reliable transliteration of the Bugis text with a complete 
translation into Indonesian (Salim 1995 and 2000). Only one other reliable published text 
edition exists (Fachruddin 1999). In 1872 BF Matthes published the beginning of the 
story in Bugis letters without translation. 
Set in a metre of five and in some cases four syllables, the happenings take place in pre- 
Islamic (c. 14th-century) Luwuq, the Kingdom regarded as the cradle of Bugis culture. 
Consisting of different episodes, each with its own protagonists, and covering several 
generations, the work as a whole is still a unity. This overall unity is perceived in its 
consistency of the literary conventions and the use of the techniques of flashback and 
foreshadowing. The cycle tells the story of the initial residence on earth of the gods and 
their descendants. It starts with the decision made by the gods of the Upperworld and the 
Underworld to fill the empty Middleworld by sending their children to live there. From 
the Upperworld is sent the male Batara Guru and from the Underworld the female Wé 
Nyiliq Timoq. They marry and become the grandparents of Sawérigading and his twin 
sister Wé Tenriabéng. Sawérigading is the main protagonists of the story. He makes 
extensive travels and falls deeply in love with his twin sister. This incestuous love is 
strictly prohibited and Sawérigading ultimately marries another woman. In the end the 
whole divine family gathers in Luwuq and all gods depart from the earth, having lived 
there for six generations. 
The work contains many implicitly or explicitly stated normative rules, according to 
which the heroes of the story behave. Their behaviour is considered to be exemplary for 
the consumers. Apart from these rules, a wealth of useful information is given on 
etiquette and all kinds of ceremonies. 
For many Bugis the events related in the Galigo are considered to be true. In this 
connection it is interesting to mention that genealogies of nobles in the descent oriented 
Bugis society are often traced back to The Galigo Period, preferably to Sawérigading. An 
indication of the perseverance of these assumptions and attitudes is found in significant 
incidents that took place in the post–war period of Darul Islam terror in South Sulawesi. 
In its struggle to create an Islamic state, the movement thought it necessary to eliminate 
all things considered to be non–Islamic. Manuscripts, in particular manuscripts 
containing the pre-Islamic La Galigo texts, were at that time regarded as dangerous, 
heretical possessions. 
On the basis of the La Galigo the well-known American theatre maker Robert Wilson 
created an opera called I La Galigo which was successfully performed in 2004 and 2005 
in many parts of the world (however not in South Sulawesi and only three performances 
in Jakarta). This enhanced the familiarity with La Galigo, but at the same time increased 
the awareness that the original Bugis La Galigo remains a closed book.  
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C. Authenticity of the nominated manuscripts. 
 
1. Manuscript 2610/07.114. 
Yes, see above 3.2.1. Expert examination has demonstrated that it is genuine. 
 
2. Manuscript NBG-Boeg 188. 
Yes, see above 3.2.2. Its provenance is well established, and expert examination has 
demonstrated that it is genuine. 
 
 

4.2 Is world significance, uniqueness and irreplaceability established? (see 4.2.4) 
 
La Galigo is in all aspects a unique work that is only found in South Sulawesi among the 
Bugis people, although there are reports of La Galigo-like stories in other parts of 
Sulawesi. However this may be, the work La Galigo is the myth of the Bugis people par 
excellence until the present day and a major symbol of Bugis identity and culture. This is 
evident for example by roads, museums, and universities carrying the name of La Galigo 
or other protagonists of the story, in particular the name of Sawérigading, its main hero. 
Not only because of its uniqueness is La Galigo of world significance. As shown by 
several studies the La Galigo is the most voluminous epic in the world, exceeding in 
length works such as the Ramayana and Mahabharata (e.g. Kern 1939:5; Tol 1990:9; 
Koolhof 1995:1;1999:369; Pelras 2006:238). Add to this quantitative aspect the fact that 
it is a beautifully composed poem containing a remarkable narrative full of adventures, 
battles, and imaginative scenes—all written in a special idiom of the Bugis literary 
language. 
Most unfortunately, although the names of La Galigo, Sawérigading, Wé Cudaiq and 
other heroes of the story are still familiar among the Bugis, current interest in La Galigo 
seems to be diminishing. This is a sad fact, but it may be argued that the position of La 
Galigo has always been peripheral as for instance observed by Matthes in 1858. Still, it is 
urgent that the contents of this great epic will not be forgotten completely. Publications of 
the work, both academically sound and aimed at the general public, are crucial. People 
should be trained in reading the Bugis script as used in manuscripts in order to be able to 
make available and edit future La Galigo manuscripts. 
An enormous global step forward for the epic was the theatre adaptation I La Galigo by 
the famous US theatre maker Robert Wilson in 2004. His piece drew big crowds all over 
the world (however not in Makassar) and received rave reviews because of its beautifully 
portrayed rendering of the base story. It lasted over four hours, was full of spectacular 
scenes and light effects, dances, and music specially composed by the prominent 
Indonesian composer Rahayu Supanggah. See the companion volume published on that 
occasion (I La Galigo 2004) containing basic information on the La Galigo, including 
some fragments in English translation. 
The I La Galigo theatre has definitely changed the standing of the La Galigo outside 
South Sulawesi. There is a difference though. Robert Wilson’s performance is first and 
foremost an audio-visual, a non-textual experience. Whereas La Galigo, as I know it, is 
primarily a textual experience, to be heard or to be read (Tol 2004:23). 
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4.3 Is one or more  of the criteria of (a) time (b) place (c) people (d) subject and theme (e) 
form and style satisfied? (see 4.2.5) 
Provide an explanation against each criterion selected. Attach separate statement if space insufficient.  
 
a) Time. 
La Galigo has without any doubt originated from oral traditions. A number of well known 
characteristics such as repetitions and parallelisms are proof of that oral origin. Since it is 
clearly pre-Islamic it must predate the early 17th century when South Sulawesi became 
Islamized. With the introduction of the indigenous Bugis script in South Sulawesi around 
the 14th century, the first written texts of the La Galigo must have been produced at that 
time. 
 
b) Place 
The location is definitely South Sulawesi and in particular the kingdom of Luwuq. Many 
other factual places and locations are named in the text, such as Maluku, Ternate, Sunda, 
and even Cina. Some Bugis are convinced that this refers to mainland China, others point 
to the fact there is still a region called Cina in Boné, a district in South Sulawesi, 
 
c) People 
The Bugis people of South Sulawesi. 
d) Subject and theme 
Although the La Galigo has been insufficiently been studied, it is evident that it tells a 
literary and mythological unique story which must have been exemplary for early Bugis 
society. Its contents are very rich and led even a prominent scholar of La Galigo to the 
notion that it has encyclopaedic qualities (Koolhof 1999, see appendix). 
 
e) Form and style 
Without any doubt La Galigo text are ‘beautiful’ compositions set in a 5-syllable metre 
using a particular register of the Bugis vocabulary. A more detailed account of the power 
of La Galigo poetry can be found in Tol 2004 (see appendix). 
 
  

4.4 Are there issues of rarity, integrity, threat and management that relate to this nomination?   
(see 4.2.6) 
Attach a separate statement if space insufficient. 
 
The main threat seems to be the disappearing knowledge of both the Bugis script and the 
language in which the La Galigo has been composed. In addition the most important 
source for understanding the lexicon, the Bugis-Dutch dictionary composed by B.F. 
Matthes in 1874, explains all items in 19th century Dutch. Knowledge of Dutch has 
almost disappeared in Indonesia. 
Although in South Sulawesi there are hundreds of surviving manuscripts in private 
collections that contain fragments of the La Galigo (see Mukhlis 2003), very few of its 
owners recognize the rarity of their belongings. It is well known that in particular La 
Galigo manuscripts are perceived as sacral, magical possessions. They are not valued 
because of their contents, but have the status of a pusaka, a magical object. As such it has 
to undergo all kinds of ritualistic ‘cleansings’ that are definitely not beneficial for the 
physical status of the manuscript. 
In general preservation conditions in Indonesian public collections too are poor to very 
poor. This is due to several reasons, the main ones being lack of financial support and the 
hot and humid tropical climate. 
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5. LEGAL INFORMATION 
 

Owner of the documentary heritage (name and contact details) 
 

1. Manuscript 2610/07.114, Museum La Galigo, Benteng Fort Rotterdam, Makassar, 
Indonesia. 
Contact: Mr. Nuryadin, Head Museum La Galigo. 
 
2. Manuscript NBG-Boeg 188. Collection Leiden University Library, Witte Singel 
27, 2311 BG Leiden, the Netherlands. 
Contact: K.F.K. De Belder, MA, MLIS, University Librarian. 

 
   
5.1 Custodian of the Documentary heritage (name and contact details, if different to owner) 

 
Same as owners. 
 

5.2 Legal Status: 
 

(a) Category of ownership 
- personal property and community property 
- state property 

 
Manuscript 2610/07.114 (Collection Museum La Galigo) is state property. 
 
Manuscript NBG-Boeg 188 (Collection Leiden University Library) is on permanent 
loan from the Nederlands Bijbel Genootschap and is community property. 

 
(b) Accessibility 

- heritage 
- hand over to the state 

 
Both manuscripts are in public collections and accessible. 
 

(c) Copyright status 
- the owner’s permission 
- the state’s permission 

 
For both manuscripts the owner’s permission is required. 
 

(d) Responsible administration 
- the owner himself 
- the custodian 

 
For both manuscripts the owners (=custodians) are responsible. 
 

(e) Other factors 
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6. MANAGEMENT PLAN 
 

6.1    Is there a management plan in existence for this documentary heritage?  
 

If yes, attach a summary of the plan. If no, please attach further details about current storage and custody of 
the materials. 
 
1. Manuscript 2610/07.114 (Collection Museum La Galigo).  
A management plan is not yet defined but conservational measures are underway. These 
deal primarily with proper storage of the manuscript.  

 
2. Manuscript NBG-Boeg 188 (Collection Leiden University Library). 
There is a management plan. See the document ‘Conservation policy and strategy, 
University Library Leiden’ (in appendix). 
 

 
 

7. CONSULTATION 

 7.1 Provide details of consultation about this nomination with (a) the owner of the heritage 
(b) the custodian (c) your national or regional Memory of The World committee. 
 
1. Manuscript 2610/07.114 (Collection Museum La Galigo).  
Consultation with the Head and staff of Museum La Galigo was conducted during two 
visits, on 2 November 2009 and on 3 February 2010. See the support letter in the 
appendix. 
 
2. Manuscript NBG-Boeg 188 (Collection Leiden University Library). 
Consultation with Head and staff of the Leiden University Library was conducted by 
email correspondences during 2009 and 2010. See the support letter in the appendix. 
 
There have been frequent consultations with the Indonesian Memory of the World 
Committee in 2009 and 2010, the latest on 9 February 2010. 

  
 
 

B.  SUBSIDIARY INFORMATION 
  
 The following information will not be taken into account in deciding whether or not to inscribe 

documentary heritage on the Register but will be included in the database as additional information. Some 
of this information may be drawn from the management plan (item 6 above). 

 
 
8. ASSESSMENT OF RISK 
   
8.1 Detail the nature and scope of threats to this documentary heritage (see 5.5) 

 
General. 
An important threat is the disappearing knowledge of both the Bugis script and the 
language in which the La Galigo has been composed. 
Another main threat regarding all manuscripts in South Sulawesi is improper storage 
under tropical climate conditions. This improper storage has among others the effect that 
the paper becomes mildewed or is damaged irreparably. Most manuscripts are in danger 
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of being lost forever by the deteriorating effect of lack of preservation measures in a hot 
and humid tropical climate. It is sincerely hoped that inclusion in the Memory of the 
World register will have a positive effect on awareness of these problems among the 
Bugis, especially among the younger generation 
 
1. Manuscript 2610/07.114 (Collection Museum La Galigo).  
It is necessary that this manuscript is properly stored and that fitting preservation 
measures are taken. This can be done in a relatively simple way, but —as elsewhere in 
Indonesia—there are financial constraints as regards these kinds of activities. 
 
2. Manuscript NBG-Boeg 188 (Collection Leiden University Library). 
This manuscript is professionally taken care of. Still, as mentioned in the conservation 
plan (see appendix) some preservation measures are necessary to prevent loss of 
information. 
 
 

9. ASSESSMENT OF PRESERVATION 
 
9.1 Detail the preservation context of the documentary heritage (see 3.3) 

 
1. Manuscript 2610/07.114 (Collection Museum La Galigo).  
The manuscript is still in a relatively good condition, but, as indicated above, needs to be 
stored under more favourable conditions. The front and back covers are in bad condition, 
many pages are loose and the last few pages are damaged. Most other pages are still in 
good condition and the text is legible.  There is no visible ink corrosion. Preservation 
measures, in particular to prevent loss of pages, are urgently needed.  
 
2. Manuscript NBG-Boeg 188 (Collection Leiden University Library). 
The preservation condition of this manuscript is diverse: about 10% of the paper is in bad 
condition, 60% is normal, 20% is good, and 10% very good. However, all bindings are in 
very bad shape resulting in many loose pages. Also a lot of non-professional reparations 
have made things worse. The complete manuscript should be rebound after conservation 
of the damaged pages. 
 
 

C. LODGMENT 
 
 This nomination is lodged by: 

 
(Please print name).......................Dr. Mukhlis PaEni...and .....Dr. Roger Tol..................... 
 
            

                   

 
         (Signature)...........................................................(Date).....9 February 2010......................... 
 



 12 

References for La Galigo nomination UNESCO 
 
Andi Zainal Abidin and C. C. Macknight  
1974 ‘The I La Galigo Epic Cycle of South Celebes and Its Diffusion’. Indonesia 17 
(April): 161–169 
 
Fachruddin Ambo Enre 
1999 Ritumpanna Wélenrénngé: sebuah episoda sastra Bugis klasik Galigo. Jakarta: 
Ecole française d’Extême-Orient; Yayasan Obor Indonesia [PhD thesis 1983] 
 
I La Galigo 
2004 I La Galigo. [Milano]: Change Performing Arts in partnership with Purnati 
Foundation for the Arts 
 
Kern, R.A.  
1939  Catalogus van de Boegineesche, tot den I La Galigo-cyclus behoorende 
handschriften der Leidsche Universiteitsbibliotheek alsmede van die in andere 
Europeesche bibliotheken. Leiden: Universiteitsbibliotheek.  
 
Kern, R.A. 
1989  I La Galigo: Cerita Bugis kuno. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press 
 
Koleksi filologika 
2008 ‘Koleksi filologika’ [6 pp.], in: Daftar koleksi Museum La Galigo Provinsi 
Sulawesi Selatan. Makassar: UPTD Museum La Galigo, Dinas Kebudayaan dan 
Parawisata, Provinsi Sulawesi Selatan 
 
Koolhof, Sirtjo 
1995 ‘Pendahuluan’. in Salim et al. 1995: 1-49. 
 
Koolhof, Sirtjo 
1999 ‘The "La Galigo"; A Bugis encyclopedia and its growth’. Bijdragen tot de Taal-
, Land- en Volkenkunde 155, pp.362-387. 
 
Leyden, J. 
1808 ‘On the languages and literature of the Indo-Chinese nations’, Asiatic Researches 
10: 158-289. [2nd edition 1811.] 
 
Mattthes, B. F. 
1872a    Boeginesche chrestomathie; Tweede deel. Amsterdam: Spin & Zoon.   
 
Matthes, B.F. 
1872b    Aanteekeningen op de Boeginesche chrestomathie. Amsterdam: Spin & Zoon.  
 
Matthes, B. F. 
1874 Boegineesch-Hollandsch woordenboek met Hollandsch-Boeginesche woordenlijst. 
‘s Gravenhage: Nijhoff. 
 
Matthes, B. F. 



 13 

1875 Kort verslag aangaande alle mij in Europa bekende Makassaarsche en 
Boeginesche handschriften, vooral die van het Nederlandsch Bijbelgenootschap te 
Amsterdam. 's Gravenhage: Nijhoff  
 
PaEni, Mukhlis dkk. 
2003 Katalog induk naskah-naskah Nusantara: Sulawesi Selatan. Jakarta: Arsip 
Nasional Indonesia etc. 
 
Pelras, Christian.  
1996 The Bugis. The peoples of South-East Asia and the Pacific. Oxford, OX, UK: 
Blackwell Publishers. 
 
Pelras, Christian.  
2006 Manusia Bugis. Jakarta: Nalar [bekerjasama dengan] Forum Jakarta-Paris, Ecole 
francaise d'Extreme-Orient. 
 
Rahman, Nurhayati 
2006 Cinta, laut, dan kekuasaan dalam epos La Galigo: perspektif filologi dan 
semiotik. Makassar: La Galigo Press 
 
Rahman, Nurhayati 
2008 Retna Kencana Colliq Pujié Arung Pancana Toa 1812-1876: Intelektual 
penggerak zaman. Makassar:La Galigo Press 
 
Ricklefs, M.C., and P. Voorhoeve 
1977 Indonesian manuscripts in Great Britain: a catalogue of manuscripts in 
Indonesian languages in British public collections. London: Oxford University Press 
 
Salim, Muhamad ... [et al] 
1995 I La Galigo: menurut naskah NBG 188 yang disusun oleh Arung Pancana Toa. 
Jilid 1. Jakarta: Djambatan. 
 
Salim, Muhamad ... [et al] 
2000 La Galigo: menurut naskah NBG 188 yang disusun oleh Arung Pancana Toa. 
Jilid 2. Makassar: Hasanuddin University Press 
 
Thomsen, C.H. 
1833  A vocabulary of the English, Bugis, and Malay languages, containing about 2000 
words. Singapore : Mission Press   
[http://books.google.com/books?id=2_9PkY6SBgQC&dq=thomsen%20bugis&pg=PP3#
v=onepage&q=&f=false] 
 
Tol, Roger 
1990  Een haan in oorlog: Toloqna Arung Labuaja, een twintigste-eeuws Buginees 
heldendicht van de hand van I Mallaq Daéng Mabéla Arung Manajéng. Leiden: Foris. 
[Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde 141] 
 
Tol, Roger 
2004 ‘The poetry of Sureq Galigo’, in: I La Galigo, pp.19-23. Milano: Change 
Performing Arts 
 



 14 

Appendixes to La Galigo nomination UNESCO 
 
1. Support letter Makassar 
2. Support letter Leiden 
3. Conservation policy and strategy, University Library Leiden 
4. Leyden 1808, p.195 
5. Matthes 1875, pp. 71-79 
6. Koolhof 1999 
7. Tol 2004 
8. Photographs of the Makassar manuscript 
9. Photograph of Drs Muhammad Salim reading the Makassar manuscript 
10. Photographs of the Leiden manuscript 
11. Photograph of Colliq Pujié’s daughter, Wé Tenriollé Datu Tanété. 
 



 
 

1 
 

Subtema: 6 

 
Sumbangan Sastra Indonesia dalam RUU Kebudayaan: 

Kajian Atomisme Logis, Hermeneutik, dan Filsafat Sosial  
 

Oleh Saifur Rohman 
Universitas Negeri Jakarta 

Email: saifur_rohman2000@yahoo.com 
 
Rancangan Undang-Undang Kebudayaan yang diusulkan oleh legislatif pada 2012 tidak 
memberikan ruang yang strategis bagi pengembangan bahasa dan sastra Indonesia. Hal itu 
terbukti melalui pernyataan umum yang reduplikatif sehingga tidak mencerminkan strategi 
yang khas, lestari, dan sistemik. 
      Karena itu makalah ini bermaksud membuktikan bahwa karya sastra merupakan media 
sekaligus objek strategis dalam pengembangan kebudayaan nasional. Langkah metodologis 
yang ditempuh adalah melalui kajian penafsiran, metode filsafat sosial, dan atomisme logis. 
Metode tafsir memanfaatkan hasil kritik sastra. Metode filsafat sosial dimanfaatkan untuk 
menemukan nilai-nilai dasar kebangsaan. Metode atomisme logis digunakan untuk 
menemukan logika dalam draf hukum.  
     Konsepsi kebudayaan yang digunakan dalam makalah ini merupakan hasil analisis kritis 
terhadap konstruksi budaya pasca-Indonesia yang telah dikembangkan dalam karya sastra.   
     Berdasarkan skema metodologis di atas maka ditemukan lemahnya pemahaman terhadap 
identitas, makna, dan strategi pengembangan kebudayaan Indonesia. Naskah akademik hingga 
draf hukum disusun atas dasar sesat pikir yang berimplikasi terhadap involusi budaya. 
Pengembangan yang diharapkan melalui UU kebudayaan justru menemui kebuntuan dalam 
labirin gelap dan panjang.  
    Direkomendasikan perlunya penggalian makna karya sastra dalam strategi pengembangan 
kebudayaan Indonesia. Sangatlah musykil mengembangkan kebudayaan dengan cara 
mengabaikan ruh kebudayaan yang tecermin dalam karya sastra.  
 
Kata kunci: RUU Kebudayaan, Karya Sastra, Transdisipliner, Involusi.  
 
Pengantar  
Pada 11 Oktober 2003 Burhan Nurgiyantoro dikukuhkan sebagai guru besar sastra. 
Hipotesisnya tergambar dalam pidato yang berjudul “Belajar Multikulturalisme pada Bahasa 
dan Sastra Indonesia” (2003). Hipotesis pertama bahwa ada relasi antara sastra dan 
pemahaman budaya dan kedua, oleh karena kebudayaan itu terkait dengan karya sastra, 
multiluturalisme adalah salah satu fenomena budaya yang dapat dipelajari melalui karya 
sastra. 
 Pemahaman terhadap konsep besar dan abstrak tentang kebudayaan dan sastra dapat 
dimulai dari unsur kecil dan konkret. Secara analitik, judul tersebut mengandung dua kelas 
yang dihubungkan dengan satu kata hubung “pada”. Secara metodologis, pilihan kata hubung 
“pada” antara frase “belajar multikulturalisme” dan “Bahasa dan Sastra Indonesia” memiliki 
rasionalitas. Dalam beberapa arti, kata “pada” berlawanan dengan kata “dalam”. Kata “pada” 
memilki arti “menunjukkan posisi di atas atau memiliki arti setara dengan kata hubung “di” 
(Sumber: Http://kbbi.web.id/). Sementara itu kata “dalam” memiliki berada di kedalaman, 
antonim dari bagian luar (Sumber: Http://kbbi.web.id/). Dalam beberapa arti yang lain, kata 
“pada” juga tidak dimaksudkan sebagai antonim, tetapi menjelaskan tentang “sama luasnya 
dengan...”. Hal itu berbeda dengan kata “dalam” yang memiliki arti “bagian dari”. Budaya 
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dan sastra memiliki luasan sama besar, berhubungan secara kongruen dan bukan lebih kecil 
atau lebih besar.     

Itulah rasionalitas pertama yang ditemukan. Selanjutnya, rasionalitas konsepsi “pada” 
tersebut tampaknya mengacu pada rasionalitas lain, yakni kongruensi realitas aktual dan 
imajinatif. Lihat, pada mulanya Nurgiyantoro menyadari tentang kebudayaan sebagai sebuah 
kenyataan yang berpijak pada dunia simbol. Sampai kemudian dia menghasilkan pernyataan 
bahwa “intisari kebudayaan bukan artifak, peralatan, atau elemen-elemen kultural lain yang 
berwujud, melainkan bagaimana para anggota kelompok menginterpretasikan, 
mempergunakan, dan menerima benda-benda (Nurgiyantoro, 2003).” Katanya, budaya lebih 
sebagai konstruksi mental yang berasal dari individu yang menafsirkan. Karena teks sastra 
merupakan ungkapan pengarang terhadap realitas sosial-budaya sementara itu budaya adalah 
persoalan penafsiran realitas maka sesungguhnya pengarang adalah “penafsir yang menulis 
keterlibatannya dalam kebudayaan” sementara itu masyarakat adalah “penafsir yang tidak 
menuliskan keterlibatan kebudayaannya”.   

Untuk mempelajari intisari budaya tersebut, menurutnya, seseorang harus menempuh 
dua jalan. Pertama melalui cara resmi sebagaimana tertuang dalam kurikulum pendidikan. 
Salah satu mata pelajarannya adalah Bahasa dan Sastra Indonesia. Kedua adalah cara tidak 
resmi, yakni belajar sendiri. Karya sastra merupakan salah satu  sumber utama, khususnya 
“teks sastra yang mengangkat kehidupan sosial-budaya suatu masyarakat (Nurgiyantoro, 
2003).” Dua cara ini menempatkan karya sastra sebagai teknik memahami budaya, baik 
secara kognitif maupun secara afektif.  

Dia menjelaskan tentang “teks sastra yang mengangkat kehidupan sosial 
(Nurgiyantoro, 2003)”, tetapi tidak mengungkapkan tentang “realitas sosial yang mengangkat 
teks sastra”. Adalah mudah menjawab pertanyaan “apa pesan sosial atau kritik sosial dari 
karya A atau B”. Melalui tradisi kritik sastra, diketahui bahwa karya sastra dijadikan sebagai 
media oleh subjek untuk memahami realitas budaya. Karena karya sastra dijadikan sebagai 
media penyampai simbol, dia akan kesulitan menjawab bagaimana realitas budaya 
menjadikan teks sastra bukan hanya sebagai medium simbol-simbol kultural, tetapi sebagai 
objek tafsir masyarakat itu sendiri karena karya sastra adalah hasil budaya sekaligus sebagai 
medium penyampai makna budaya.  

Itulah kenapa makalah ini secara singkat akan menjelaskan kedudukan karya sastra 
sebagai medium simbol-simbol kultural (menyetujui pendapat Nurgiyantoro) tetapi sekaligus 
menyanggahnya karena karya sastra bukan sekadar medium, melainkan didudukkan sebagai 
simbol kultural itu sendiri. Karena “shastra” (sebagaimana asal-usul kata “sastra” dalam 
bahasa Sanskrit yang berarti “ilmu yang tertulis”) adalah kehidupan yang kongruen dengan 
kebudyaaan maka di akhir makalah ini akan ditemui simpulan tentang kehadiran karya sastra 
Indonesia sebagai produk budaya yang penting dallam pengembanan kebudayaan nasional. 
Alur pikir tersebut dijadikan dasar rasionalitas tulisan ini. Bahwasanya  kebudayaan yang 
dikemas melalui UU, dan oleh karenanya dinyatakan dengan RUU Kebudayaan, secara 
niscaya tidak bisa meninggalkan karya sastra sebagai cara sekaligus tujuan dalam konteks 
pembangunan orientasi kultural Indonesia. 

Skema metodologis makalah ini memanfaatkan metode filsafat atomisme logis untuk 
memperoleh konsep kebudayaan dalam RUU. Konsep itu direfleksikan ke dalam hasil 
penafsiran terhadap karya sastra yang ditangkap melalui metode hermeneutik. Lingkaran 
hermeneutik itu berakhir pada relevansi tafsir terhadap pengembangan draf RUU yang selaras 
dengan cita-cita kebangsaan sebagaimana dipahami dalam perspektif filsafat sosial.  
 
“Imajinasi Kebudayaan” dalam RUU Kebudayaan  
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Lahirnya sebuah Rancangan Undang-Undang haruslah didahului oleh sebuah kajian teoretis 
yang dinamakan dengan Naskah Akademik. Kajian tersebut terdiri atas penjelasan ilmiah 
yang memiliki legitimasi dari teori dan mendapatkan pembuktian secara empiris.  
 Bila mencermati kajian teoretis yang melahirkan RUU Kebudayaan, akan tampak jelas 
tentang asal-usul dan tujuan adanya peraturan tersebut. Secara eksplisit, sebelum menjadi 
RUU kebudayaan, dalam naskah akademik tertulis “Perlindungan Kekayaan Negara Atas 
Budaya”. Hal itu dimaksudkan bahwa lahirnya UU tersebut dijadikan sebagai upaya Negara 
dalam melindungi kekayaan yang disebut dengan budaya. Budaya, dengan begitu, menurut 
pandangan ymang tertera dalam Naskah Akademik tersebut, adalah sebuah aset, harta, 
kekayaan, atau apa pun bentuk konkret yang berfungsi atribut pendukung status kekayaan 
kelompok atau individu.   Budaya bersifat ekstensional.  
 Akan tetapi, bila gejala-gejala kultural secara ekstensional dianggap sebagai aset, 
gejala-gejala kultural secara intensional justru menjadi ancaman serius. Pelestarian hasil-hasil 
kultural yang bersifat tradisional itu tidak dibarengi dengan kemampuan mengembangkan dan 
memanfaatkan hasil-hasil yang telah ada. Hal yang justru terjadi adalah lemahnya aspek-
aspek kebudayaan dalam wilayah intensionalitas. Dalam Naskah Akademik dijelaskan, sebab-
sebab lahirnya RUU kebudayaan adalah sebuah realitas yang berisi tentang perubahan-
perubahan tata nilai akibat pengaruh dunia luar. Begini:  
 

Kondisi kekinian Indonesia berada di tengah globalisasi yang mengikis kesadaran 
generasi muda akan warisan tradisi budaya Indonesia sehingga diperlukan sebuah 
solusi untuk mengenalkan kembali warisan tradisi budaya Indonesia. Beranjak dari 
latar belakang inilah Rancangan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang 
Perlindungan Kekayaan Negara Atas Budaya disusun. (Sumber: Naskah Akademik 
RUU Kebudayaan)  
 

Istilah “sebuah solusi mengenalkan kembali warisan tradisi” mengacu pada fakta sebelumnya 
tentang aspek kultural secara intensional. Generasi sekarang dianggap kurang memahami 
nilai-nilai tradisi yang diperlakukan sebagai produk jadi atau aset kekayaan. Rancangan 
undang-undang tersebut dapat merupakan perangkat mekanisme untuk mempraktikkan 
proyek tafsir massal terhadap budaya tradisi.  

Sebagai hasil akhir rancangan tersebut adalah “sebagai alat pemersatu di atas 
keanekaragaman budaya”. Pemersatu itu jelas merupakan perwujudan ideologis yang 
dibangun bangsa ini sejak 1945.  

Bila dilihat secara teoretis, kebudayaan dalam konsepsi RUU Kebudayaan 
didefinisikan sebagai “Perwujudan dan keseluruhan hasil cipta, rasa, dan karsa manusia dalam 
rangka perkembangan kepribadian manusia dengan segala hubungannya, yaitu hubungan 
manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan manusia dengan manusia, dan manusia 
dengan alam.” (Sumber RUU Kebudayaan). Hal itu selaras dengan konsep-konsep yang 
pernah dikembangkan dalam disiplin ilmu antropologi klasik oleh Koentjaraningrat.  

Diakui atau tidak, konsep-konsep budaya di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari 
perannya dalam buku Pengantar Ilmu Antropologi (1990). Sejak tahun 1970-an, 
Koentjaraningrat dinilai berhasil mengembangkan konstruksi pemikiran yang mapan tentang 
antropologi yang terdiri atas bentuk dan isi. Bentuknya ada tujuh unsur sedangkan isinya ada 
empat. Tujuh unsur kebudayaan sebagaimana dianut dalam buku kanon antropologi adalah (1) 
bahasa, (2) sistem pengetahuan, (3) organisasi sosial, (4) sistem peralatan hidup dan 
teknologi, (5) sistem mata pencaharian hidup, (6) sistem religi, (7) kesenian 
(Koentjaraningrat, 1990: 204). Sementara itu, isi kebudayaan yang didefinisikan dengan 
gagasan, kehendak, dan tindakan menjadi tahapan-tahapan dalam praktik kebudayaan. Secara 
sederhana Koentjaraningrat mengungkapkan proses menjadi “budaya”, yakni dari (1) 
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gagasan, tindakan, dan benda, (2) tema atau pola budaya, (3) kompleks budaya, dan berakhir 
menjadi (4) adat istiadat (Koentjaraningrat, 1990: 207).  
 Berdasarkan skema berpikir di atas, maka RUU Kebudayaan itu kemudian mengambil 
unsur-unsur yang dianggap relevan dengan perkembangan mutakhir. Dalam hal bentuk, RUU 
mengambil empat unsur saja, yakni (1) bahasa, (2) seni, (3) ilmu pengetahuan, (4) adat-
istiadat, dan (5) cagar budaya. Masing-masing unsur tersebut memiliki implikasi bagi 
pemerintah terhadap pembentukan institusi-institusi sosial. Sebagai bukti dapat dijelaskan 
berikut ini: 
 

1) Unsur bahasa  
Unsur bahasa sejak awal mula telah membawa implikasi terhadap sendi-sendi kehidupan 
berbangsa. Hal itu jelas tercantum dalam sistem perundang-undangan di Indonesia, dimulai 
dari UUD, UU, hingga peraturan-peratuan di bawahnya. Karena itulah para penyusun RUU 
menganggap wajar manakala implikasi terhadap bahasa tidak dicantumkan di dalam RUU 
tersebut karena sudah diwadahi oleh sistem perundang-undangan yang lain. Kendati begitu, 
Pemerintah masih menandaskan bahwa pelestarian unsur bahasa dalam RUU Kebudayaan itu 
dilakukan melalui (1) kesenian dan (2) memasukkan bahasa daerah ke dalam muatan lokal 
kurikulum pendidikan. Adapun pembinaan bahasa sebagaimana diatur dalam RUU tersebut, 
sebagaimana terbaca dalam pasal 12, diserahkan kepada sistem perundang-undangan lain 
yang berlaku.   
 

2) Unsur seni  
Unsur membawa impikasi terhadap lahirnya insitusi sosial yang disebut dengan industri 
budaya. Di dalam RUU tersebut seni didefinisikan sebagai “Hasil karya manusia atau 
sekelompok masyakat dalam bentuk yang dapat menimbulkan rasa indah dan bernilai tinggi 
(Sumber: RUU Kebudayaan).” Seni memperoleh tempat dalam pemikiran pemerintah melalui 
istilah pelestarian. Pelestarian itu dilakukan melalui pendidikan, pengadaan sarana dan 
prasarana kegiatan, pelindungan hak cipta, pelindungan atas kewajiban serah simpan karya 
cetak dan karya rekam, penghargaan seni. Hal tersebut memberikan gambaran tentang sebuah 
sketsa pemerintah tentang rencana-rencana ke depan untuk membangun unsur kesenian. 
 Karena pelestarian tersebut menyangkut karya seni, maka pemerintah kemudian 
mengatur dalam bab tersendiri yang berjudul “industri budaya” (Bab VII). Di dalam industri 
budaya ini dijelaskan bahwa apa yang dimaksud dengan produk industri budaya meliputi 
lembaga yang menghasilkan jenis-jenis benda yang spesifik, yakni teks, nonteks, campuran 
(teks dan nonteks), dan jasa. Pemerintah memberikan jaminan pelindungan dan 
pengembangan industri tersebut. Jaminan terebut dikatakan, “mencakup keterpaduan dalam 
perencanaan, pengelolaan, pendanaan, pemasaran, dan pelestarian.” Jaminan itu akan berlaku 
sepanjang memiliki sifat profesional, bermanfaat, dan ada peran swasta. 

3) Unsur Sistem Pengetahuan  
Unsur sistem pengetahuan ini berimplikasi terhadap pembentukan mekanisme kontrol 
terhadap institusi pendidikan dan sosial, yakni sekolah dan media massa. Sistem pengetahuan 
menghasilkan rasionalitas yang toleran terhadap budaya lain. Dalam bagian ketiga dijelaskan, 
sistem pengetahuan bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pengkajian dan 
pelestarian. Mekanisme kontrol ini secara jelaskan dikatakan “melalui pendidikan dan media 
massa”. Sebetulnya dua hal ini juga sudah mendapatkan pengaturan tersendiri dalam sistem 
perundang-undangan kita.  Perhatikan isi pasal berikut ini: “Pelestarian sistem pengetahuan 
melalui pendidikan dilakukan dengan mengintegrasikan sistem pengetahuan lokal ke dalam 
kurikulum satuan pendidikan mulai tingkat pendidikan dasar sampai pendidikan menengah.”  
 

4) Unsur Adat Istiadat   
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Unsur Adat istiadar berimplikasi terhadap lembaga adat di Indonesia. Menurut pandangan 
RUU kebudayaan, adat adalah “serangkaian tingkah laku yang terlembaga dan mentradisi 
dalam masyarakat yang berfungsi mewujudkan nilai sosial budaya ke dalam kehidupan 
sehari-hari (Sumber: RUU Kebudayaan).” Dalam konteks pembangunan kebudayaan, 
dikatakan dalam pasal 20 bahwa adat dapat dimanfaatkan untuk memperkaya kebudayaan dan 
untuk melestarikan dapat dilakukan melalui pendidikan dan media massa. Konsekuensi 
adanya unsur adat istiadat dalam khazanah kebudayaan di Indonesia adalah kewenangan 
lembaga adat untuk turut serta menangani permasalahan-permasalahan sosial. Hal  itu mirip 
denan kewenangan negara sebagai sistem yang mengawasi dan melindungi setiap warga. 
 

5) Cagar Budaya   
Cagar Budaya dimengerti sebagai “warisan budaya bersifat kebendaan ... yang perlu 
dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting”.  Cagar budaya berimplikasi 
terhadap pembentukan sebuah lembaga yang secara khusus mencatat hasil karya generasi 
masa lampau yang dinilai penting bagi pengembangan kebudayaan secara umum. Implikasi 
tersebut dijabarkan dalam Bab IX bertajuk “Dokumentasi”.   
 
Lima unsur dan implikasinya terhadap sistem dan integrasi sosial dapat dilihat dalam skema 
di bawah ini:  
 

Skema Pemikiran RUU Kebudayaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan:  

- Skema tersebut didasarkan pada pembacaan penulis terhadap RUU Kebudayaan 
sebagaimana yang diumumkan pemerintah.  

- Skema ini tidak memiliki pretensi sebagai ringkasan dari RUU itu sendiri.  
 

` Skema tersebut memberikan rincian tentang model pemikiran yang menjadi  acuan 
dalam Rancangan Undang-Undang. Pemerintah telah mengatur lima unsur kebudayaan pokok 
berikut implikasi pengaturannya. Bahasa dan seni berimplikasi terhadap pengembangan 
industri kreatif. Sistem pengetahuan berimplikasi terhadap pendidikan rasionalitas tentang 
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toleransi dan keberagaman. Adat-istiadat berimplikasi terhadap kuatnya lembaga adat di 
tengah-tengah masyarakat. Sementara itu cagar budaya berimplikasi terhadap adanya 
mekanisme pendataan terhadap warisan-warisan generasi masa lalu yang memiliki nilai 
tinggi.   
 
Tinjauan Kritis 

Pola pikir tentang kebudayaan di atas dapat dikatakan berdiri di sebuah mindset yang bisa 
diakui bersama sehingga sebagian orang mengatakan sebagai pakem dalam disiplin ilmu 
antropologi (Lihat Ohromi dan bandingkan dengan Koentjaraningrat). Berdasarkan pakem di 
atas, maka dapat diperoleh hasil refleksi di bawah ini:  
- Unsur-unsur kebudayaan yang relevan tidak mengakomodasi realitas mayor di Indonesia. 

Sebagai contoh, sistem keyakinan yang dipercayai sebagai realisasi dari keyakinan 
individu atau kelompok tidak mendapatkan perhatian yang memadai. Penganut agama 
lokal di nusantara tidak mendapatkan tempat dalam pelbagai Undang-Undang di 
Indonesia, termasuk dalam Rancangan Undang-Undang Kebudayaan. Sistem keyakinan 
pernah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri kebudayaan 
dan pariwisata Nomor 43 Tahun 2009 dan Nomor 41 tentang Pedoman Pelayanan 
Kepada Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kendati begitu, 
peraturan tersebut tidak memberikan kekuatan hukum yang lebih kuat.    

- Pelbagai unsur kebudayaan telah diundangkan secara khusus dan mendetail di dalam 
sistem perundang-undangan lain. Dengan begitu, Rancangan ini tak ubahnya sebagai 
sebuah RUU yang secara umum yang melakukan pengulangan demi pengulangan dari 
UU yang lain.  

- Mekanisme ilmu pengetahuan yang mencatumkan “program acara kebudayaan” tidak 
menyebut secara jelas “hasil-hasil  budaya” yang akan dijadikan sebagai media 
penyampai pesan kebudayaan. Dalam RUU pula tidak tercantumkan jenis kebudayaan 
apa yang secara kontinyu, periodik, atau spontan diumumkan melalui media massa. 
Dalam pasal 19 tercantum ayat yang menyatakan, “a. paling sedikit 2 (dua) jam dalam 
satu minggu, untuk media massa elektronik dan paling sedikit 1 (satu) kolom khusus 
untuk media cetak.” Bila media elektronik diminta untuk menyediakan dua jam dalam 
satu minggu memiliki arti denotatif yang jelas, maka permintaan “satu kolom khusus” 
memiliki arti yang diragukan. Sebab, satu kolom dalam media cetak itu mengandung arti 
lebar kalimat yang tercetak dalam satu halaman. Biasanya satu kolom adalah 5-10 kata. 
Dalam satu halaman media cetak harian terapat 6 kolom per halaman sedangkan untuk 
media cetak mingguan hanya terdapat tiga kolom. Bisa dibayangkan, bila terbitan per hari 
hanya diminta satu kolom berarti memiliki berita sangat kecil dalam media harian.   

- Agak aneh klausul cagar budaya dimasukkan kembali ke dalam bagian tersendiri dan 
mengulang secara umum. Sebab, sudah ada Undang-Undang Republik Indonesia No 11 
Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang secara khusus membicarakan hal tersebut. 
Dalam RUU ini hanya mengatur tentang dokumentasi dan pelestarian sementara dalam 
UU No 11 tahun 2010 sudah mengatur tentang mekanisme pelestarian, lembaga-lembaga 
yang berwenang, serta mekanisme dokumentasi yang detail.  

- Pengaturan kewenangan lembaga adat pada wilayah  perdata perlu diatur secara detail 
tentang mekanisme sosial sehingga tidak tumpang tindih dengan kewenangan negara. 
Istilah “lembaga adat yang menyelesaikan masalah-masalah perdata” cenderung dapat 
disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan politis pada era reformasi yang bising 
dengan istilah suku, adat, kebebasan, dan demokrasi.  

Bahasa dan Seni sebagai Media dan Tujuan  
Dalam RUU dijelaskan bahwa pelestarian bahasa dilakukan melalui dua cara, yakni 

(1) seni dan (2) mata pelajaran muatan lokal. Itu berarti pelestarian satu unsur kebudayaan 
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“diserahkan” pada unsur kebudayaan lain, yakni seni. Sementara itu, konsepsi pendidikan 
juga tidak hanya dijadikan sebagai media pelestarian bahasa, tetapi juga unsur sistem 
pengetahuan. Karena unsur pengetahuan berimplikasi terhadap pengembangan rasionalitas 
yang toleran. Hal itu selaras dengan garis besar kurikulum 2013 yang mengedepankan 
pendidikan yang berkarakter dan toleran.  

Ketika kesenian dijadikan sebagai ujung tombak pelestarian unsur budaya, maka 
praktik pelestarian berkesenian itu dijabarkan melalui pendidikan, pengadaan sarana dan 
prasarana kegiatan, pelindungan hak cipta, pelindungan atas kewajiban serah simpan karya 
cetak dan karya rekam, dan penghargaan seni.  

Mekanisme pelestarian itu sesungguhnya sudah diatur di dalam sistem perundang-
undangan yang lain. Dengan begitu, RUU tersebut sebetulnya untuk ke sekian kali 
menyerahkan tanggungjawab yang kepada sistem sosial yang sudah terbangun sebelumnya.  

Kemampuan RUU tersebut menghasilkan sebuah rekayasa sosial yang baru 
dipertanyakan. Sebab, RUU tidak hanya gagal memprediksi apa pola-pola sosial yang ada 
datang, tetapi juga tidak mampu menyuguhkan sebuah realitas baru yang dijadikan sebagai 
visi  kenegaraan dan kebangsaan. RUU gagal menjawab pertanyaan, di mana kesejatian atau 
identitas kultural yang hendak dimunculkan?   

Kajian-kajian teoretis menunjukkan bahwa kebudayaan bukanlah hasil cetakan yang 
menyerupai sebuah bentuk mati atau tak berubah. Kebudayaan sebagai “hasil dari proses 
belajar” (Ember, 2006: 18). Karena proses itu tidak berhenti, maka kebudayaan memiliki sifat 
(1) menyatu, (2) menyesuaikan, dan (3) selalu berubah.  

Dalam proses perubahan itulah bahasa memegang peranan dalam memajukan dan 
memundurkan sebuah kebudayaan. Kata Ember:    

“Bahasa berbeda sifatnya dari semua sistem komunikasi antara hewan, berhubung 
dengan bahasa bersifat simbolis, artinya suatu perkataan mampu melambangkan arti 
apa pun, walaupun hal atau barang yang dilambangkan artinya oleh kata itu tidak 
hadir” (Ember, 2006: 20).  

Fakta di atas memberikan jalinan yang runut dari sebuah proses lahirnya budaya. Diawali dari 
sebuah gagasan, sistem tanda dalam komunikasi hingga susunan simbol yang mengawetkan 
segala kebijaksaan yang pernah dicapai secara gemilang oleh sebuah generasi.  
 
Sifat Karya Sastra dan Identitas Kebudayaan  

RUU tersebut mencatumkan konsepsi “kebudayaan nasional” tetapi tidak 
mencatumkan “identitas kebudayaan nasional”. Ini mengingatkan pada upaya 
memperkenalkan seseorang tetapi tidak menyebutkan namanya. Ironi kemudian muncul: Saya 
menceritakan kepada Anda tentang seseorang. Dalam cerita itu, saya katakan, ada seseorang 
tetapi tidak memiliki nama, alamat, jenis kelamin, dan statusnya. Ada seseorang, tetapi tidak 
memiliki identitas; Adakah orang tersebut? 
 Mestinya RUU tersebut muncul pada tahun 1970-an ketika terjadi perdebatan antara 
Sutan Takdir Alisyahbana dan Armijn Pane. Perdebatan identitas budaya Indonesia pada masa 
lalu mempermasalahan orientasi pengembangan identitas kultural. Secara klasik dijelaskan 
dalam Layar Terkembang sebagai simbol kebudayaan Indonesia yang berorientasi pada 
kemajuan, modernitas, inovasi, dan rasionalitas sementara Belenggu adalah simbol identitas 
kebudayaan Indonesia yang berorientasi pada stabilitas, norma, dan warisan kebudayaan. 
Pada 1993 YB Mangunwijaya menulis novel Burung-burung Rantau yang bermaksud 
menyelesaikan perdebatan identitas kebudayaan itu dengan menggunakan istilah “pasca-
Indonesia”. Identitas kebudayaan pasca-Indonesia adalah kebudayaan yang tidak berorientasi 
pada Barat yang rasional maupun Timur yang normatif, melainkan pada sebuah nilai-nilai 
filosofis bangsa yang relevan dengan perkembangan dunia global. Jelasnya begini: Nilai 
Timur yang selaras dengan nilai Barat.  
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 Ketika pada 2000-an identitas kebudayaan Indonesia definisikan sebagai “menjadi 
Indonesia” (sekurang-kurangnya pernah diungkapkan oleh Daniel Dakhidae  pada awal 2000-
an) oleh karena identitas itu tidak pernah selesai dibangun, maka identitas kebudayaan 
sekurang-kurangnya bisa dilihat dalam konteks multikulturalisme, sebuah pengejawantahan 
dari “bhinneka” atas pelangi nilai. Dalam istilah Suprayitno adalah Mencoba (lagi) Menjadi 
Indonesia (2001) dan untuk selanjutnya mencoba lebih lagi, tak ubahnya Sisifus dari kiriman 
cerita Albert Camus.   

Sederhananya sebagai berikut: Jika Burung-burung Rantau (1993) yang semula 
menjadi sintesis dari dua tesis Layar Terkembang dan Belenggu, maka kini Burung-Burung 
Rantau akan bersiap menjadi tesis yang mendapatkan antitesis dari novel Laskar Pelangi 
(2005) karya Andrea Hirata. Pelangi adalah simbol beragam nilai yang membentuk sebuah 
mozaik dan itu kemudian disebut dengan identitas kebudayaan nasional. 

Konsepsi dialektika identitas inilah yang luput dari pemahaman RUU. Dialektika 
merupakan penyederhanaan dari proses besar kebudayaan. Sekurang-kurangnya Hegel telah 
sangat berjasa menunjukkan praktik dialektika dalam sejarah kebudayaan dunia. Dalam dunia 
sastra dialektika ini identik dengan tafsir model tradisi Marxis. Karena itu, tak heran manakala 
Michael Ryan dalam Teori Sastra: Sebuah Pengantar Praktis (2011) menjelaskan hubungan 
karya sastra dan kebudayaan dalam perspektif Marxisme, budaya material, kajian etnis, dan 
kajian poskolonial. Etnografi dan karya sastra memiliki persamaan dalam pengungkapkan 
realitas sosial. Sementara itu, keduanya memiliki perbedaan yang mencolok karena “ciri-ciri 
imajiner tersebut merupakan penentu paling tegas pada perbedaan budaya dan kekhususan 
sastra (Ryan, 2011: 244).” Ciri tersebut membedakan antara karya-karya Pramoedya Ananta 
Toer dengan karya-karya Sartono Kartodidjo, misalnya, kendati mereka berdua sama-sama 
membicarakan tentang sejarah Indonesia. Bila Pramoedya “mengimajinasikan” sejarah maka 
Sartono “menggambarkan” sejarah. Demikian pula, cerpen “Penembak Misterius” karya Seno 
Gumira Ajidarma bukanlah sejarah tentang penembak misterius yang biasa disingkat dengan 
Petrus  pada masa Jenderal Soeharto (1966-1998).   

Imajinasi merupakan isi kebudayaan yang bersifat abstrak. Kebudayaan tidak pernah 
bisa dibangun tanpa gagasan yang bersifat imajinatif karena isi kebudayaan adalah (1) 
gagasan, (2) kehendak, dan (3) tindakan. Dalam perspektif konstruktivisme, karya sastra yang 
memuat gagasan imajinatif merupakan objek kebudayaan yang mendapatkan tempat sama 
penting dengan arsitektur Indis yang telah ditinggalkan kolonial. Persoalan yang selalu 
muncul, bilamana hasil arsitektur itu dimasukkan dalam sebuah mekanisme perlindungan 
cagar budaya, anehnya karya sastra hanya dimasukkan di dalam dokumentasi katalog di 
perpustakaan-perpustakaan pusat kota. 

Beranjak dari kenyataan tersebut, pengelolaan kebudayaan tersebut jelas sangat 
pincang. Fakta menunjukkan, persoalan-persoalan sejarah yang tidak bisa diungkap oleh 
dokumentasi cagar budaya maupun buku-buku referensi sejarah ilmiah akhirnya hanya bisa 
diartikulasikan melalui karya sastra. Sastra berhasil membuka tabir realitas historis yang 
terkadang gelap dan menghidupkan dalam sebuah realitas “aktual” bagi pembaca. Sebagai 
contoh, fiksi populer yang selama ini dipandang memiliki mutu estetis rendah memiliki 
kelebihan dalam menjelaskan fakta-fakta historis pada masa itu. Budaya pop pada masa tahun 
1990-an bisa dibidik melalui fiksi seperti Lupus karya Hilman maupun Balada Si Roy karya 
Gola Gong. Demikian pula novel-novel Eddy D Iskandar dapat menggambarkan begitu detail 
kenyataan-kenyataan pada tahun 1980-an.  

Ida Rochani Adi dalam buku berjudul Fiksi Populer: Teori dan Metode Kajian (2011) 
berbicara tentang relasi budaya dan sastra dalam subab “Fiksi Populer dan Budaya (Adi, 
2011: 129). Dia mengkhususkan diri pada fiksi populer sebagai titik tolak menghubungkan 
dengan gejala-gejala umum dalam masyarakat. Dikatakan bahwa fiksi tidak bisa dilepaskan 
dari latar belakang kultural yang menjadi tempat kelahirannya. Fiksi akan berisi budaya 
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“orang yang memakai dan mengonsumsinya, begitu juga dalam pemaknaannya (Adi, 2011: 
132).” Sastrawan, dengan begitu, adalah pelaku kebudayaan yang memiliki kedudukan sama 
dengan anggota masyarakat lain. Bedanya, seorang sastrawan adalah pelaku kebudayaan yang 
rajin mencatat kebudayaan itu sendiri dalam karya sastra; sebuah catatan yang tidak pernah 
bisa ditemukan dalam buku-buku ilmiah tentang pengantar sejarah. 

HB Jassin dalam “Tanggungdjawab Pengarang Djangan Digeserkan pada Masjarakat” 
menuliskan tentang pentingnya para sastrawan menghasilkan sebuah karya sastra sebagai 
cermin realitas sosial. Tanggungjawab terpentingnya adalah “tidak mendjadi beku ditengah 
alam jang tenang” (HB Jassin, 1954: 213). Karena “Seniman jang mempunyai pribadi tidak 
tenggelam dalam kehidupan kota jang bergolak (HB Jassin, 1954: 214)”. HB Jassin 
menghubungkan karya sastra dengan kebudayaan melalui tanggungjawab pengarang terhadap 
hasil kerjanya. Dia berpandangan:  

Terdjadinya hasil kesusasteraan jang berarti ialah dimana ada pertikaan antara 
pengarang dan dunia sekelilingnja. Didalam pertikaian ini pengarang hendak 
memberikan penjelesaian dan penjelesaian ini boleh berupa sadjak, tjerita pendek, 
roman atau essay (HB Jassin, 1954: 214).  

HB Jassin bisa saja salah bilamana membebankan perkembangan kebudayaan di Indonesia 
melalui tangan pengarang; di samping fakta bahwa dunia kepengarangan di Indonesia adalah 
sebuah wilayah tak terbaca dalam peta anggaran belanja nasional.  

Jelas, dialektika dalam pembangunan kebudayaan nasional itu mestinya dapat 
ditangkap oleh para penyusun draf UU jika mereka memanfaatkan karya sastra sebagai alat 
untuk mendalami kebudayaan sekaligus menempatkannya sebagai hasil kebudayaan yang 
strategis. Berdasarkan kajian dalam teori sastra, kritik sastra, dan sejarah sastra, kebutuhan-
kebutuhan strategi kebudayaan dapat dituangkan melalui karya sastra. Hal itu dilandasi oleh 
alasan berikut ini: 
1. Sifat karya sastra sebagai media komunikasi akan menjadikan cita-cita yang 

dimaklumatkan dalam RUU dengan istilah “komunikasi antarbudaya” bisa tercapai. 
Dengan begitu harapan adanya toleransi, penghargaan, dan kehidupan multikultur 
sebagaimana yang digagas oleh Nurgiyantoro (2003) bisa mendapatkan manfaatnya. 

2. Sifat karya sastra sebagai mimesis atas realitas aktual memberikan potret yang realis, 
dekat, dan aktual bagi masyarakat. Potret tersebut akan menggambarkan adanya 
dialektika identitas sebagaimana dikonstruksikan dalam novel-novel 1970-an hingga 
tahun 2000-an. Mimesis karya sastra akan menjawab persoalan-persoalan identitas, 
tawar-menawar dalam area kontestasi, hingga adnaya dialog yang intensif 
antarkelompok. Hal itu selama ini tidak tertuang di dalam RUU. Sastra Indonesia dalam 
konsepsi mimetik menghasilkan realitas ultim. Contoh, identitas kebudayaan masa 
lampau bisa dikenali dalam Sandyakalaning Majapahit maupun Nagara Krtagama.  

3. Sifat karya sastra sebagai karya imajinatif secara langsung menjadikan karya sastra 
adalah hasil kebudayaan dalam bentuk gagasan imajinatif. Contoh karya yang 
mencerminkan hal imajinatif adalah Ziarah karya Iwan Simatupang. Dia  memberikan 
inspirasi bagi masyarakat tentang faham-faham liberalisme dan eksitensialisme 
sebagaimana diungkapkan dalam penetian Okke KS Zaimar. Sifat imajinatif yang 
melekat dalam karya sastra akan menyuguhkan model-model realitas sosial baru yang 
bisa dijadikan sebagai pembentukan visi-visi kebudayaan pada masa depan.  

4. Sifat ekspresif dari karya sastra akan menjadikan pengarang sebagai warga negara yang 
memiliki kewajiban mengembangkan kebudayaan nasional. Hal itu selaras dengan 
gagasan Suminto A Sayuti dalam pidato pengukuhan guru besar Suminto A Sayuti 
bertajuk “Sastra yang Mengugat: Sastra Indonesia Modern dalam Perspektif Sosial-
Politik” (2000) memberikan wawasan tentang pentingnya sastrawan merefleksikan 
kondisi sosial politik sebagai sikap kritik terhadap kondisi kultural.  Karena  itu 
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“Keberanian seniman untuk mengekspresikan potret masyarakat sebagai bentuk ‘bahasa 
pilihan’-nya dengan risiko berhadapan langsung dengan pembungkaman oleh penguasa 
pada keseniannya... Hal ini harus dimaknai sebagai upaya budaya yang strategis (Sayuti, 
2000).   

5. Sifat pragmatis karya sastra akan menghasilkan institusi ekonomi, sosial, dan politik. Di 
situ ada penerbit buku, lembaga kesenian, dan kelompok seni. Karya sastra akan 
mennghidupkan apa yang disebut oleh RUU dengan industri kreatif. Sebab sebuah karya 
sastra yang terbit akan selalu mengandaikan sebuah komunitas pembaca tertentu di 
lingkungan-lingkungan tertentu pula. Dalam hal ini peran swasta sebagaimana diinginkan 
oleh Pemerintah dalam pengembangan kebudayaan Indonesia bisa optimal.   

Berdasarkan penjabaran di atas, sifat-sifat alamiah karya sastra secara singkat dapat 
dijelaskan sebagai berikut: Sifat media komunikasi untuk simbol kultural, gagasan imajinatif 
untuk inspirasi, ekspresi pengarang yang memikul tanggungjawab dialektika kebudayaan, 
mimesis untuk realitas kultural yang sedang telah dan akan berlangsung, dan pragmatis-
ekonomis dalam lingkungan sosial. Fungsi-fungsi di atas memberikan implikasi terhadap 
konsep-konsep dasar penyusunan peraturan perundang-undangan.  

Sebagai contoh, ketika karya sastra memuat simbol-simbol kultural maka simbol-
simbol itu dapat dijadikan sebagai konsep dasar untuk menyusun tentang nilai-nilai, identitas, 
hingga unsur-unsur fundamental yang bermanfaat pembentukan kebudayaan nasional. 
Demikian pula sifat-sifat alamiah yang lain. Secara singkat, sifat-sifat karya sastra dan 
implikasinya dapat dilihat berdasarkan skema di bawah ini: 
 

Sifat Karya Sastra dan Implikasi terhadap Penyusunan UU 
 

==============================================================    
Sifat Karya Sastra  Unsur Kultural     Kata Kunci Legal Draft  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Media komunikasi  Simbol kultural   Identitas budaya 
Gagasan imajinatif  Inspirasi bagi masyarakat   Kekayaan kultural  
Ekspresi pengarang   Dialektika identitas kebudayaan Komunikasi antarbudaya 
Mimesis   Realitas sosial-masyarakat  Pelestarian  
Pragmatis   Lingkungan dan komunitas seni Perlindungan/ penghargaan  
============================================================== 
Keterangan:  
Tabulasi di atas merupakan permodelan yang disusun berdasarkan konstruksi teoretis dan 
pengalaman di lapangan penulis selama penulisan peraturan perundang-undangan tentang 
kebudayaan.  
 
 Berdasarkan hasil tafsir terhadap karya sastra, sifat-sifat alamiah karya sastra, dan 
distribusi unsur kealamiahan karya yang bermanfaat terhadap konsep perundang-undangan, 
maka kian jelaslah sebuah sketsa sistem perundang-undangan yang ideal tentang kebudayaan. 
RUU kebudayaan tanpa melibatkan karya sastra sebagai medium dan objek tak ubahnya 
menghadirkan zombi di tengah kerumunan. Hidup tapi tak ada denyut nadi, degup jantung, 
aliran darah, bahka tanpa roh.   
 
Simpulan  
1. Karya sastra merupakan permodelan realitas sosial yang dibangun oleh pengarang. Sastra 

dan budaya dalamn konstruksi logika memiliki hubungan biimplikasi. Hal itu kongruen 
dengan subjek yang menafsirkan realitas sosial berdasarkan pandangan hidupnya. 
Dengan begitu, oleh sebab pengarang dan anggota masyarakat sama-sama menafsirkan 
realitas, maka pengarang adalah penafsir yang mencatat pandangan hidupnya.  
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2. Budaya adalah hasil dari proses menafsirkan simbol-simbol yang mewadahi gagasan, 
kehendak, dan tindakan kelompok maupun individu. Budaya memberikan identitas, pola-
pola tertentu dalam praktik sosial, hingga ideologi-ideologi untuk membangun masa 
depan.  

3. Pengarang adalah pencatat perubahan-perubahan kebudayaan dari masa ke masa. Dia 
memotret, merefleksikan, membangun ulang, dan menjadikan karya sastra sebagai pesan-
pessan kultural pada masa itu.  

4. Berdasarkan hipotesis tentang karya sastra, budaya, dan pengarang, maka konsepsi 
kebudayaan merupakan perpanjangan dari konsepsi pandangan dunia dalam karya sastra.  

5. Naskah Akademik untuk memunculkan RUU Kebudayaan mengabaikan karya sastra. 
Naskah tersebut memiliki kekurangan referensial dalam hal pencarian unsur-unsur dasar 
sebagai bagian dari identitas kebudayaan nasional.  

6. Lemahnya Naskah Akademik berimplikasi terhadap kaburnya pemahaman dasar tentang 
konsepsi yang disebut dengan kebudayan nasional.  

7. Karena naskah akademik mengabaikan makna dalam karya sastra maka RUU 
kebudayaan tidak mengakomodasi karya sastra Indonesia sebagai unsur terpenting dalam 
melestarikan, mengembangkan, dan memanfaatkan kebudayaan nasional. Relasi bahasa 
dan seni dalam ayat-ayat tersebut hanya memberikan penjelasan-penjelasan umum yang 
sudah diatur di dalam sistem perundang-undangan lain sehingga RUU Kebudayaan 
seperti macan kertas.  

 
Saran 
1. Dalam pertimbangan penyusunan Naskah Akademik sebagai dasar penyusunan RUU 

mestinya menjadikan karya sastra sebagai sumber referensi penting untuk menemukan 
identitas, nilai-nilai yang telah, sedang, dan akan berubah.  

2. RUU seharusnya mencantumkan karya sastra sebagai media sekaligus sebagai hasil yang 
perlu mendapatkan perhatian dalam pengembangan kebudayaan.  

3. Pencatumkan klausul tentang karya sastra haruslah berada dalam bingkai konsepsi 
pelestarian kebudayaan nasional yang sudah, sedang, dan akan berlangsung.  

 
Universitas Negeri Jakarta, 31 Juli 2013.  
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Subtema: 6 
 

Abstrak Makalah Kongres 
Bahasa dan Sastra ke X 

SASTRI SUNARTI 
 

Perhimpunan dan Festival Sastra Sebuah Upaya Nyata 
Membawa Sastra Indonesia Menuju Khazanah Sastra Dunia 

 
 Gerakan membawa sastra Indonesia ke panggung dunia sudah menjadi wacana yang hangat dan 
lama diperbincangkan di Badan Bahasa sebagai lembaga yang berkepentingan terhadap hal itu. 
Tema ini sudah mulai disinggung dan dibicarakan sejak Kongres ke IX lima tahun yang lalu di 
Bidakara Jakarta dan  pada Kongres Bahasa dan Sastra ke X tahun ini Badan Bahasa kembali 
mengangkat tema tersebut sebagai salah satu tema sastra dalam Kongres Bahasa yang akan 
datang.  Upaya Badan Bahasa mengangkat tema “Membawa Sastra Indonesia ke Panggung 
Dunia” ini ke dalam Kongres Bahasa dan Sastra tentulah tidak akan berhasil jika tidak 
dilanjutkan dengan upaya nyata. Untuk itu, perlu dilihat upaya-upaya apa saja yang mampu 
mengantarkan sastra Indonesia untuk mencapai panggung antar bangsa tersebut.   

Berkenaan dengan gagasan itu, kehadiran perhimpunan dan komunitas sastra yang 
menyelenggarakan diskusi, seminar, festival, penerbitan, dan penerjemahan sastra; baik yang 
dibentuk oleh pemerintah maupun kelompok independen seperti Mastra (Majlis Sastra Asia 
Tenggara), Yayasan Lontar, Ubud’s Writers and Readers Festival, Salihara Biennalle Literary, 
Bali Emerging Writers Festival, Makassar Writers Festival, dan Persatuan Budaya dan Sastra 
Serumpun (PSBNS), sangat patut untuk dicermati kiprahnya. Peran perhimpunan dan komunitas 
sastra seperti ini dalam memperkenalkan karya sastra ke pentas antar bangsa ternyata penting 
dan memiliki sumbangan yang tidak kecil bagi promosi hasil kesusasteraan Indonesia. 
Bagaimana peran  perhimpunan sastra dan ajang-ajang festival itu dalam membawa sastra 
Indonesia ke pentas dunia akan dibahas dalam makalah ini selanjutnya. 

 

Kata Kunci: Perhimpunan,  Festival, dan  Khazanah Sastra Dunia 

 

 

 

 

 

 



 

Pengantar 

Kehadiran perhimpunan sastra di Indonesia dan negeri serantau, seperti Majlis Sastra Asia 
Tenggara (Mastera), Yayasan Lontar, Ubud’s Writers and Readers Festival, Salihara Biennalle 
Literary, Bali Emerging Writers Festival, Makassar Writers Festival, dan Persatuan Budaya dan 
Sastra Negara Serumpun (PSBNS) memiliki peran yang penting dalam membawa sastra 
Indonesia ke khazanah sastra dunia serta layak untuk dicermati sepak terjangnya. Pendirian 
perhimpunan sastra serantau seperti Mastera, Salihara, dan PSBNS misalnya, menunjukan 
semangat kebersamaan antara penulis dan pengkaji sastra dari wilayah serumpun untuk bekerja- 
sama memajukan sastra berbahasa Melayu-Indonesia ke wilayah sastra dunia. Semangat kerja 
sama sepertini pernah dibahas dalam satu makalah oleh Prof. Emeritus Abdullah Hassan 
(2008:2) ketika membentangkan kertas kerja di forum Mabbim. Beliau menjelaskan bahwa cara 
bekerja sebuah perhimpunan sebagai kreasi kelompok seperti ini akan menghasilkan proses 
sinergi antara kreativitas sekumpulan individu yang berlanjut pada hasil secara berkumpulan. 
Bidang penyelidikan kreativitas kelompok seperti ini awalnya didominasi oleh pakar-pakar dari 
Jepang seperti Isao Kon, Shuji Honjo, Takeshi Oe, Tashio Hattori, Shinici Nakayama, Hideki 
Yukawa, Masanobu Shintani, Nobusyoshi Umezawa, dan Kanehisa Harashima. Isao Kon 
mengemukakan sistem yang melihat sesuatu kumpulan individu sebagai sistem yang beroperasi  
melalui pembagian peranan di kalangan komponennya. Untuk meminimumkan konflik di antara 
keperluan-keperluan individu dengan keperluan kumpulan, Isao Kon mengusulkan pembentukan 
subkumpulan, yakni setiap subkumpulan terdiri dari beberapa ahli saja. Perbincangan  demi 
perbincangan dalam tiap-tiap sekumpulan akan menghasilkan persetujuan pendapat dan seia-
sekata di peringkat kumpulan besar.  

 Dengan latar budaya Jepang yang mengamalkan nilai-nilai kolektif tersebut, pakar-pakar 
kreatif Jepang berhasil menciptakan berbagai kaedah dan teknik berfikir untuk digunakan secara 
berkumpulan bagi menerbitkan gagasan-gagasan kreatif. Pola bekerja seperti ini kemudian 
meghasilkan nama-nama korporat Jepang yang mendunia seperti Honda, Toyota, Matshushita, 
Mitsubishi, dan banyak tokoh lain. Hal ini berbeda dengan etos dan budaya kerja bangsa Eropa 
dan Amerika yang mengutamakan serta mengagungkan kerja individual. Masing-masing 
individu akan didorong di bidang masing-masing sehingga kita mengenal nama-nama besar di 
berbagai bidang seperti Alexander Bell, Thomas Alfa Edison, Henri Ford, dan Bill Gates yang 
lahir sebagai produk budaya kerja keras individualistik ala barat. Termasuk juga nama-nama 
besar penerima hadiah nobel dari berbagai bidang banyak didominasi oleh individu-individu 
genius dari Amerika dan Eropa ini (Abdullah Hassan, 2008:4). 

Etos kerja budaya Melayu sesungguhnya juga mengutamakan kerja kelompok dan  memiliki 
kemiripan dengan etos kerja bangsa Jepang yang mengusung semangat kolektivisme tersebut. 
Semangat kolektivisme bangsa Melayu itu bahkan terbetik dalam pepatah dan adagium adat 
orang Melayu yang berbunyi: bulat air di pembetung (bambu), bulat kata dimufakat. Namun, 



ketika terjadi kolonialisme yang membawa pendidikan, budaya, dan etos kerja Eropa ke dunia 
Melayu termasuk Indonesia maka etos kerja kolektif mulai tergantikan oleh etos kerja  individual 
sehingga pelan-pelan semangat gotong royong yang dulu kita kenal luas di tengah masyarakat 
Indonesia mulai luntur kecuali di wilayah pedesaan. Kini di zaman modern ini ketika batas 
geografis-politik tidak mampu lagi menyekat persebaran budaya-informasi termasuk karya sastra 
maka timbul kembali kesadaran dan kebutuhan pada semangat kolektif tersebut. Apalagi jika 
mengingat bahasa yang digunakan dalam karya sastra serumpun ini berinduk dari bahasa yang 
sama yakni Melayu. Atas dasar dan semangat itulah agaknya gagasan pendirian perhimpunan 
seperti Mastera dan PSBNS diwujudkan. Dengan salah satu tujuan adalah memperkenalkan 
karya sastra serumpun ke panggung sastera dunia.  Bagaimana sepak terjang perhimpunan 
semacam ini bergerak membawa sastra Indonesia-Melayu menuju khazanah sastra dunia, akan 
dibahas selanjutnya. 

 

Upaya MASTERA Membawa Sastra Indonesia-Melayu ke Khazanah Sastra Dunia 

Majlis Sastra Asia Tenggara (MASTERA) pertama kali ditubuhkan oleh tiga negara Asia 
Tenggara yakni Indonesia dengan lembaga Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa 
(sekarang Badan Bahasa), Malaysia dengan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), dan Brunei 
Darussallam juga dengan DBP telah menandatangani kesepakatan pendirian Mastera pada tahun 
1995 di Kuala Lumpur. Penandatanganan itu disaksikan oleh empat wakil negara Asean lainnya 
yakni Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.  Kini setelah berjalan selama 18 tahun 
Mastera sudah memiliki 4 negara anggota tetap yakni Brunei, Malaysia, Indonesia, dan 
Singapura. Negara terakhir yang disebutkan di atas baru secara resmi menjadi anggota tetap pada 
tahun 2012 yang lalu.  Kehadiran Mastera seolah menjawab tantangan dan kekhawatiran seorang 
peneliti Melayu asal Singapur Azhar Ibrahim Alwee (2008:8) yang menulis dalam satu kertas 
kerjanya sebagai berikut: 

“Lihatlah dalam penelitian dan pembacaan sastera kita di mana jarang kita keluar 
menjenguk apa yang dibicarakan dalam wacana berlangsung di negeri jiran yang 
serumpun dengan kita. Tapi kita amat pula tangkas untuk mengajukan dan 
menukil idea-idea yang dikedepankan dalam wacana ilmiah Euro-Amerika-
Asutralia. Lihat saja rujukan bibliografi di kalangan ramai penulis dan sarjana 
kita. Jarang ada yang menyenarai kupasan-kupasan yang dilakukan oleh para 
sarjana tempatan dan negara-negara jiran, betapapun mereka telah menulis 
perkara pokok yang lebih konkrit dan tuntas pemerhatian daripada idea-idea luar 
yang tentunya darang dari konteks pengalaman budaya dan politik yang berlainan. 
Kalaupun mereka tahu, tapi mereka merasakan kurang berprestige untuk 
diperkirakan para penulis/sarjana tempatan tadi dalam notakaki atau bibliografi. 
Tentunya ini sebahagian daripada cirri minda tertawan.” 



Kekhawatiran Azhar ini merupakan kebalikan dari peristiwa atau sejarah hubungan antara 
bangsa-bangsa Melayu (baca Malaysia-Indonesia-Singapur) pada masa lalu. Jika kita merunut 
kembali pada tahun 1950-an di Malaysia, orientasi sastra modern Melayu-Malaysia masih 
memandang kepada karya sastra Indonesia dan menganggap sastrawan Indonesia sebagai 
‘abang’ bagi penulis-penulis sastra modern Malaysia. Ketika itu perbedaan antara bahasa Melayu 
di Semenanjung dengan bahasa Indonesia belum begitu besar dan banyak sekali karya sastra 
Indonesia yang diterbit-ulang di Malaysia seperti di Malaka, Kuala Lumpur dan wilayah pantai 
timur di Kelantan. Karya sastra Indonesia masih menjadi bacaan wajib di sekolah-sekolah 
Malaysia pada masa itu. Nama-nama pengaran g Indonesia seperti Marah Rusli, Abdoel Moeis, 
Tulis Sutan Sati, Nur Sutan Iskandar, Sutan Takdir Alisyahbana, Sanoesi Pane, Armijn Pane, 
Hamka, Idrus, Chairil Anwar, hingga Pramoedya Ananta Toer tidak asing bagi khalayak 
pembaca sastra di Malaysia. Beberapa karya sastra Indonesia modern yang awal tersebut bahkan 
dicetak ulang hinga 2-3 kali, seperti Tuan Direktur, karya Hamka, Kuala Lumpur: Pustaka 
Antara, 1961,  Apa Dayaku Kerana Aku Perempuan, Nur Sutan Iskandar, Kuala Lumpur: 
Pustaka Melayu Baru, 1962.  Tenggelam-nya Kapal van der Wijck, Hamka, Kuala Lumpu: 
Pustaka Antara, 1965, Pribadi, Hamka, Kuala Lumpur: Pustaka Antara, 1965, Perburuan, 
Pramoedya Ananta Toer, Melaka: Abbas Bandong, 1977, dan Keluarga Gerilya, Pramoedya 
Ananta Toer, Kuala Lumpur: Pustaka Antara, 1977. 

 Namun, setelah memasuki abad ke 21 ketika ekonomi Malaysia makin meroket meninggalkan 
Indonesia yang hanya mampu mengirimkan tenaga kerja kasar ke negeri jiran itu, mulai terjadi 
perubahan sikap dan sudut pandang di kalangan pelajar dan intelektual muda Malaysia terhadap 
Indonesia. Sastra Indonesia tidak lagi menjadi acuan utama di sekolah-sekolah Malaysia 
sebagaimana yang dulu terjadi tahun 1950-1970an. Sebaliknya masyarakat sastra dan intelektual 
Indonesia yang dari dulu besar kepala dan memandang rendah terhadap karya sastra Malaysia 
tidak berupaya mengenal karya sastra Malaysia sebagaimana dulu Malaysia berupaya belajar 
kepada Indonesia dan sekarang mulai memetik hasil dari pelajarannya itu. Publik pembaca sastra 
Indonesia hampir buta terhadap karya sastra Malaysia meski beberapa nama besar penyair 
Malaysia memiliki darah Indonesia seperti Arenawati (keturunan Bugis), Buyung Idris, Siti 
Zainon Ismail (keturunan Minangkabau) bahkan Siti Zainon menamatkan kuliah S-1di ASRI 
Jogyakarta.  

Sementara itu harus kita akui bahwa kemajuan ekonomi suatu bangsa secara paralel juga 
membawa kemajuan di bidang pendidikan dan kebudayaan termasuk karya sastra. Malaysia, 
Brunai, dan Singapur yang secara ekonomi relatif lebih makmur dibandingkan dengan Indonesia 
telah mulai meninggalkan kita terutama dalam bidang pendidikan. Penulis dan penerbitan buku 
sangat banyak dilakukan di Malaysia dan Singapur jika dibandingkan dengan Indonesia yang 
penduduknya jauh lebih besar. Para sastrawan mendapat penghargaan yang tinggi dari pihak 
kerajaan Malaysia.  Bahkan saat ini banyak pelajar dan mahasiswa Indonesia yang memilih 
melanjutkan pendidikan tingkat pascasarjana ke negeri jiran Malaysia dengan alasan biaya 
sekolah lebih murah, ketersediaan buku bagi mahasiswa lebih banyak dan mudah, serta mutu 



lebih tinggi. Sementara itu kaum menengah Malaysia dan Singapura justru lebih memilih 
melanjutkan pendidikan ke Eropa dan Amerika termasuk di bidang ilmu budaya dan 
kesusasteraan. Sehingga penelitian dan karya sastra mereka adalah negeri Eropa dan Amerika 
sebagaimana yang disebutkan oleh Azwar Alwee di atas. Dalam kondisi seperti itulah 
kehadirasan Masetra dipandang tepat dan diharapkan dapat menjadi wadah yang efektif untuk 
mengurangi jurang saling ketidakpahaman masyarakat penikmat dan sarjana sastra di antara 
negara serumpun ini. Mastera yang setakat ini sudah berusia 18 tahun diharapkan dapat  
menjembatani banyak hal dalam bidang kesusasteraan. Bagaimana Mastera menjawab tantangan 
itu dapat dilihat pada program-program Mastera yang disepakati pada tahun 1995 yang 
mencakupi hal-hal berikut:  

1. Merancang dan melaksanakan kegiatan sastera dan penyelidikan sastera di negara-
negara anggota secara bersepadu 

2. Merancang dan melaksanakan secara bergilir program-program bengkel penulisan 
karya sastera untuk para sasterawan muda berpotensi di negara-negara anggota. 

3. Mengusahakan peluang penerbitan di setiap negara bagi karya pengarang-pengarang 
terkemuka di negara-negara anggota agar dapat disebarluaskan kepada khalayak 
sastera antarbangsa. 

4. Mengusahakan dana dan melaksanakan skim anugerah (yang namanya akan 
ditentukan) bagi mengikhtiraf para sarjana sastera berkalliber tinggi dalam bahasa 
utama rantau ini. 

5. Mengusahakan penerbitan majalah atau jurnal yang akan menampung hasil karya 
pengarang di samping mengusahakan penerbitan risalah sebagai pusat pengumpulan 
maklumat dan sumber penyebaran maklumat kegiatan kesusasteraan di negara-negara 
bderkenaan. 

6. Meningkatkan usaha melancarkan urusan lalu lintas pengedaran dan pemasaran 
penerbitan buku dan majalah di kalangan negara-negara anggota. 

7. Mengadakan kerjasama dengan pusat-pusat Pengajian Kesusasteraan Asia tenggara 
seluruh dunia untuk mengantarabangsakan hasil kesusasteraan rantau ini. 

Berdasarkan keputusan umum sidang Mastera ke 18 tahun 2012 di Kuala Lumpur, perhimpunan 
ini sudah menjalankan beragam program yang mereka sepakati pada tahun 1995 tersebut. 
Beberapa program yang sudah rutin dijalankan oleh Mastera antara lain: Sidang Musyawarah 
Mastera, Seminar Antar bangsa kesusateraan Asia Tenggara (SAKAT), Seri Kuliah 
Kesusasteraan Bandingan, Program Penulisan (Puisi, Cerpen, dan Drama). Program pelatihan 
penulisan ini melibatkan pengarang-pengarang muda dari negara anggota. Hasil dari pelatihan ini 
kemudian diterbitkan dalam beberapa antologi. Penerbitan berkala Jurnal Pangsura dan Majalah 



Pusat, Penerbitan karya seperti, Antologi Cerpen Empat Negara, (2005), Alang-Alang Bulan: 
Antologi Puisi Mastera, (2010) dan Matahari Di Nusantara: Antologi Cerpen Mastera, (2010). 
Selain itu juga sudah dilakukan penyusunan seperti; Bibliografi Kesusasteraan Bandingan, 
Bibliografi Hasil Penerbitan Mastera (1997-2006), (2006—2009), Bibliografi Kajian 
Kesusasteraan Melayu/Indonesia Klasik (2007), “Leksikon Sastra MASTERA” (2013). Program 
Hasil Penelitian yang sudah dilakukan oleh Mastera adalah: “Kritik Sastera Sebagai Pemahaman 
Lintas Budaya Antarabangsa Serantau: Novel” (2008), “Kritik Sastra Sebagai Pemahaman Lintas 
Budaya Antara Bangsa Serantau:Puisi” (2011), “Kritik Sastera Sebagai pemahaman Lintas 
Budaya Antarabangsa Serantau:Drama” (2012). Program berikutnya adalah pemberian 
penghargaan kepada pengarang dari masing-masing negara berdasarkan dedikasi dan 
ketokohannya sebagai pengarang di negara masing-masing. Program penerjemahan yang sudah 
dilakukan oleh Mastera adalah Penerjemahan Karya Sastera Terpilih: Cerpen (2009), 
Penerjemahan Karya Sastera Terpilih: Puisi (2011), Penerjemahan Karya Sastera Terpilih: Esai 
(2012), Penerjemahan Karya Sastera Terpilih: Esai (2013). Mastera juga memiliki program 
pengharagaan yang disebut dengan Hadiah Sastera MASTER (HSM). Terakhir kali HSM 
diberikan kepada Pengarang Joni Ariadinata dari Indonesia tahun 2010 atas ketokohannya 
sebagai cerpenis dan penggiat sastra di Indonesia.   

 Namun, sayang, program-program Mastera yang sangat baik ini hanya diketahui di 
lingkungan terbatas saja seperti instansi penyelenggara dan negara peserta. Sementara 
masyarakat sastra di luar Badan Bahasa dan Mastera belum mengetahui secara luas kegiatan-
kegiatan yang telah dilakukan oleh Mastera. Hal ini berbeda dengan kegiatan dan program-
program yang sama di bidang kesusasteraan yang digagas oleh UWRF, Yayasan Lontar, dan 
Salihara Biennalle Literary yang mengemas setiap program menarik dan beritanya 
disebarluaskan ke tengah masyarakat pencinta sastra. Selain itu satu langkah strategis yang 
dilupakan oleh Mastera dalam rangka memperkenalkan karya sastra berbahasa Melayu-Indonesia 
ke kancah internasional adalah kurangnya publikasi hasil terjemahan Mastera ditampilkan di 
ajang festival. Baik festival yang diselenggarakan oleh Mastera (jika ada) maupun ajang festival 
lainnya seperti,  Singapore Writers Festival, Ubud Writers and Readers Festival, dan  Frankfurt 
Book Fair di Jerman. Kegiatan penerjemahan karya sastra masing-masing negara anggota ke 
bahasa asing seperti Inggris, Mandarin, Jepang, Arab, Perancis, dan Jerman akan menjadi kunci 
masuk bagi karya sastra Indonesia khususnya dan Melayu pada umumnya ke masyarakat 
pembaca sastra dunia.  

Mastera dengan kewenangannya yang sangat luas di bidang sastra sejogyanya menjadi 
lembaga yang paling otoritatif dalam menentukan nasib sastra di negara masing-masing 
sebagaimana pernah dilakukan oleh Kantoor voor  de Volkslectuur ‘Biro Sastra Rakyat Belanda’ 
atau lebih populer dengan nama Balai Poestaka di masa Hindia Belanda yang didirikan tahun 
1908. Balai Poestaka pada masa itu berhasil memperkenalkan beragam karya sastra dunia 
khususnya Eropa ke dalam bahasa Melayu. Bahkan Balai Poestaka memberikan pelatihan untuk 
menjadi pengarang sekaligus penerjemah pada masa itu. Hanya sedikit sekali orang pribumi 



yang menghasilkan penerjemahan secara mandiri. Diantara  yang sedikit itu dapat dilihat hasil-
hasil terjemahan yang diterbitkan oleh para penerbit Muslim di Medan tahun-tahun 1935. Atau 
dikenal juga dengan kelompok pengarang Roman Medan (pen.) Beberapa penerbit swasta 
Belanda yang melakukan penerjemahan seperti Kolff (Buning) dan Wolters memegang monopoli 
penerjemahan buku pelajaran di Hindia Belanda, (Doris Jedamski, 2009:173).   

Pertemuan antara negara anggota Mastera yang rutin diadakan setiap tahun hendaknya 
jangan hanya menjadi pertemuan para birokrat di masing-masing lembaga. Keterbukaan, 
keterwakilan antara pengarang, peneliti, dan masyarakat sastra secara luas hendaknya patut 
dipertimbangkan oleh panitia Mastera dalam program-programnya ke depan. Mastera agaknya 
perlu mencontoh upaya yang dilakukan oleh Yayasan Lontar yang berhasil memasarkan 
terjemahan karya sastra Indonesia terpilih ke bursa buku sastra dunia melalui internet dan 
menerbitkan terjemahan itu berdasarkan permintaan (order by demand). Atau upaya majalah 
Horison yang secara mandiri gencar menerjemahkan dan menerbitkan puisi penyair senior 
Taufiq Ismail ke dalam berbagai bahasa seperti bahasa Arab yang diterjemahkan oleh Prof. Dr. 
Nabila Lubis dan berjudul Turab Faq Turab “Debu di Atas Debu” (2013). Terjemahan ke bahasa 
Rusia dilakukan oleh Victor Pogadaev, dan terjemahan ke bahasa Inggris yang mencakup 
seluruh karya lengkap Taufiq Ismail yang berjudul Dust on Dust oleh Prof. Emeritus Amin 
Sweeney yang baru akan terbit pertengahan November nanti. Terjemahan ke dalam bahasa 
Belanda yang sedang dikerjakan oleh Prof. Dr. Edwin Wieringa dari KÖln University. 
Terjemahan ke dalam bahasa Perancis sedang dikerjakan oleh Prof. Dr. Etienne Naveau, dan 
terjemahan ke dalam bahasa Persia.   

 

Upaya Yayasan Lontar Membawa Sastra Indonesia ke Khazanah Sastra Dunia 

Yayasan Lontar adalah organisasi independen dan nirlaba yang berkantor di Bendungan Hilir, 
Jakarta Pusat. Tujuan utama Lontar sebagaimana dimuat dalam Wikipedia-Indonesia (diunduh, 
18 September 2013, pukul 12.01) adalah mempromosikan sastra dan budaya Indonesia melalui 
penerjemahan karya-karya sastra Indonesia dengan sasaran sebagai berikut. 1) Membangkitkan 
pertumbuhan dan perkembangan sastra Indonesia agar meningkat secara pesat, 2) Memudahkan 
karya sastra Indonesia diakses oleh khalayak internasional dan; 3) Mendokumentasikan sastra 
Indonesia bagi generasi masa depan.  

Gagasan untuk mendirikan Yayasan Lontar pertama kali disampaikan oleh John Mc Glynn, 
seorang sarjana sastra Indonesia asal Amerika Serikat yang sudah menetap di Indonesia sejak 30 
tahun terakhir. John Mc.Glynn kemudian bersama-sama dengan sejumlah pengarang dan 
budayawan Indonesia yakni Goenawan Moehammad, Sapardi Djoko Damono, Umar Kayam, 
dan Subagio Sastro Wardoyo, mendirikan yayasan Lontar pada tahun 1987.  

Adapun program-program yang sudah dilaksanakan oleh Lontar adalah menerbitkan 
jurnal Managerie yang bertujuan memperkenalkan karya sastra Indonesia kepada khalayak 



berbahasa Inggris. Kemudian Lontar juga memperkenalkan program Modern Library of 
Indonesia yakni penerjemahan dan penerbitan 9 novel dan 1 antologi cerpen karya sastra 
Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Kesepuluh karya sastra itu adalah:  1) Never the Twain 
(Salah Asuhan, Abdoel Moeis, 1928). 2) Shackles (Belenggu, Armijn Pane, 1940), 3).The Fall 
and The Heart (Kejatuhan dan Hati, S. Rukiah, 1950), 4) Mirah of Banda (Mirah dari Banda, 
Hanna Rambe, 1986), 5) Familly Room (Antologi cerpen, Lily Yulianti Farid, 2008—2009), 6) 
And the War is Over (Dan Perangpun Usai, Ismail Marahimin, 1977), 7) The Pilgrim (Ziarah, 
Iwan Simatupang, 1969), 8) Sitti Nurbaya (Marah Roesli, 1922), 9) Telegram (Putu Wijaya, 
1973),  dan 10) Supernova: The Knight, The Princess and the Falling Stars (Dee, 2001). 

Selain karya-karya yang terdaftar dalam Modern Library Indonsia di atas, Lontar juga pernah 
menerbitkan karya Penyair Exile Indonesia (2006) yakni berisi sekumpulan karya puisi penyair 
Indonesia yang kabur ke luar negeri karena peristiwa G-30 PKI tahun 1965. Tahun ini Lontar 
juga sudah menerbitkan The Dancer (Rongeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari, 1982) yang 
juga sudah difilmkan baru-baru ini.  

 

Upaya Salihara Membawa Sastra Indonesia ke Khazanah Sastra Dunia  

 Rasanya hampir setiap insan sastra dan seni di negeri ini pernah mendengar nama 
Salihara yakni sebuah komunitas dibentuk oleh sejumlah sastrawan, seniman, jurnalis, dan 
peminat seni. Sejak berdiri pada tanggal 08 Agustus 2008, Komunitas Salihara telah 
menampilkan berbagai macam acara seni dan diskusi yang melibatkan seniman, sasgtrawan, dan 
pekerja seni dari berbagai mancanegara serta berkelas dunia.  Meski baru berdiri tahun 2008, 
kegiatan dan program mereka di bidang seni-budaya, dan sastra khususnya sudah dimulai sejak 
tahun 1994 di Utan kayu Rawamangun sebagaimana dijelaskan dalam situs resmi komunitas ini. 
Setahun setelah majalah Tempo diberedel pemerintah Orde Baru pada 1994, Goenawan 
Moehammad dan kawan-kawan mendirikan Komunitas Utan Kayu di Jalan Utan Kayu 68H, 
Jakarta Timur, Komunitas Utan Kayu ini terdiri atas Institut Studi Arus Informasi (ISAI), Galeri 
Lontar, Teater Utan Kayu (TUK), Kantor Berita Radio 68H, dan Jaringan Islam Liberal. Secara 
terus-menerus komunitas ini berupaya menumbuhkan dan menyebarkan kekayaan artistik dan 
intelektual, baik melalui pertunjukan kesenian, pameran seni rupa, ceramah dan diskusi tentang 
beragam topik, maupun lewat tulisan yang diterbitkan majalah Kalam (sayang sekarang sudah 
mati). Komunitas Salihara dapat juga disebut pusat kebudayaan alternatif yang tidak dimiliki 
oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, ataupun kedutaan asing. Visi Komunitas Salihara 
adalah memelihara kebebasan berpikir dan berekspresi, menghormati perbedaan dan keragaman, 
serta menumbuhkan dan menyebarkan kekayaan artistik dan intelektual.  

Program Komunitas Salihara 

Selama satu tahun, Komunitas Salihara menampilkan sekitar 100 mata acara pentas tari dan 
teater, konser musik, pembacaan dan diskusi sastra, pameran seni rupa, pemutaran film, dan 
bengkel kerja tari, sastra, dan musik. Di samping itu, Komunitas Salihara juga 
menyelenggarakan diskusi dan ceramah, untuk menggiatkan perbincangan publik yang saat ini 



belum banyak ruangnya; baik tentang isu yang sedang hangat, maupun pemikiran tokoh dari 
bidang humaniora tertentu. Relatif dirancang secara jangka panjang, seluruh program disusun 
oleh Dewan Kurator yang beranggotakan sastrawan dan seniman terkemuka Indonesia. 

Di samping program seni dan pemikiran yang berlangsung setiap bulan secara reguler, saat ini 
Komunitas Salihara memiliki beberapa program khusus seperti Festival Salihara (seni 
pertunjukan), Bienal Sastra,  Forum Seniman Perempuan Salihara, dan Forum Teater Salihara. 

Bienal Sastra Salihara (Salihara Biennale Literary) diadakan pertama kali pada tahun 2001 
setiap 1 kali dua tahun. Festival sastra berskala internasional ini bertujuan memperkenalkan n 
sastra Indoneia klasik hingga kontemporer dan sastra dunia. Melalui ajang festival, Salihara 
mencoba menampilkan karya dan sastrawan Indonesia dalam satu panggung bersama dengan 
sastrawan dunia yang diundang ke acara ini. Sejak 2011 kegiatan festival Sastra Salihara 
berlangsung selama 1 bulan penuh yang mencakupi program-program seperti: pentas baca sastra, 
diskusi buku, lokakarya penulisan dan baca sastra,  kunjungan ke sekolah/kampus,  bahkan 
menafsirkan puisi atau cerpen ke dalam music yang mereka sebut dengan istilah commission 
work ‘karya pesanan’. Penciptaan komposisi musik atau seni rupa berdasarkan puisi-puisi 
Indonesia itu dipilih oleh dewan curator dan hasilnya dipentaskan atau dipamerkan selama 
berlangsungnya Bienal Sastra. Tahun ini Bienal Sastra Salihara bertemakan Sirkus Sastra yang 
digelar dari tanggal 20 September-27 Oktober 2013. Berikut saya kutipkan penjelasan mengenai 
program Bienal Sastra Salihara dari laman resminya yang diunduh pada (www.biennaleliterary. 
salihara.org. Jumat, 20 September 2013, pukul 11.00). 

“KOMUNITAS Salihara kembali menggelar Bienal Sastra, kali ini bertema 
“Sirkus Sastra”. Serangkaian perayaan sastra digelar lewat beragam acara dengan 
tidak selalu berkutat pada teks dan naskah sastra. Pentas musik, pameran seni rupa 
ikut memeriahkan perayaan sastra ini. Termasuk pertunjukkan teater-sirkus 
kontemporer tanpa hewan disajikan dari Prancis, Jepang, dan Inggris. 

 “Sirkus” di sini adalah ajakan merenungkan kembali fantasi dan perasaan yang 
dibentuk dari pengalaman menonton pertunjukan itu. Kami menemukan 
pertanyaan-pertanyaan yang menyumbang kepada refleksi sosial hari ini,” kata 
Ayu Utami, Kurator Sastra Komunitas Salihara, dalam pengantarnya. Menurutnya, 
pada sirkus termaktub sebuah perenungan tentang keriaan sekaligus keterasingan. 

Ayu menyebut bahwa sirkus tentu bukan model ideal kehidupan, tapi ia adalah 
pengalaman bersama dan darinya renungan kehidupan muncul. Tentang bagaimana 
sikap terhadap binatang, orang cebol, termasuk mengenai siapa sejatinya sang 
liyan, yang ditonton atau menonton. Bienal Sastra 2013: Sirkus Sastra digelar 
mulai 20 September hingga 27 Oktober mendatang dengan melibatkan para 
sastrawan dan seniman dari dalam maupun luar negeri. 

Rangkaian acara Bienal Sastra 2013 sejatinya telah diawali sejak April-Juni lalu 
dalam Kursus Menulis dan Berpikir Kreatif dengan pengajar utama Ayu Utami. 
Para peserta lokakarya ini mencipta cerpen yang akan diterbitkan dalam tema 
astrologi. Pembuka Bienal Sastra 2013 adalah pertunjukan sirkus kontemporer dari 



Compagnie Non Nova. Kelompok ini akan membawakan dua nomor: Afternoon of 
a Foehn dan Vortex. Pertunjukan ini yang didukung oleh Institut Français 
Indonesia bukan sebuah pentas sirkus biasa. Para pemain akan bermain dengan 
benda-benda biasa seperti kantong plastik. Selain Compagnie Non Nova, masih 
ada teater-srikus Gandini Juggling dari Inggris. 

Pameran seni rupa dan teater-tari oleh Hiroshi Koike Bridge Project dari Jepang 
ikut menyemarakan Bienal Sastra 2013. Selain Hiroshi, perupa Entang Wiharso 
akan menampilkan serangkaian karyanya selama berlangsungnya Bienal Sastra. 
Yang lain adalah pembacaan kartu tarot, juga kursus sulap dan membaca tarot, dan 
lokakarya sirkus sosial. Seri kuliah umum tentang Pemikiran Seputar Sastra 
menjadi bagian lain dari Bienal Sastra 2013.”(diunduh Kamis, 19 September 2013 
dari www.literarybiennale.salihara.org) 

Pada tahun 2013 ini Komunitas Salihara berkolaborasi dengan UWRF dalam menjalankan 
program pelatihan penulisan yang bertajuk “Women of Letters” (Surat-Surat Perempuan). 

 

Upaya UWRF Membawa Sastra Indonesia ke Khazanah Sastra Dunia 

Ubud Writers and Readers festival disingkat UWRF diselenggarakan pertama kali pada 
tahun 2003 oleh Janet DeNeefe, co-founder dari Yayasan yang bernaung di bawah bendera 
Mudra Swari Saraswati. Pada tahun 2013 ini UWRF sudah memasuki tahun ke 10 
peyelenggaraanya sebagaimana termaktub dalam website URWF berikut ini:  

“2013 marks a mammoth year for the Ubud Writers & Readers Festival, as 
Southeast Asia’s most renowned literary event gets set to celebrate its 10 year 
anniversary from 11 – 15 October in Ubud, Bali. In 2013, the Festival comes 
full circle returning to its original theme Through Darkness to Light/ Habis 
Gelap Terbitlah Terang honouring RA Kartini, Indonesia’s beloved women’s 
rights pioneer. Beyond paying homage to Kartini, the 2013 program will focus 
on women’s stories, women’s rights and education, heroes and visionaries. 
Writers across all genres will be embraced, including travel writers, songwriters, 
playwrights, poets, comedians and graphic novelists. 
The Ubud Writers & Readers Festival is the major annual project of the not-for-
profit foundation, the Yayasan Mudra Swari Saraswati. It was first conceived of 
by Janet DeNeefe, co-founder of the Foundation, as a healing project in 
response to the first Bali bombing.” (diunduh www.ubudwritersfestival.com. 16 
September, pukul 12.35) 

 

Sebagaimana termaktub dalam kutipan di atas, UWRF tahun ini mengusung tema festival dengan 
tajuk: “Habis Gelap terbitlah Terang” yang terinspirasi dari surat-surat RA. Kartini, tokoh 
pergerakan perempuan Indonesia yang terkemuka. Sesuai dengan tema tersebut, UWRF 
mengundang penulis perempuan maupun laki-laki dari berbagai negara untuk membicarakan 
karya dan surat-surat yang pernah mereka tulis yang berkaitan dengan tema pemberdayaan serta  
emansipasi perempuan. UWRF juga memiliki pilihan-pilihan program yang dikemas secara 



menarik dan atraktif yang dapat kita saksikan dalam laman  mereka. Secara umum UWRF 
memiliki 9 program pada tahun 2013 dan masing-masing memiliki sub-sub program. 
Kesembilan program tersebut adalah sebagai berikut: Main Programe, Special Events, Film 
Programe, Workshop, Arts Programe, Books Launches, Youth Programe, Chliderns,s Programe, 
Taman Baca, Fringe Events, dan Free Events. Adapun beberapa karya sastra Indonesia yang 
dipilih pada program Book Launches UWRF tahun ini adalah  novel Ranah 3 Warna (tahun) 
karya Ahmad Fuadi,  Pulang (tahun), dan The Longest Kiss(tahun) karya Leila S. Chudori), The 
Question of Red (tahun), merupakan versi Inggris dari Amba: Sebuah Novel (2012) karya Laksmi 
Pamuntjak.   Selain terdapat juga beberapa karya lain yang berjudul Rendition of My Soul karya 
Desak Yoni,  Bones of The Dark Moon karya Richard Lewis. Novel ini mengisahkan kesedihan, 
ketakutan, kebahagian, dan pembunuhan massal yang berlatarbelakang peristiwa  gestapu tahun 
1965-an di Klungkung, Bali.  Novel ini adalah hasil pengalaman pengarang yang lahir dan besar 
di Bali ketika mengikuti ayahnya; seorang misionaris Amerika saat itu. Satu pujian yang sangat 
tepat diberikan oleh panitia UWRF terhadap Leila S. Chudori dan karyanya yang saya kutip 
berikut ini dari laman UWRF. 

“When Leila S. Chudori published Malam Terakhir in 1989, she was hailed by 
critics as the golden child of Indonesian literature. Then her work as a journalist 
interrupted her literary career & she did not publish her next collection of stories, 
9 Dari Nadira, until 2009. In 2012, she published the novel Pulang (Coming 
Home) to much critical acclaim. Pulang has since gone through three print runs. 
Her stories have recently been published in English under the title The Longest 
Kiss & her novel is in the process of translation. At the launch there will be 
readings from Pulang by actress Adinia Wirasti & excerpt from The Longest Kiss 
by Leila”. (Diunduh tanggal 16 September pukul 15.00 dari website UWRF). 

Ketika Prof.Dr. E.P. Wieringa, Professor für Indonesische Philologie und Islamwissenschaft, 
Universität zu Köln, Jerman  berkunjung ke Jakarta pertengahan September yang lalu, beliau 
menyampaikan pujiannya terhadap novel Pulang karya Leila dan sangat susah berpaling dari 
sebelum menyelesaikannya. Menurut Prof. Wieringa, novel tersebut sangat layak untuk 
diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman sebagai salah satu bakal karya sastra Indonesia modern 
yang layak dipamerkan pada acara Franfurt Books  Fair, tahun 2015 mendatang di Jerman. 
Penerjemahan ini menurut beliau lebih jauh adalah sebagai salah satu langkah untuk memenuhi 
syarat  keikutsertaan Indonesia pada pameran buku terakbar di dunia karena Indonesia harus 
memiliki terjemahan karya sastra sebanyak 75% ke dalam bahasa Jerman. Namun, sayang sejauh 
ini syarat itu masih belum banyak ditindaklanjuti oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia sebagai lembaga yang sangat 
berkepentingan menangani hal ini.    

UWRF sebagai salah satu ajang penyelenggara pertemuan sastra yang berskala internasional 
malah memberi ruang yang luas pada karya-karya dari pengarang luar untuk ikut diluncurkan 
karya mereka di dalam program Book Launches.  Misalnya karya Joost Coté yang menjadi editor 



dan penerjemah bagi kumpulan surat-surat  Kartini: the Complete Writings (1898-1904). 
Pendapat Sitor Situmorang pada tahun 2010 ketika menjadi pembicara utama sastrawan 
Indonesia di UWRF saat itu layak untuk dicermati; bahwa suatu festival adalah bentuk 
pengharapan akan adanya penulis-penulis sastra yang berkualitas. Kualitas festival bukan hanya 
tergantung pada kerja kepanitiaan UWRF yang memang profesional. Kualitas itu juga tergantung 
pada siapa yang menjadi partisipan di dalamnya. Tampaknya, yang perlu diagendakan adalah 
membuat sesi-sesi tertentu lebih istimewa mengacu pada tema yang diangkat dalam rangkaian 
UWRF. Dengan demikian, akan terasa guratan tematik dalam rangkaian acara. Tidak saja 
mengundang penulis-penulis terbaik, tetapi bagaimana menjejakkan tematik sebagai spirit dalam 
festival ini. 

  

Sebuah perhimpunan sastra yang bernama Persatuan Sastra-Budaya Negara Serumpun disingkat 
PSBNS adalah perhimpunan sastra serumpun yang baru-baru  ini didirikan atas inisiatif para 
pengarang yang bertemu di alam maya seperti facebook kemudian melanjutkannya ke dunia 
nyata. Lima perwakilan negara Asia Tenggara ( Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapur, dan 
Thailand) pada bulan Juni 2013 di Jakarta bertemu pada bulan Juni yang lalu dan bersepakat 
untuk membuat sebuah komunitas sastra setelah terlebih dahulu melahirkan satu antologi cerpen 
yang bertemakan etnis. Kesepakatan itu kemudian diperluas dengan rencana deklarasi bersama 
perkumpulan ini pada bulan November mendatang di Aie Angek, Padang Panjang, Sumatera 
Barat. Tidak banyak yang dapat disampaikan mengenai kiprah PSBNS saat ini karena mereka 
satu perkumpulan yang sangat muda dan masih harus membuktikan diri sebagai sebuah 
perkumpulan yang tidak dibiayai sama sekali oleh pemerintah dan menjadi perkumpulan yang 
nirlaba bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah untuk bertahan dan menjalankan program. 
Sebagai perhimpunan nirlaba PSBNS masih berorientasi kepada penulis negara anggota yang 
tergabung di bawah perhimpunan tersebut. Para penulis dari negara- serumpun ini bersatu 
menerbitkan sejumlah buku dan salah satu yang sudah terbit adalah satu antologi cerpen yang 
berjudul Cerita Etnis 5 Negara (2013). Program lainnya yang sudah dijalankan oleh PSBNS 
adalah program pertukaran penulis antara negara anggota (Home Stay). Para penulis  akan 
ditampung di rumah masing-masing pengarang yang ditunjuk dan disepakati oleh pengurus 
chapter setiap negara.  Program tahun depan PSBNS akan mengembangankan anggota penulis 
tidak hanya  terbatas pada lima negara serumpun saja melainkan juga membuka ruang 
bergabungnya penulis-penulis dari negara lain di dunia yang tertarik menulis dan menerbitkan 
karya sastra dalam bahasa Melayu-Indonesia. Di antara penullis yang berminat dan sudah 
mendaftarkan diri secara informal ke perhimpunan ini menurut Dr. Free Hearty adalah 
pengarang dari China, Korea, Jepang, dan Yugoslavia. Jika Mastera dibentuk dan dibiayai oleh 
pemerintah masing-masing negara anggota, maka PSBNS membiayai diri mereka secara 
mandiri, tambah Dr. Free Hearty, ketua harian PSBNS. 

 

 



Penutup 

Setelah kita mencermati sepak terjang masing-masing perhimpunan sastra di atas, sungguh 
semua upaya itu patut dihargai karena dilakukan dengan penuh dedikasi kepada sastra Indonesia 
dan kebudayaan umumnya. Masing-masing perhimpunan dan komunitas memiliki kelebihan dan 
kekurangannya tetapi yang jelas semua memiliki tujuan memajukan sastra Indonesia ke pentas 
antar bangsa melalui beragam program yang dimiliki dan ditawarkan kepada masyarakat sastra 
Indonesia dan dunia.  

Mastera  dalam hal ini diwakili oleh Badan Bahasa memang tidak dapat dituntut 
menyelenggarakan kegiatan festival sastra sebaik yang dilakukan oleh UWRF atau Bienal Sastra 
Salihara karena keterbatasan sumber daya manusia, waktu, dan kefokusan dalam pekerjaan. 
Namun, Mastera dapat meningkatkan kegiatannya dengan memperbanyak hubungan kerja-sama 
dengan lembaga-lembaga swasta seperti yang disebutkan di atas dalam mempromosikan sastra 
Indonesia-Melayu.  Sedangkan fokus ke dalam perhimpunan adalah meningkatkan kegiatan 
pertukaran karya antar negara anggota, pengarang, dan hasil kajian sastra masing-masing negara. 
Kegiatan tersebut sangat relevan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Bahasa maupun Dewan 
Bahasa dan Sastera anggota Mastera yang lain. Selain itu, perlu meningkatkan publikasi untuk 
setiap kegiatan Mastera sudah sepatutnya dilakukan. Keterbukaan, kebaruan, dan keberterimaan 
program-program Mastera ke depan perlu sekali diperhatikan oleh Badan Bahasa sebagai satu-
satunya lembaga resmi Indonesia yang mewakili masyarakat sastra Indonesia di panggung Asia 
Tenggara. 

 Tentu saja peran membawa sastra Indonesia ke khazanah sastra dunia bukan hanya 
menjadi tugas dan tanggungjawab Mastera (baca Badan Bahasa) tetapi tugas masyarakat sastra 
Indonesia secara umum. Perlu upaya-upaya lain juga untuk mewujudkan niat baik ini seperti 
yang sudah dirintis oleh berbagai perkumpulan di atas. Upaya penerjemahan dan penerbitan 
karya sastra Indonesia sebanyak mungkin ke dalam bahasa asing tetap merupakan langkah utama 
agar sastra Indonesia dikenal lebih luas di dunia. Peneliti dan pemerhati sastra harus bekerjasama 
meyakinkan pemerintah seperti Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bahwa misi 
kebudayaan di luar negeri sudah sepatutnya dilakukan juga melalui promosi karya sastra 
Indonesia. Hasil budaya suatu bangsa  bukan hanya tergambar dalam wujud tari-tarian atau 
tempat wisata belaka sebagaimana yang selama ini dipahami secara keliru oleh pihak Kemenpar 
melainkan juga dapat disampaikan dan terekam dalam karya sastra. 

Namun, Badan Bahasa adalah lembaga resmi pemerintah yang paling otoritatif untuk menjadi 
lokomotif penggerak kejayaan sastra Indonesia di kancah antar bangsa, baik melalui hasisl kajian 
sastra, penerbitan, penerjemahan, penghargaan, dan kerjasama dengan lembaga-lembaga luar 
yang relevan dengan kegiatan ini. Mampukah kita? Jawabannya berpulang pada semangat dan 
kemauan politik Badan Bahasa yang mengurusi sastra dan bahasa di negeri ini. Dan yang paling 
patut diingat adalah bahwa tinggi rendahnya kebudayaan suatu bangsa dapat diukur dari buku-
buku sastra yang dilahirkan oleh penulis-penulis negeri itu.  



Foto-Foto Karya Sastra Indonesia dalam Ajang UWRF 2013 
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Subtema: 6 
 

Abstrak Makalah Kongres 
Bahasa dan Sastra ke X 

SASTRI SUNARTI 
 

Perhimpunan dan Festival Sastra Sebuah Upaya Nyata 
Membawa Sastra Indonesia Menuju Khazanah Sastra Dunia 

 
 Gerakan membawa sastra Indonesia ke panggung dunia sudah menjadi wacana yang hangat dan 
lama diperbincangkan di Badan Bahasa sebagai lembaga yang berkepentingan terhadap hal itu. 
Tema ini sudah mulai disinggung dan dibicarakan sejak Kongres ke IX lima tahun yang lalu di 
Bidakara Jakarta dan  pada Kongres Bahasa dan Sastra ke X tahun ini Badan Bahasa kembali 
mengangkat tema tersebut sebagai salah satu tema sastra dalam Kongres Bahasa yang akan 
datang.  Upaya Badan Bahasa mengangkat tema “Membawa Sastra Indonesia ke Panggung 
Dunia” ini ke dalam Kongres Bahasa dan Sastra tentulah tidak akan berhasil jika tidak 
dilanjutkan dengan upaya nyata. Untuk itu, perlu dilihat upaya-upaya apa saja yang mampu 
mengantarkan sastra Indonesia untuk mencapai panggung antar bangsa tersebut.   

Berkenaan dengan gagasan itu, kehadiran perhimpunan dan komunitas sastra yang 
menyelenggarakan diskusi, seminar, festival, penerbitan, dan penerjemahan sastra; baik yang 
dibentuk oleh pemerintah maupun kelompok independen seperti Mastra (Majlis Sastra Asia 
Tenggara), Yayasan Lontar, Ubud’s Writers and Readers Festival, Salihara Biennalle Literary, 
Bali Emerging Writers Festival, Makassar Writers Festival, dan Persatuan Budaya dan Sastra 
Serumpun (PSBNS), sangat patut untuk dicermati kiprahnya. Peran perhimpunan dan komunitas 
sastra seperti ini dalam memperkenalkan karya sastra ke pentas antar bangsa ternyata penting 
dan memiliki sumbangan yang tidak kecil bagi promosi hasil kesusasteraan Indonesia. 
Bagaimana peran  perhimpunan sastra dan ajang-ajang festival itu dalam membawa sastra 
Indonesia ke pentas dunia akan dibahas dalam makalah ini selanjutnya. 

 

Kata Kunci: Perhimpunan,  Festival, dan  Khazanah Sastra Dunia 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

Pengantar 

Kehadiran perhimpunan sastra di Indonesia dan negeri serantau, seperti Majlis Sastra Asia 
Tenggara (Mastera), Yayasan Lontar, Ubud’s Writers and Readers Festival, Salihara Biennalle 
Literary, Bali Emerging Writers Festival, Makassar Writers Festival, dan Persatuan Budaya dan 
Sastra Negara Serumpun (PSBNS) memiliki peran yang penting dalam membawa sastra 
Indonesia ke khazanah sastra dunia serta layak untuk dicermati sepak terjangnya. Pendirian 
perhimpunan sastra serantau seperti Mastera, Salihara, dan PSBNS misalnya, menunjukan 
semangat kebersamaan antara penulis dan pengkaji sastra dari wilayah serumpun untuk bekerja- 
sama memajukan sastra berbahasa Melayu-Indonesia ke wilayah sastra dunia. Semangat kerja 
sama sepertini pernah dibahas dalam satu makalah oleh Prof. Emeritus Abdullah Hassan 
(2008:2) ketika membentangkan kertas kerja di forum Mabbim. Beliau menjelaskan bahwa cara 
bekerja sebuah perhimpunan sebagai kreasi kelompok seperti ini akan menghasilkan proses 
sinergi antara kreativitas sekumpulan individu yang berlanjut pada hasil secara berkumpulan. 
Bidang penyelidikan kreativitas kelompok seperti ini awalnya didominasi oleh pakar-pakar dari 
Jepang seperti Isao Kon, Shuji Honjo, Takeshi Oe, Tashio Hattori, Shinici Nakayama, Hideki 
Yukawa, Masanobu Shintani, Nobusyoshi Umezawa, dan Kanehisa Harashima. Isao Kon 
mengemukakan sistem yang melihat sesuatu kumpulan individu sebagai sistem yang beroperasi  
melalui pembagian peranan di kalangan komponennya. Untuk meminimumkan konflik di antara 
keperluan-keperluan individu dengan keperluan kumpulan, Isao Kon mengusulkan pembentukan 
subkumpulan, yakni setiap subkumpulan terdiri dari beberapa ahli saja. Perbincangan  demi 
perbincangan dalam tiap-tiap sekumpulan akan menghasilkan persetujuan pendapat dan seia-
sekata di peringkat kumpulan besar.  

 Dengan latar budaya Jepang yang mengamalkan nilai-nilai kolektif tersebut, pakar-pakar 
kreatif Jepang berhasil menciptakan berbagai kaedah dan teknik berfikir untuk digunakan secara 
berkumpulan bagi menerbitkan gagasan-gagasan kreatif. Pola bekerja seperti ini kemudian 
meghasilkan nama-nama korporat Jepang yang mendunia seperti Honda, Toyota, Matshushita, 
Mitsubishi, dan banyak tokoh lain. Hal ini berbeda dengan etos dan budaya kerja bangsa Eropa 
dan Amerika yang mengutamakan serta mengagungkan kerja individual. Masing-masing 
individu akan didorong di bidang masing-masing sehingga kita mengenal nama-nama besar di 
berbagai bidang seperti Alexander Bell, Thomas Alfa Edison, Henri Ford, dan Bill Gates yang 
lahir sebagai produk budaya kerja keras individualistik ala barat. Termasuk juga nama-nama 
besar penerima hadiah nobel dari berbagai bidang banyak didominasi oleh individu-individu 
genius dari Amerika dan Eropa ini (Abdullah Hassan, 2008:4). 
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Etos kerja budaya Melayu sesungguhnya juga mengutamakan kerja kelompok dan  memiliki 
kemiripan dengan etos kerja bangsa Jepang yang mengusung semangat kolektivisme tersebut. 
Semangat kolektivisme bangsa Melayu itu bahkan terbetik dalam pepatah dan adagium adat 
orang Melayu yang berbunyi: bulat air di pembetung (bambu), bulat kata dimufakat. Namun, 
ketika terjadi kolonialisme yang membawa pendidikan, budaya, dan etos kerja Eropa ke dunia 
Melayu termasuk Indonesia maka etos kerja kolektif mulai tergantikan oleh etos kerja  individual 
sehingga pelan-pelan semangat gotong royong yang dulu kita kenal luas di tengah masyarakat 
Indonesia mulai luntur kecuali di wilayah pedesaan. Kini di zaman modern ini ketika batas 
geografis-politik tidak mampu lagi menyekat persebaran budaya-informasi termasuk karya sastra 
maka timbul kembali kesadaran dan kebutuhan pada semangat kolektif tersebut. Apalagi jika 
mengingat bahasa yang digunakan dalam karya sastra serumpun ini berinduk dari bahasa yang 
sama yakni Melayu. Atas dasar dan semangat itulah agaknya gagasan pendirian perhimpunan 
seperti Mastera dan PSBNS diwujudkan. Dengan salah satu tujuan adalah memperkenalkan 
karya sastra serumpun ke panggung sastera dunia.  Bagaimana sepak terjang perhimpunan 
semacam ini bergerak membawa sastra Indonesia-Melayu menuju khazanah sastra dunia, akan 
dibahas selanjutnya. 

 

Upaya MASTERA Membawa Sastra Indonesia-Melayu ke Khazanah Sastra Dunia 

Majlis Sastra Asia Tenggara (MASTERA) pertama kali ditubuhkan oleh tiga negara Asia 
Tenggara yakni Indonesia dengan lembaga Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa 
(sekarang Badan Bahasa), Malaysia dengan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), dan Brunei 
Darussallam juga dengan DBP telah menandatangani kesepakatan pendirian Mastera pada tahun 
1995 di Kuala Lumpur. Penandatanganan itu disaksikan oleh empat wakil negara Asean lainnya 
yakni Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.  Kini setelah berjalan selama 18 tahun 
Mastera sudah memiliki 4 negara anggota tetap yakni Brunei, Malaysia, Indonesia, dan 
Singapura. Negara terakhir yang disebutkan di atas baru secara resmi menjadi anggota tetap pada 
tahun 2012 yang lalu.  Kehadiran Mastera seolah menjawab tantangan dan kekhawatiran seorang 
peneliti Melayu asal Singapur Azhar Ibrahim Alwee (2008:8) yang menulis dalam satu kertas 
kerjanya sebagai berikut: 

“Lihatlah dalam penelitian dan pembacaan sastera kita di mana jarang kita keluar 
menjenguk apa yang dibicarakan dalam wacana berlangsung di negeri jiran yang 
serumpun dengan kita. Tapi kita amat pula tangkas untuk mengajukan dan 
menukil idea-idea yang dikedepankan dalam wacana ilmiah Euro-Amerika-
Asutralia. Lihat saja rujukan bibliografi di kalangan ramai penulis dan sarjana 
kita. Jarang ada yang menyenarai kupasan-kupasan yang dilakukan oleh para 
sarjana tempatan dan negara-negara jiran, betapapun mereka telah menulis 
perkara pokok yang lebih konkrit dan tuntas pemerhatian daripada idea-idea luar 
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yang tentunya darang dari konteks pengalaman budaya dan politik yang berlainan. 
Kalaupun mereka tahu, tapi mereka merasakan kurang berprestige untuk 
diperkirakan para penulis/sarjana tempatan tadi dalam notakaki atau bibliografi. 
Tentunya ini sebahagian daripada cirri minda tertawan.” 

Kekhawatiran Azhar ini merupakan kebalikan dari peristiwa atau sejarah hubungan antara 
bangsa-bangsa Melayu (baca Malaysia-Indonesia-Singapur) pada masa lalu. Jika kita merunut 
kembali pada tahun 1950-an di Malaysia, orientasi sastra modern Melayu-Malaysia masih 
memandang kepada karya sastra Indonesia dan menganggap sastrawan Indonesia sebagai 
‘abang’ bagi penulis-penulis sastra modern Malaysia. Ketika itu perbedaan antara bahasa Melayu 
di Semenanjung dengan bahasa Indonesia belum begitu besar dan banyak sekali karya sastra 
Indonesia yang diterbit-ulang di Malaysia seperti di Malaka, Kuala Lumpur dan wilayah pantai 
timur di Kelantan. Karya sastra Indonesia masih menjadi bacaan wajib di sekolah-sekolah 
Malaysia pada masa itu. Nama-nama pengaran g Indonesia seperti Marah Rusli, Abdoel Moeis, 
Tulis Sutan Sati, Nur Sutan Iskandar, Sutan Takdir Alisyahbana, Sanoesi Pane, Armijn Pane, 
Hamka, Idrus, Chairil Anwar, hingga Pramoedya Ananta Toer tidak asing bagi khalayak 
pembaca sastra di Malaysia. Beberapa karya sastra Indonesia modern yang awal tersebut bahkan 
dicetak ulang hinga 2-3 kali, seperti Tuan Direktur, karya Hamka, Kuala Lumpur: Pustaka 
Antara, 1961,  Apa Dayaku Kerana Aku Perempuan, Nur Sutan Iskandar, Kuala Lumpur: 
Pustaka Melayu Baru, 1962.  Tenggelam-nya Kapal van der Wijck, Hamka, Kuala Lumpu: 
Pustaka Antara, 1965, Pribadi, Hamka, Kuala Lumpur: Pustaka Antara, 1965, Perburuan, 
Pramoedya Ananta Toer, Melaka: Abbas Bandong, 1977, dan Keluarga Gerilya, Pramoedya 
Ananta Toer, Kuala Lumpur: Pustaka Antara, 1977. 

 Namun, setelah memasuki abad ke 21 ketika ekonomi Malaysia makin meroket meninggalkan 
Indonesia yang hanya mampu mengirimkan tenaga kerja kasar ke negeri jiran itu, mulai terjadi 
perubahan sikap dan sudut pandang di kalangan pelajar dan intelektual muda Malaysia terhadap 
Indonesia. Sastra Indonesia tidak lagi menjadi acuan utama di sekolah-sekolah Malaysia 
sebagaimana yang dulu terjadi tahun 1950-1970an. Sebaliknya masyarakat sastra dan intelektual 
Indonesia yang dari dulu besar kepala dan memandang rendah terhadap karya sastra Malaysia 
tidak berupaya mengenal karya sastra Malaysia sebagaimana dulu Malaysia berupaya belajar 
kepada Indonesia dan sekarang mulai memetik hasil dari pelajarannya itu. Publik pembaca sastra 
Indonesia hampir buta terhadap karya sastra Malaysia meski beberapa nama besar penyair 
Malaysia memiliki darah Indonesia seperti Arenawati (keturunan Bugis), Buyung Idris, Siti 
Zainon Ismail (keturunan Minangkabau) bahkan Siti Zainon menamatkan kuliah S-1di ASRI 
Jogyakarta.  

Sementara itu harus kita akui bahwa kemajuan ekonomi suatu bangsa secara paralel juga 
membawa kemajuan di bidang pendidikan dan kebudayaan termasuk karya sastra. Malaysia, 
Brunai, dan Singapur yang secara ekonomi relatif lebih makmur dibandingkan dengan Indonesia 
telah mulai meninggalkan kita terutama dalam bidang pendidikan. Penulis dan penerbitan buku 
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sangat banyak dilakukan di Malaysia dan Singapur jika dibandingkan dengan Indonesia yang 
penduduknya jauh lebih besar. Para sastrawan mendapat penghargaan yang tinggi dari pihak 
kerajaan Malaysia.  Bahkan saat ini banyak pelajar dan mahasiswa Indonesia yang memilih 
melanjutkan pendidikan tingkat pascasarjana ke negeri jiran Malaysia dengan alasan biaya 
sekolah lebih murah, ketersediaan buku bagi mahasiswa lebih banyak dan mudah, serta mutu 
lebih tinggi. Sementara itu kaum menengah Malaysia dan Singapura justru lebih memilih 
melanjutkan pendidikan ke Eropa dan Amerika termasuk di bidang ilmu budaya dan 
kesusasteraan. Sehingga penelitian dan karya sastra mereka adalah negeri Eropa dan Amerika 
sebagaimana yang disebutkan oleh Azwar Alwee di atas. Dalam kondisi seperti itulah 
kehadirasan Masetra dipandang tepat dan diharapkan dapat menjadi wadah yang efektif untuk 
mengurangi jurang saling ketidakpahaman masyarakat penikmat dan sarjana sastra di antara 
negara serumpun ini. Mastera yang setakat ini sudah berusia 18 tahun diharapkan dapat  
menjembatani banyak hal dalam bidang kesusasteraan. Bagaimana Mastera menjawab tantangan 
itu dapat dilihat pada program-program Mastera yang disepakati pada tahun 1995 yang 
mencakupi hal-hal berikut:  

1. Merancang dan melaksanakan kegiatan sastera dan penyelidikan sastera di negara-
negara anggota secara bersepadu 

2. Merancang dan melaksanakan secara bergilir program-program bengkel penulisan 
karya sastera untuk para sasterawan muda berpotensi di negara-negara anggota. 

3. Mengusahakan peluang penerbitan di setiap negara bagi karya pengarang-pengarang 
terkemuka di negara-negara anggota agar dapat disebarluaskan kepada khalayak 
sastera antarbangsa. 

4. Mengusahakan dana dan melaksanakan skim anugerah (yang namanya akan 
ditentukan) bagi mengikhtiraf para sarjana sastera berkalliber tinggi dalam bahasa 
utama rantau ini. 

5. Mengusahakan penerbitan majalah atau jurnal yang akan menampung hasil karya 
pengarang di samping mengusahakan penerbitan risalah sebagai pusat pengumpulan 
maklumat dan sumber penyebaran maklumat kegiatan kesusasteraan di negara-negara 
bderkenaan. 

6. Meningkatkan usaha melancarkan urusan lalu lintas pengedaran dan pemasaran 
penerbitan buku dan majalah di kalangan negara-negara anggota. 

7. Mengadakan kerjasama dengan pusat-pusat Pengajian Kesusasteraan Asia tenggara 
seluruh dunia untuk mengantarabangsakan hasil kesusasteraan rantau ini. 
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Berdasarkan keputusan umum sidang Mastera ke 18 tahun 2012 di Kuala Lumpur, perhimpunan 
ini sudah menjalankan beragam program yang mereka sepakati pada tahun 1995 tersebut. 
Beberapa program yang sudah rutin dijalankan oleh Mastera antara lain: Sidang Musyawarah 
Mastera, Seminar Antar bangsa kesusateraan Asia Tenggara (SAKAT), Seri Kuliah 
Kesusasteraan Bandingan, Program Penulisan (Puisi, Cerpen, dan Drama). Program pelatihan 
penulisan ini melibatkan pengarang-pengarang muda dari negara anggota. Hasil dari pelatihan ini 
kemudian diterbitkan dalam beberapa antologi. Penerbitan berkala Jurnal Pangsura dan Majalah 
Pusat, Penerbitan karya seperti, Antologi Cerpen Empat Negara, (2005), Alang-Alang Bulan: 
Antologi Puisi Mastera, (2010) dan Matahari Di Nusantara: Antologi Cerpen Mastera, (2010). 
Selain itu juga sudah dilakukan penyusunan seperti; Bibliografi Kesusasteraan Bandingan, 
Bibliografi Hasil Penerbitan Mastera (1997-2006), (2006—2009), Bibliografi Kajian 
Kesusasteraan Melayu/Indonesia Klasik (2007), “Leksikon Sastra MASTERA” (2013). Program 
Hasil Penelitian yang sudah dilakukan oleh Mastera adalah: “Kritik Sastera Sebagai Pemahaman 
Lintas Budaya Antarabangsa Serantau: Novel” (2008), “Kritik Sastra Sebagai Pemahaman Lintas 
Budaya Antara Bangsa Serantau:Puisi” (2011), “Kritik Sastera Sebagai pemahaman Lintas 
Budaya Antarabangsa Serantau:Drama” (2012). Program berikutnya adalah pemberian 
penghargaan kepada pengarang dari masing-masing negara berdasarkan dedikasi dan 
ketokohannya sebagai pengarang di negara masing-masing. Program penerjemahan yang sudah 
dilakukan oleh Mastera adalah Penerjemahan Karya Sastera Terpilih: Cerpen (2009), 
Penerjemahan Karya Sastera Terpilih: Puisi (2011), Penerjemahan Karya Sastera Terpilih: Esai 
(2012), Penerjemahan Karya Sastera Terpilih: Esai (2013). Mastera juga memiliki program 
pengharagaan yang disebut dengan Hadiah Sastera MASTER (HSM). Terakhir kali HSM 
diberikan kepada Pengarang Joni Ariadinata dari Indonesia tahun 2010 atas ketokohannya 
sebagai cerpenis dan penggiat sastra di Indonesia.   

 Namun, sayang, program-program Mastera yang sangat baik ini hanya diketahui di 
lingkungan terbatas saja seperti instansi penyelenggara dan negara peserta. Sementara 
masyarakat sastra di luar Badan Bahasa dan Mastera belum mengetahui secara luas kegiatan-
kegiatan yang telah dilakukan oleh Mastera. Hal ini berbeda dengan kegiatan dan program-
program yang sama di bidang kesusasteraan yang digagas oleh UWRF, Yayasan Lontar, dan 
Salihara Biennalle Literary yang mengemas setiap program menarik dan beritanya 
disebarluaskan ke tengah masyarakat pencinta sastra. Selain itu satu langkah strategis yang 
dilupakan oleh Mastera dalam rangka memperkenalkan karya sastra berbahasa Melayu-Indonesia 
ke kancah internasional adalah kurangnya publikasi hasil terjemahan Mastera ditampilkan di 
ajang festival. Baik festival yang diselenggarakan oleh Mastera (jika ada) maupun ajang festival 
lainnya seperti,  Singapore Writers Festival, Ubud Writers and Readers Festival, dan  Frankfurt 
Book Fair di Jerman. Kegiatan penerjemahan karya sastra masing-masing negara anggota ke 
bahasa asing seperti Inggris, Mandarin, Jepang, Arab, Perancis, dan Jerman akan menjadi kunci 
masuk bagi karya sastra Indonesia khususnya dan Melayu pada umumnya ke masyarakat 
pembaca sastra dunia.  
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Mastera dengan kewenangannya yang sangat luas di bidang sastra sejogyanya menjadi 
lembaga yang paling otoritatif dalam menentukan nasib sastra di negara masing-masing 
sebagaimana pernah dilakukan oleh Kantoor voor  de Volkslectuur ‘Biro Sastra Rakyat Belanda’ 
atau lebih populer dengan nama Balai Poestaka di masa Hindia Belanda yang didirikan tahun 
1908. Balai Poestaka pada masa itu berhasil memperkenalkan beragam karya sastra dunia 
khususnya Eropa ke dalam bahasa Melayu. Bahkan Balai Poestaka memberikan pelatihan untuk 
menjadi pengarang sekaligus penerjemah pada masa itu. Hanya sedikit sekali orang pribumi 
yang menghasilkan penerjemahan secara mandiri. Diantara  yang sedikit itu dapat dilihat hasil-
hasil terjemahan yang diterbitkan oleh para penerbit Muslim di Medan tahun-tahun 1935. Atau 
dikenal juga dengan kelompok pengarang Roman Medan (pen.) Beberapa penerbit swasta 
Belanda yang melakukan penerjemahan seperti Kolff (Buning) dan Wolters memegang monopoli 
penerjemahan buku pelajaran di Hindia Belanda, (Doris Jedamski, 2009:173).   

Pertemuan antara negara anggota Mastera yang rutin diadakan setiap tahun hendaknya 
jangan hanya menjadi pertemuan para birokrat di masing-masing lembaga. Keterbukaan, 
keterwakilan antara pengarang, peneliti, dan masyarakat sastra secara luas hendaknya patut 
dipertimbangkan oleh panitia Mastera dalam program-programnya ke depan. Mastera agaknya 
perlu mencontoh upaya yang dilakukan oleh Yayasan Lontar yang berhasil memasarkan 
terjemahan karya sastra Indonesia terpilih ke bursa buku sastra dunia melalui internet dan 
menerbitkan terjemahan itu berdasarkan permintaan (order by demand). Atau upaya majalah 
Horison yang secara mandiri gencar menerjemahkan dan menerbitkan puisi penyair senior 
Taufiq Ismail ke dalam berbagai bahasa seperti bahasa Arab yang diterjemahkan oleh Prof. Dr. 
Nabila Lubis dan berjudul Turab Faq Turab “Debu di Atas Debu” (2013). Terjemahan ke bahasa 
Rusia dilakukan oleh Victor Pogadaev, dan terjemahan ke bahasa Inggris yang mencakup 
seluruh karya lengkap Taufiq Ismail yang berjudul Dust on Dust oleh Prof. Emeritus Amin 
Sweeney yang baru akan terbit pertengahan November nanti. Terjemahan ke dalam bahasa 
Belanda yang sedang dikerjakan oleh Prof. Dr. Edwin Wieringa dari KÖln University. 
Terjemahan ke dalam bahasa Perancis sedang dikerjakan oleh Prof. Dr. Etienne Naveau, dan 
terjemahan ke dalam bahasa Persia.   

 

Upaya Yayasan Lontar Membawa Sastra Indonesia ke Khazanah Sastra Dunia 

Yayasan Lontar adalah organisasi independen dan nirlaba yang berkantor di Bendungan Hilir, 
Jakarta Pusat. Tujuan utama Lontar sebagaimana dimuat dalam Wikipedia-Indonesia (diunduh, 
18 September 2013, pukul 12.01) adalah mempromosikan sastra dan budaya Indonesia melalui 
penerjemahan karya-karya sastra Indonesia dengan sasaran sebagai berikut. 1) Membangkitkan 
pertumbuhan dan perkembangan sastra Indonesia agar meningkat secara pesat, 2) Memudahkan 
karya sastra Indonesia diakses oleh khalayak internasional dan; 3) Mendokumentasikan sastra 
Indonesia bagi generasi masa depan.  
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Gagasan untuk mendirikan Yayasan Lontar pertama kali disampaikan oleh John Mc Glynn, 
seorang sarjana sastra Indonesia asal Amerika Serikat yang sudah menetap di Indonesia sejak 30 
tahun terakhir. John Mc.Glynn kemudian bersama-sama dengan sejumlah pengarang dan 
budayawan Indonesia yakni Goenawan Moehammad, Sapardi Djoko Damono, Umar Kayam, 
dan Subagio Sastro Wardoyo, mendirikan yayasan Lontar pada tahun 1987.  

Adapun program-program yang sudah dilaksanakan oleh Lontar adalah menerbitkan 
jurnal Managerie yang bertujuan memperkenalkan karya sastra Indonesia kepada khalayak 
berbahasa Inggris. Kemudian Lontar juga memperkenalkan program Modern Library of 
Indonesia yakni penerjemahan dan penerbitan 9 novel dan 1 antologi cerpen karya sastra 
Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Kesepuluh karya sastra itu adalah:  1) Never the Twain 
(Salah Asuhan, Abdoel Moeis, 1928). 2) Shackles (Belenggu, Armijn Pane, 1940), 3).The Fall 
and The Heart (Kejatuhan dan Hati, S. Rukiah, 1950), 4) Mirah of Banda (Mirah dari Banda, 
Hanna Rambe, 1986), 5) Familly Room (Antologi cerpen, Lily Yulianti Farid, 2008—2009), 6) 
And the War is Over (Dan Perangpun Usai, Ismail Marahimin, 1977), 7) The Pilgrim (Ziarah, 
Iwan Simatupang, 1969), 8) Sitti Nurbaya (Marah Roesli, 1922), 9) Telegram (Putu Wijaya, 
1973),  dan 10) Supernova: The Knight, The Princess and the Falling Stars (Dee, 2001). 

Selain karya-karya yang terdaftar dalam Modern Library Indonsia di atas, Lontar juga pernah 
menerbitkan karya Penyair Exile Indonesia (2006) yakni berisi sekumpulan karya puisi penyair 
Indonesia yang kabur ke luar negeri karena peristiwa G-30 PKI tahun 1965. Tahun ini Lontar 
juga sudah menerbitkan The Dancer (Rongeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari, 1982) yang 
juga sudah difilmkan baru-baru ini.  

 

Upaya Salihara Membawa Sastra Indonesia ke Khazanah Sastra Dunia  

 Rasanya hampir setiap insan sastra dan seni di negeri ini pernah mendengar nama 
Salihara yakni sebuah komunitas dibentuk oleh sejumlah sastrawan, seniman, jurnalis, dan 
peminat seni. Sejak berdiri pada tanggal 08 Agustus 2008, Komunitas Salihara telah 
menampilkan berbagai macam acara seni dan diskusi yang melibatkan seniman, sasgtrawan, dan 
pekerja seni dari berbagai mancanegara serta berkelas dunia.  Meski baru berdiri tahun 2008, 
kegiatan dan program mereka di bidang seni-budaya, dan sastra khususnya sudah dimulai sejak 
tahun 1994 di Utan kayu Rawamangun sebagaimana dijelaskan dalam situs resmi komunitas ini. 
Setahun setelah majalah Tempo diberedel pemerintah Orde Baru pada 1994, Goenawan 
Moehammad dan kawan-kawan mendirikan Komunitas Utan Kayu di Jalan Utan Kayu 68H, 
Jakarta Timur, Komunitas Utan Kayu ini terdiri atas Institut Studi Arus Informasi (ISAI), Galeri 
Lontar, Teater Utan Kayu (TUK), Kantor Berita Radio 68H, dan Jaringan Islam Liberal. Secara 
terus-menerus komunitas ini berupaya menumbuhkan dan menyebarkan kekayaan artistik dan 
intelektual, baik melalui pertunjukan kesenian, pameran seni rupa, ceramah dan diskusi tentang 
beragam topik, maupun lewat tulisan yang diterbitkan majalah Kalam (sayang sekarang sudah 
mati). Komunitas Salihara dapat juga disebut pusat kebudayaan alternatif yang tidak dimiliki 
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oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, ataupun kedutaan asing. Visi Komunitas Salihara 
adalah memelihara kebebasan berpikir dan berekspresi, menghormati perbedaan dan keragaman, 
serta menumbuhkan dan menyebarkan kekayaan artistik dan intelektual.  

Program Komunitas Salihara 

Selama satu tahun, Komunitas Salihara menampilkan sekitar 100 mata acara pentas tari dan 
teater, konser musik, pembacaan dan diskusi sastra, pameran seni rupa, pemutaran film, dan 
bengkel kerja tari, sastra, dan musik. Di samping itu, Komunitas Salihara juga 
menyelenggarakan diskusi dan ceramah, untuk menggiatkan perbincangan publik yang saat ini 
belum banyak ruangnya; baik tentang isu yang sedang hangat, maupun pemikiran tokoh dari 
bidang humaniora tertentu. Relatif dirancang secara jangka panjang, seluruh program disusun 
oleh Dewan Kurator yang beranggotakan sastrawan dan seniman terkemuka Indonesia. 

Di samping program seni dan pemikiran yang berlangsung setiap bulan secara reguler, saat ini 
Komunitas Salihara memiliki beberapa program khusus seperti Festival Salihara (seni 
pertunjukan), Bienal Sastra,  Forum Seniman Perempuan Salihara, dan Forum Teater Salihara. 

Bienal Sastra Salihara (Salihara Biennale Literary) diadakan pertama kali pada tahun 2001 
setiap 1 kali dua tahun. Festival sastra berskala internasional ini bertujuan memperkenalkan n 
sastra Indoneia klasik hingga kontemporer dan sastra dunia. Melalui ajang festival, Salihara 
mencoba menampilkan karya dan sastrawan Indonesia dalam satu panggung bersama dengan 
sastrawan dunia yang diundang ke acara ini. Sejak 2011 kegiatan festival Sastra Salihara 
berlangsung selama 1 bulan penuh yang mencakupi program-program seperti: pentas baca sastra, 
diskusi buku, lokakarya penulisan dan baca sastra,  kunjungan ke sekolah/kampus,  bahkan 
menafsirkan puisi atau cerpen ke dalam music yang mereka sebut dengan istilah commission 
work ‘karya pesanan’. Penciptaan komposisi musik atau seni rupa berdasarkan puisi-puisi 
Indonesia itu dipilih oleh dewan curator dan hasilnya dipentaskan atau dipamerkan selama 
berlangsungnya Bienal Sastra. Tahun ini Bienal Sastra Salihara bertemakan Sirkus Sastra yang 
digelar dari tanggal 20 September-27 Oktober 2013. Berikut saya kutipkan penjelasan mengenai 
program Bienal Sastra Salihara dari laman resminya yang diunduh pada (www.biennaleliterary. 
salihara.org. Jumat, 20 September 2013, pukul 11.00). 

“KOMUNITAS Salihara kembali menggelar Bienal Sastra, kali ini bertema 
“Sirkus Sastra”. Serangkaian perayaan sastra digelar lewat beragam acara dengan 
tidak selalu berkutat pada teks dan naskah sastra. Pentas musik, pameran seni rupa 
ikut memeriahkan perayaan sastra ini. Termasuk pertunjukkan teater-sirkus 
kontemporer tanpa hewan disajikan dari Prancis, Jepang, dan Inggris. 

 “Sirkus” di sini adalah ajakan merenungkan kembali fantasi dan perasaan yang 
dibentuk dari pengalaman menonton pertunjukan itu. Kami menemukan 
pertanyaan-pertanyaan yang menyumbang kepada refleksi sosial hari ini,” kata 
Ayu Utami, Kurator Sastra Komunitas Salihara, dalam pengantarnya. Menurutnya, 
pada sirkus termaktub sebuah perenungan tentang keriaan sekaligus keterasingan. 
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Ayu menyebut bahwa sirkus tentu bukan model ideal kehidupan, tapi ia adalah 
pengalaman bersama dan darinya renungan kehidupan muncul. Tentang bagaimana 
sikap terhadap binatang, orang cebol, termasuk mengenai siapa sejatinya sang 
liyan, yang ditonton atau menonton. Bienal Sastra 2013: Sirkus Sastra digelar 
mulai 20 September hingga 27 Oktober mendatang dengan melibatkan para 
sastrawan dan seniman dari dalam maupun luar negeri. 

Rangkaian acara Bienal Sastra 2013 sejatinya telah diawali sejak April-Juni lalu 
dalam Kursus Menulis dan Berpikir Kreatif dengan pengajar utama Ayu Utami. 
Para peserta lokakarya ini mencipta cerpen yang akan diterbitkan dalam tema 
astrologi. Pembuka Bienal Sastra 2013 adalah pertunjukan sirkus kontemporer dari 
Compagnie Non Nova. Kelompok ini akan membawakan dua nomor: Afternoon of 
a Foehn dan Vortex. Pertunjukan ini yang didukung oleh Institut Français 
Indonesia bukan sebuah pentas sirkus biasa. Para pemain akan bermain dengan 
benda-benda biasa seperti kantong plastik. Selain Compagnie Non Nova, masih 
ada teater-srikus Gandini Juggling dari Inggris. 

Pameran seni rupa dan teater-tari oleh Hiroshi Koike Bridge Project dari Jepang 
ikut menyemarakan Bienal Sastra 2013. Selain Hiroshi, perupa Entang Wiharso 
akan menampilkan serangkaian karyanya selama berlangsungnya Bienal Sastra. 
Yang lain adalah pembacaan kartu tarot, juga kursus sulap dan membaca tarot, dan 
lokakarya sirkus sosial. Seri kuliah umum tentang Pemikiran Seputar Sastra 
menjadi bagian lain dari Bienal Sastra 2013.”(diunduh Kamis, 19 September 2013 
dari www.literarybiennale.salihara.org) 

Pada tahun 2013 ini Komunitas Salihara berkolaborasi dengan UWRF dalam menjalankan 
program pelatihan penulisan yang bertajuk “Women of Letters” (Surat-Surat Perempuan). 

 

Upaya UWRF Membawa Sastra Indonesia ke Khazanah Sastra Dunia 

Ubud Writers and Readers festival disingkat UWRF diselenggarakan pertama kali pada 
tahun 2003 oleh Janet DeNeefe, co-founder dari Yayasan yang bernaung di bawah bendera 
Mudra Swari Saraswati. Pada tahun 2013 ini UWRF sudah memasuki tahun ke 10 
peyelenggaraanya sebagaimana termaktub dalam website URWF berikut ini:  

“2013 marks a mammoth year for the Ubud Writers & Readers Festival, as 
Southeast Asia’s most renowned literary event gets set to celebrate its 10 year 
anniversary from 11 – 15 October in Ubud, Bali. In 2013, the Festival comes 
full circle returning to its original theme Through Darkness to Light/ Habis 
Gelap Terbitlah Terang honouring RA Kartini, Indonesia’s beloved women’s 
rights pioneer. Beyond paying homage to Kartini, the 2013 program will focus 
on women’s stories, women’s rights and education, heroes and visionaries. 
Writers across all genres will be embraced, including travel writers, songwriters, 
playwrights, poets, comedians and graphic novelists. 
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The Ubud Writers & Readers Festival is the major annual project of the not-for-
profit foundation, the Yayasan Mudra Swari Saraswati. It was first conceived of 
by Janet DeNeefe, co-founder of the Foundation, as a healing project in 
response to the first Bali bombing.” (diunduh www.ubudwritersfestival.com. 16 
September, pukul 12.35) 

 

Sebagaimana termaktub dalam kutipan di atas, UWRF tahun ini mengusung tema festival dengan 
tajuk: “Habis Gelap terbitlah Terang” yang terinspirasi dari surat-surat RA. Kartini, tokoh 
pergerakan perempuan Indonesia yang terkemuka. Sesuai dengan tema tersebut, UWRF 
mengundang penulis perempuan maupun laki-laki dari berbagai negara untuk membicarakan 
karya dan surat-surat yang pernah mereka tulis yang berkaitan dengan tema pemberdayaan serta  
emansipasi perempuan. UWRF juga memiliki pilihan-pilihan program yang dikemas secara 
menarik dan atraktif yang dapat kita saksikan dalam laman  mereka. Secara umum UWRF 
memiliki 9 program pada tahun 2013 dan masing-masing memiliki sub-sub program. 
Kesembilan program tersebut adalah sebagai berikut: Main Programe, Special Events, Film 
Programe, Workshop, Arts Programe, Books Launches, Youth Programe, Chliderns,s Programe, 
Taman Baca, Fringe Events, dan Free Events. Adapun beberapa karya sastra Indonesia yang 
dipilih pada program Book Launches UWRF tahun ini adalah  novel Ranah 3 Warna (tahun) 
karya Ahmad Fuadi,  Pulang (tahun), dan The Longest Kiss(tahun) karya Leila S. Chudori), The 
Question of Red (tahun), merupakan versi Inggris dari Amba: Sebuah Novel (2012) karya Laksmi 
Pamuntjak.   Selain terdapat juga beberapa karya lain yang berjudul Rendition of My Soul karya 
Desak Yoni,  Bones of The Dark Moon karya Richard Lewis. Novel ini mengisahkan kesedihan, 
ketakutan, kebahagian, dan pembunuhan massal yang berlatarbelakang peristiwa  gestapu tahun 
1965-an di Klungkung, Bali.  Novel ini adalah hasil pengalaman pengarang yang lahir dan besar 
di Bali ketika mengikuti ayahnya; seorang misionaris Amerika saat itu. Satu pujian yang sangat 
tepat diberikan oleh panitia UWRF terhadap Leila S. Chudori dan karyanya yang saya kutip 
berikut ini dari laman UWRF. 

“When Leila S. Chudori published Malam Terakhir in 1989, she was hailed by 
critics as the golden child of Indonesian literature. Then her work as a journalist 
interrupted her literary career & she did not publish her next collection of stories, 
9 Dari Nadira, until 2009. In 2012, she published the novel Pulang (Coming 
Home) to much critical acclaim. Pulang has since gone through three print runs. 
Her stories have recently been published in English under the title The Longest 
Kiss & her novel is in the process of translation. At the launch there will be 
readings from Pulang by actress Adinia Wirasti & excerpt from The Longest Kiss 
by Leila”. (Diunduh tanggal 16 September pukul 15.00 dari website UWRF). 

Ketika Prof.Dr. E.P. Wieringa, Professor für Indonesische Philologie und Islamwissenschaft, 
Universität zu Köln, Jerman  berkunjung ke Jakarta pertengahan September yang lalu, beliau 
menyampaikan pujiannya terhadap novel Pulang karya Leila dan sangat susah berpaling dari 
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sebelum menyelesaikannya. Menurut Prof. Wieringa, novel tersebut sangat layak untuk 
diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman sebagai salah satu bakal karya sastra Indonesia modern 
yang layak dipamerkan pada acara Franfurt Books  Fair, tahun 2015 mendatang di Jerman. 
Penerjemahan ini menurut beliau lebih jauh adalah sebagai salah satu langkah untuk memenuhi 
syarat  keikutsertaan Indonesia pada pameran buku terakbar di dunia karena Indonesia harus 
memiliki terjemahan karya sastra sebanyak 75% ke dalam bahasa Jerman. Namun, sayang sejauh 
ini syarat itu masih belum banyak ditindaklanjuti oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia sebagai lembaga yang sangat 
berkepentingan menangani hal ini.    

UWRF sebagai salah satu ajang penyelenggara pertemuan sastra yang berskala internasional 
malah memberi ruang yang luas pada karya-karya dari pengarang luar untuk ikut diluncurkan 
karya mereka di dalam program Book Launches.  Misalnya karya Joost Coté yang menjadi editor 
dan penerjemah bagi kumpulan surat-surat  Kartini: the Complete Writings (1898-1904). 
Pendapat Sitor Situmorang pada tahun 2010 ketika menjadi pembicara utama sastrawan 
Indonesia di UWRF saat itu layak untuk dicermati; bahwa suatu festival adalah bentuk 
pengharapan akan adanya penulis-penulis sastra yang berkualitas. Kualitas festival bukan hanya 
tergantung pada kerja kepanitiaan UWRF yang memang profesional. Kualitas itu juga tergantung 
pada siapa yang menjadi partisipan di dalamnya. Tampaknya, yang perlu diagendakan adalah 
membuat sesi-sesi tertentu lebih istimewa mengacu pada tema yang diangkat dalam rangkaian 
UWRF. Dengan demikian, akan terasa guratan tematik dalam rangkaian acara. Tidak saja 
mengundang penulis-penulis terbaik, tetapi bagaimana menjejakkan tematik sebagai spirit dalam 
festival ini. 

  

Sebuah perhimpunan sastra yang bernama Persatuan Sastra-Budaya Negara Serumpun disingkat 
PSBNS adalah perhimpunan sastra serumpun yang baru-baru  ini didirikan atas inisiatif para 
pengarang yang bertemu di alam maya seperti facebook kemudian melanjutkannya ke dunia 
nyata. Lima perwakilan negara Asia Tenggara ( Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapur, dan 
Thailand) pada bulan Juni 2013 di Jakarta bertemu pada bulan Juni yang lalu dan bersepakat 
untuk membuat sebuah komunitas sastra setelah terlebih dahulu melahirkan satu antologi cerpen 
yang bertemakan etnis. Kesepakatan itu kemudian diperluas dengan rencana deklarasi bersama 
perkumpulan ini pada bulan November mendatang di Aie Angek, Padang Panjang, Sumatera 
Barat. Tidak banyak yang dapat disampaikan mengenai kiprah PSBNS saat ini karena mereka 
satu perkumpulan yang sangat muda dan masih harus membuktikan diri sebagai sebuah 
perkumpulan yang tidak dibiayai sama sekali oleh pemerintah dan menjadi perkumpulan yang 
nirlaba bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah untuk bertahan dan menjalankan program. 
Sebagai perhimpunan nirlaba PSBNS masih berorientasi kepada penulis negara anggota yang 
tergabung di bawah perhimpunan tersebut. Para penulis dari negara- serumpun ini bersatu 
menerbitkan sejumlah buku dan salah satu yang sudah terbit adalah satu antologi cerpen yang 
berjudul Cerita Etnis 5 Negara (2013). Program lainnya yang sudah dijalankan oleh PSBNS 
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adalah program pertukaran penulis antara negara anggota (Home Stay). Para penulis  akan 
ditampung di rumah masing-masing pengarang yang ditunjuk dan disepakati oleh pengurus 
chapter setiap negara.  Program tahun depan PSBNS akan mengembangankan anggota penulis 
tidak hanya  terbatas pada lima negara serumpun saja melainkan juga membuka ruang 
bergabungnya penulis-penulis dari negara lain di dunia yang tertarik menulis dan menerbitkan 
karya sastra dalam bahasa Melayu-Indonesia. Di antara penullis yang berminat dan sudah 
mendaftarkan diri secara informal ke perhimpunan ini menurut Dr. Free Hearty adalah 
pengarang dari China, Korea, Jepang, dan Yugoslavia. Jika Mastera dibentuk dan dibiayai oleh 
pemerintah masing-masing negara anggota, maka PSBNS membiayai diri mereka secara 
mandiri, tambah Dr. Free Hearty, ketua harian PSBNS. 

 

 

Penutup 

Setelah kita mencermati sepak terjang masing-masing perhimpunan sastra di atas, sungguh 
semua upaya itu patut dihargai karena dilakukan dengan penuh dedikasi kepada sastra Indonesia 
dan kebudayaan umumnya. Masing-masing perhimpunan dan komunitas memiliki kelebihan dan 
kekurangannya tetapi yang jelas semua memiliki tujuan memajukan sastra Indonesia ke pentas 
antar bangsa melalui beragam program yang dimiliki dan ditawarkan kepada masyarakat sastra 
Indonesia dan dunia.  

Mastera  dalam hal ini diwakili oleh Badan Bahasa memang tidak dapat dituntut 
menyelenggarakan kegiatan festival sastra sebaik yang dilakukan oleh UWRF atau Bienal Sastra 
Salihara karena keterbatasan sumber daya manusia, waktu, dan kefokusan dalam pekerjaan. 
Namun, Mastera dapat meningkatkan kegiatannya dengan memperbanyak hubungan kerja-sama 
dengan lembaga-lembaga swasta seperti yang disebutkan di atas dalam mempromosikan sastra 
Indonesia-Melayu.  Sedangkan fokus ke dalam perhimpunan adalah meningkatkan kegiatan 
pertukaran karya antar negara anggota, pengarang, dan hasil kajian sastra masing-masing negara. 
Kegiatan tersebut sangat relevan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Bahasa maupun Dewan 
Bahasa dan Sastera anggota Mastera yang lain. Selain itu, perlu meningkatkan publikasi untuk 
setiap kegiatan Mastera sudah sepatutnya dilakukan. Keterbukaan, kebaruan, dan keberterimaan 
program-program Mastera ke depan perlu sekali diperhatikan oleh Badan Bahasa sebagai satu-
satunya lembaga resmi Indonesia yang mewakili masyarakat sastra Indonesia di panggung Asia 
Tenggara. 

 Tentu saja peran membawa sastra Indonesia ke khazanah sastra dunia bukan hanya 
menjadi tugas dan tanggungjawab Mastera (baca Badan Bahasa) tetapi tugas masyarakat sastra 
Indonesia secara umum. Perlu upaya-upaya lain juga untuk mewujudkan niat baik ini seperti 
yang sudah dirintis oleh berbagai perkumpulan di atas. Upaya penerjemahan dan penerbitan 



14 

 

karya sastra Indonesia sebanyak mungkin ke dalam bahasa asing tetap merupakan langkah utama 
agar sastra Indonesia dikenal lebih luas di dunia. Peneliti dan pemerhati sastra harus bekerjasama 
meyakinkan pemerintah seperti Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bahwa misi 
kebudayaan di luar negeri sudah sepatutnya dilakukan juga melalui promosi karya sastra 
Indonesia. Hasil budaya suatu bangsa  bukan hanya tergambar dalam wujud tari-tarian atau 
tempat wisata belaka sebagaimana yang selama ini dipahami secara keliru oleh pihak Kemenpar 
melainkan juga dapat disampaikan dan terekam dalam karya sastra. 

Namun, Badan Bahasa adalah lembaga resmi pemerintah yang paling otoritatif untuk menjadi 
lokomotif penggerak kejayaan sastra Indonesia di kancah antar bangsa, baik melalui hasisl kajian 
sastra, penerbitan, penerjemahan, penghargaan, dan kerjasama dengan lembaga-lembaga luar 
yang relevan dengan kegiatan ini. Mampukah kita? Jawabannya berpulang pada semangat dan 
kemauan politik Badan Bahasa yang mengurusi sastra dan bahasa di negeri ini. Dan yang paling 
patut diingat adalah bahwa tinggi rendahnya kebudayaan suatu bangsa dapat diukur dari buku-
buku sastra yang dilahirkan oleh penulis-penulis negeri itu.  

Foto-Foto Karya Sastra Indonesia dalam Ajang UWRF 2013 
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Abstract 
 

Mengusung  Cerita Rakyat Topeng Betawi  Menuju Pertunjukan Dunia. Tujuan dari 
tulisan ini adalah untuk mengetahui bentuk pertunjukan cerita Topeng Betawi sebagai 
tradisi lisan Betawi yang dipertunjukan pada Malam Pementasan  Jakarta Tempo 
Duloe di Gedung Galangan Kapal VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie) Pluit 
Jakarta Utara, Minggu 2 Desember 2012. Para tamu asing yang turut menghadiri 
undangan Bapak Wali Kota Jakarta Utara malam itu,  terdapat 14 negara sahabat, 
antara lain, negara India, Jepang, China, Amerika, Singafura, Korea Selatan  Afrika 
Selatan, dan lain-lain. Tujuan tulisan ini  untuk melaporkan isi pertunjukan kesenian 
Betawi secara estetis dengan konteks penonton dunia. Pertunjukan cerita Topeng 
Betawi, dipakai untuk mengemas struktur isi pertunjukan yang dinikmati oleh 
penonton dari berbagai negara. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan 
metode deskriftif. Pertunjukan ini mendapat standing applause dari penonton karena 
kemampuan menyuguhkan  historis kultural Indonesia ,terutama dari cerita yang 
disampaikan oleh pembawa acara bahwa pertunjukan itu adalah penggambaran cerita 
Topeng Betawi pada abad ke-19  di Batavia, ketika  kolonialisme Belanda berlangsung. 
Peranan estetis panggung juga sangat berperan sebagai media untuk mengusung 
cerita rakyat Betawi dengan peralatan musik, pencahayaan, panggung, dan kostum 
pemain tambah membuat pertunjukan ini semakin menarik. Sutradara pertunjukan 
dengan kepiyawaiannya telah mampu mengemas pertunjukan malam itu dengan 
model pesta taman di depan Gedung VOC. Ada tiga hal yang membuat pertunjukan ini 
menarik, yaitu (1) peran pembawa acara dalam menerjemahkan  isi cerita Topeng 
Betawi ke dalam bahasa Inggris dengan baik, (2) nilai eksotik sejarah yang sama 
sebagai negara-negara yang pernah dijajah, dan (3) kepiyawaian sutradara menata 
pertunjukan dengan menarik, telah memukau penonton asing menyaksikan 
pertunjukan malam itu. 

Kata Kunci: Pertunjukan, cerita rakyat Topeng Betawi, Galangan VOC, pembawa 
acara, nilai eksotik, dan sutradara 

 
 
A. Pengantar 

 

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara , khususnya Wali Kota Jakarta 

Utara menggelar Kesenian Tempo Tempo Doeloe di Galangan VOC, Penjaringan, 

Jakarta  Utara, Minggu  2 Desember 2012. Tema acara itu “Memaknai kebudayaaan 
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masa lalu untuk meraih asah  yang akan datang”. Selain itu,  untuk melestarikan budaya 

warisan sejarah  bangsa Indonesia,  pagelaran itu juga untuk menunjukkan kesenian 

Jakarta di sekitar Galangan VOC tempo dulu. Pertunjukan itu menggelar komedi Jakarta  

dengan mengetengahkan cerita topeng yang diantar oleh dua perancag Betawi, yaitu 

Firman (32 Tahun) dan  Jafar (38 Tahun).  Pagelaran komedi ini menurut Bapak Wali 

Kota Jakarta Utara, Bambang Sugiono (2/12/2012) adalah untuk lebih mengangkat 

keberadaan wisata kota tua  kepada masyarakat Jakarta dan Dunia Internasional sejarah 

Galangan kapal VOC, serta kesenian yang sering menghibur para pekerja pribumi dan 

kolonial Belanda tempo dulu di  kota tua, khususnya sejarah dan budaya masyarakat 

Jakarta di tengah pluralistas masyarakatrnya yang berasal dari  melting pot. 

Pegelaran acara itu  juga dihadari oleh pihak perwakilan negara asing , yaitu 

para duta besar dari 14 negara sahabat. Negara-negara itu, antara lain Belanda, Jepang, 

China , Perancis, Inggris, Amerika, Australia, Singafura, Malaiysia, Afrika Selatan, 

india, malaysia, Portugis, Nepal, dan lain-lain. Negara-negara ini terkait dengan 

Indonesia  baik secara langsung maupun tidak langsung khususnya dalam sejarah dan 

keberadaan kesenian dan kebudayaan Indonesia. Mereka  sebagai perwakilan  negara-

negara, yang tentu saja, ingin  mengetahui dan mengenang sejarah  Galangan VOC dan 

budaya di sekitar Bandar Jakarta. Juga tidak terlepas dari keingintahuan mereka untuk 

melihat secara langsung  bangunan unik itu dengan pameran dan penjualan hasil industri 

kreatif berupa kerajian miniatur kapal pribumi dan VOC, mata uang kuno yang berlaku 

sekitar abad ke-17-19 dan berbagai kerajinan dan foto-foto sejarah kolonialisme di 

Galangan Kapal VOC di masa lalu . Antusiasme para perwakilan negar asing tersebut, 

yaitu keingintahuan mereka itu di picu oleh  keinginan untuk  menyaksikan peristiwa  

yang ada hubungannya dengan sejarah Galangan kapal melalui pertunjukan yang  akan 

mereka saksikan melalui  pertunjukan yang mengangkat cerita nasib  Topeng Betawi di 

sekitar bangunan kuno itu. Keterkaitan emosi secara tak langsung pada sejarah  

kolonialisme bangsa asing di Indonesia  di masa lalu.  Persamaan kultur sebagai bekas 

kolonial  bagi  negara-negara  asing itu juga turut membuat mereka peduli  untuk mau 

menghadari pegelaran Kesenian Jakarta tempo dulu  malam itu. 

Pegelaran ini penting bagi Indonesia, terutama Jakarta sebagai pintu gerbang 

Indonesia,  juga sebagai Ibu kota, tentuy  harus siap dengan informasi-informasi  sejarah 

dan budaya yang dikemas sebagai hasil kesenian masyarakat Jakarta Tempo Dulu. 

Untuk itu, peran serta pemerintah dan masyarakatnya harus mampu mengusung sebuah 

pertunjukan yang dapat memperkenalkan wisata Jakarta  tempo dulu sebagai salah satu 
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tujuan wisata di Indonesia di kancah nasional dan Internasional. Pagelaran keesenian 

Jakarta dengan budaya Jakartanya yang lebih dikenal dengan budaya Betawinya, sangat 

pantas di angkat dalam pergelaran malam itu. Namun bagaimana mengemas kesenian 

pertunjukan yang bisa disukai oleh tamu-tamu  negara asing malam itu tentu 

membutuhkan persispan pertunjukan yang menarik. Pertunjukan yang menarik harus 

memperhatikan beberapa hal, antara  lain pengantar acara dengan bahasa yang dapat 

dipahami oleh audiens, Nilai eksotik sejarah harus mampu digambarkan dalam 

pertunjukan, dan  peran sutradara untuk bisa mengemaskannya dalam pertunjukan  yang 

menarik. 

 Hal ini  sesuai dengan pernyataan Budi Darma (2008:2), bahwa  sekarang 

tibalah saatnya Indonesia sebagai bagian dari kebudayaan Timur memberi andil dalam 

memperkenalkan kebudayaan mereka kepada negara Barat, yang kini seperti kehilangan 

darah segar, kemunduran Barat menurutnya merupakan kemunduran negara-negara 

bekas penjajah/Barat. Kebudayaan Barat bagaikan hidup di tanah gersang (wasteland),  

orang-orang tampak gagah  tapi kosong (the hollow men) dan para pelakunya hanyalah 

orang-orang dari generasi yang hilang (the lost generation). Inilah tanda-tanda, bahwa 

Barat pada hakikatnya telah kehilangan darah segar.  Maka peluang ini harus ditangkap 

oleh Indonesia sebagai perwakilan budaya Timur untuk mengemas hasil kesenian  yang 

dihubungkan dengan sejarah kolonialisme di Indonesia.  

Selanjutnya Budi Darma menyatakan, bahwa di satu pihak kebudayaan Barat 

kehabisan darah segar, di pihak lain ekonomi mereka  melaju dengan cepat. Mengutip 

pendapat Arthur Miller dalam drama All My Sons, dengan mengorbankan moral. Inilah 

sisi kebudayaannya, industri suku cadang pesawat tempur Amerika justru maju. Kendati 

ekonomi Barat mengalami masa-masa pasang surut, secara keseluruhan amat bagus, dan 

karena itu terciptalah istilah affluent sosciety, masyarakat yang kemakmurannya 

berlebih-lebihan. Sesuai dengan pidato D. Rosevelt  setelah Perang Dunia I, banyak 

individu yang menjadi kaya, seperti yang tergambar dalam novel  Hemingway, The Sun 

Also Rises. Kendati banyak orang kaya mendadak, namun mereka kehilangan landasan 

spirutual, mereka hanya mampu menghamburkan uangnya semata untuk kesenangan 

duniawi yang dikenal dengan “The lost generation” yang berarti generasi yang hilang.  

Di satu sisi menunjukkan, bahwa kondisi negara-negara Barat, khususnya Amerika, 

menjadi negara-negara affluent setelah perang dunia II justru mengalami kemerosotan 

budaya, mereka mengalami kemunduran pada bidang budaya dan spiritual.  
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Seiring dengan kemajuan teknologi di Barat  dengan dampak kemerosotan 

spiritual dan budayanya, maka Indonesia sebagai bagian dari  kebudayaan Timur. sudah 

selayaknya segera bertindak. Bertindak di sini adalah berusaha memperkenalkan budaya 

kita dengan mengemasnya dalam berbagai kegiatan  kesenian, terutama pertunjukan 

tradisi yang mendunia, misalnya saja Pertunjukan I La Galigo, cerita dari budaya Bugis 

Kuno yang diangkat dalam sebuah pertunjukan spektakuler oleh Sutradara terkenal 

Robert Wilson dari Amerika Serikat. Pertunjukan itu telah berkeliling dunia dengan 

tiket yang cukup mahal. Pertunjukan  La Galigo  salah satu pertunjukan yang telah 

membuktikan bahwa  Indonesia sebagai perwakilan budaya Timur, melalui kebudayaan 

lokalnya mampu diapresiasi dunia internasional.  Pertunjukan tradisi lokal La  Galigo 

yang telah menduania ini sebagai wujud  dan tindakan nyata dari aset Indonesia dari 

bidang Kebudayaan yang harus terus digali dan diwujudkan dalam pertunjukan-

pertunjukan yang mampu bersaing di kancah Internasional. 

Permasalahannya bagaimana tindakan kita dapat terwujud dalam 

memeperkenalkan budaya sekaligus mengemas pertunjukan dengan konten lokal dalam 

pertunjukan dunia, seperti La Galigo, sementara keterpurukan ekonomi Indonesia belum 

sepenuhnya membaik,  sejak 1998  lalu sampai sekarang, Kondisi ini seharusnya dapat 

memicu darah segar seniman-seniman Indonesia untuk terus berkreatifitas, agar mampu 

menyuguhkan  sebuah pertunjukan dari  lokal yang dikemas dalam pertunjukan  modern 

yang tidak melepaskan sejarah karakter kelokalannya . Belajar dari pemikiran 

pertunjukan yang telah mendunia, ada beberapa faktor  yang harus diwujudkan  dalam 

pertunjukan Malam Kesenian Jakarta Tempo Dulu di mata penontonnya, antara lain:  

(1) peran pembawa acara dalam menerjemahkan pagelaran itu, (2) Nilai eksotik sejarah 

dari sebuah pertunjukan, dan (3) kemampuan sutradara mengemas sebuah pertunjukan. 

Untuk mengetahui isi pertunjukan malam itu, penulis perlu menguraikannya sebagai 

beriku. 

 

Isi Pertunjukan  

  

Untuk membahas pertunjukan Jakarta tempo dulu di Bandar Jakarta, terlebih 

dulu dipaparkan isi pertunjukan malam itu. Pertunjukan dibuka dengan pengatar oleh 

pembawa acara dengan dua bahasa, bahasa Indonesia dan bahsa Inggris. Selanjutnya 

acara dilanjutkan dengan penampilan Keroncong Tugu, membawakan lagu-lagu 

nostalgia Bandar Jakarta, lagu-lagu yang dibawakan malam itu tidak hanya  lagu dalam 
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bahasa Indonesia, namun lagu bahsa portugis  dan Inggris, hal ini dilatari sejarah 

Bandar Jakarta. tidak terlepas dari  sejarah kolonilisme bangsa Portugis dan Inggris di 

Indonesia, sebelum datang Belanda. Kehadiran kelompok Keroncong Tugu di tengah 

acara pertunjukan  Jakarta Tempo Dulu, tidak  lepas dari sejarah terbentuknya 

kelompok Keroncong Tugu. Setelah beberapa lagu dibawakan acara dilanjutkan dengan 

Tarian Selamat datang oleh  penari-penari belia dengan konteks  tarian modern Jakarta, 

namun melepaskan karakter tarian Betawi yang masih kental. Selanjutnya acara 

dilanjutkan dengan masuknya pertunjukan rancag sebagai narator cerita yang diangkat, 

yaitu  lakon Topeng Betawi tempo dulu oleh perancag Firman (32 tahun) dan Jafar (38 

tahun). Setelah penampilan rancag, mengantar  cerita,  selanjutnya para pemain 

memainkan peran mereka sesuai alur cerita. Cerita dimulai dengan penggambaran 

suasana Galangan Kapal VOC, diringi musik,  Adegan cerita dimulai, diceritakan  

ketika para kuli pribumi yang bekerja di sekitar Galangan Kapal VOC,  mereka 

mengeluhkan tentang gajih mereka yang tidak cukup memenuhi kebutuhan rumah. 

Banyolan pun sampai kepada cara bagaimana  beristri lebih dari satu, jika gajih tidak 

cukup dan banyolan sekitar mandor Belanda yang mereka tirukan dalam menekan 

mereka.  Dilaog cerita yang dimaikan adalah cerita keseharian para kuli di sekitar  

Ggalangan Kapal VOC yang sehari-hari bekerja keras namun keadilan tidak mereka 

peroleh. Tidak berapa lama mandor Belanda datang dengan gaya  bahasa Belanda yang 

cadel, bahwa mereka akan dipotong gajinya jika tidak bekerja dengan baik. Selanjutnya 

pimpinan mandor Belanda datang dari atas kantor Galangan Kapal  VOC, penonton di 

bawa pada suasana  sejarah kolonialisme  VOC  ke masa lalu ketika  kekuasaan VOC 

masih berlangsung. Digambarkan Kepala Partai Dagang VOC, masa itu bahwa untuk 

meredam gejolak para kuli yang bekerja untuk kemajuan Negeri Kerajaan Belanda di 

bawa payung VOC,  memerintahkan  bawahannya untuk mencari rombongan kesenian 

di kampung untuk menghibur para pekerja di galangan kapal itu. Tidak berapa lama 

datanglah  pimpinnan rombongan kesenian Topeng Betawi, dan menjelaskan  bahwa 

ada kesenian Betawi  yang  bagus. Kesenian ini dapat menghibur para kuli dan Mandor 

Belanda. Selanjutnya pimpinan rombongan dipersilakan oleh kepala  mandor Belanda 

untuk memulai acara topengnya. Acara dimulai dengan  ritual menyalakan obor 

pertanda tari  topeng akan dimulai. Musik  topeng pun mengiringi pertunjukan itu, 

dengan suasana yang magis karena acara topeng akan dimulai. Selanjutnya kembang 

topeng pun masuk dan menari seperti orang kerasukan, dengan memakai topengnya 

penari meliuk-liuk di arena pertunjukan.  Cerita kembang topeng  sebenarnya tidak bisa 
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dilepaskan dari dua cerita riwayat yaitu Jaka Pertaka dan Sukma Jaya. Kedua cerita 

tersebut mempengaruhi tindakan religi, yaitu (1) peran kembang topeng dalam ketupat 

lepas, (2) kembang topeng tidak menikah dengan pemain musik dan pimpinan topeng, 

dan (3) nyanyian Alloy oleh kembang topeng tidak boleh diwakili oleh orang lain. 

Tindakan religi itu memiliki makna bahwa pertunjukan topeng dapat menolak bala atau 

musibah yang menanggap kelompok topeng dalam menolak bala itu, apakah bala itu 

sudah terjadi atau akan terjadi. Musibah yang dapat ditolak, yaitu (1) berupa menolak 

adanya keluarga yang sakit, (2) menolak bahaya dari meninggalnya anak kandung yang 

terus menerus, dan (3) menolak musibah lainnya.  Musibah itu dapat ditolak dengan 

adanya nazar jika sembuh atau menjaga musibah datang, diharuskan menanggap 

kelompok topeng . Oleh karena itu  orang Betawi sebagian mempercayai, bahwa 

perkumpulan Topeng Betawi dapat menghindarkan musibah dan menghindarkan 

kekuatan  magis, “menghidupkan” dan “kematian” yang dapat ditolak dengan nazar 

dengan pertunjukan kelompok Topeng Betawi dengan upacara ketupat lepas,  untuk 

memenuhi nazar yang sembuh dari sakit atau upacara menyalakan obor atau lilin untuk 

menjaga keselamatan dan keberkahan pada si penanggap topeng. Gambaran cerita 

topeng yang selalu mengamen di sekitar Bandar Jakarta, atau kota tua tempo dulu bukan 

tidak beralasan, dengan kekuatan magis yang dipercayai oleh masyarakat Betawi, turut 

mendatangkan rezeki dari kelompok topeng ini, selain sebagai penolak bala jika 

seseorang memiliki nazar. Pertunjukan cerita topeng dalam bentuk tarian dan nyanyian 

Alloy, adalah sebuah mithosyang dipercayai oleh orang Betawi mengapa mereka 

menaggap kelompok topeng. Selanjutnya setelah acara pertunjukan topeng acara di 

tutup dengan  rancag bahwa demikianlah nasib kelompok topeng di sekitar Galangan 

Kapal VOC, selain ingin mencari nafkah juga menyebarkan kebaikan untuk menolong 

sesama untuk mengatasi persoalan hidup yang semakin sulit  di masa itu, termasuk 

nasib para kuli Galangan Kapal VOC, yang tentu ingin melepaskan kepenatan selama 

bekerja, tentu  memerlukan hiburan, selain fungsinya untuk menjaga  keluarga mereka 

agar terhindar dari marabahaya seperti mithos kelompok topeng yang dipercayai oleh 

mereka.  Setelah itu pertunjukkkan dilanjutkan dengan rancag penutup bahwa 

demikianlah isi cerita Topeng Betawi seperti yang telah disaksikan,. Penutup acara 

semua pemain dan pimpinan pertunjukkkan menaiki panggu dengan menyanyikan lagu 

perpisahan diringi musik Betawi dan alunan suara pembawa acara menutup pertunjukan 

cerita topeng tempo dulu.    
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B. Pembahasan 

 

1. Pembawa  Acara  sebagai  Pemandu  Acara dengan Dua Bahasa  

 

Peran pembawa acara sebagai pemandu dengan keahlian dua bahasa dalam 

mengkomunikasikan pertunjukan  kepada penonton tidak dapat dihindari peran 

pentingnya dalam membawa acara. Fungsi  bahasa sebagai ujung tombak  media 

komunikasi untuk pemaparan isi pertunjukan kepada penonton, peram pembawa acara 

terutama pengusaan bahasa pengantar, yaitu bahasa Internasional, bahasa Inggris. Pada 

pertunjukan, Minggu, 2 Desember 2012, pukul 18.30. WITA, pembawa acara tampil  

prima dihadapan penonton,  para undangan  dari perwakilan kedutaan. Selain pengusaan 

bahsa inggris yang bagus, pembawa acara harus ditunjang kemampuan wawasan 

terhadap sejarah pertunjukan yang akan disuguhkan. Pembawa acara harus mampu 

menyampaikan Pesan moral  dari pertunjukan kepada penontonnya. Pembawa acara 

harus mampu menjelaskan keingintahuan penonton, mengenai  acara yang akan 

disuguhkan kepada penonton sehubungan dengan keunikan pertunjukan sangatlah 

penting. Kendati kita tahu penguasaan bahasa bagi pembawa acara juga sangat penting, 

pada hakikatnya bahasa hanyalah alat belaka untuk menyampaikan gagasan. Banyak 

faktor lain yang harus dimiliki oleh pembawa acara sehingga pertunjukan itu menarik 

bagi penonton asing.  

Selain penguasaan bahasa  dan wawasan  bagi seorang pembawa acara, poin 

penting yang tak kalah penting adalah penampilannnya. Penampilan sebagai bagian 

penting untuk merepresentasikan pesan dan gagagsan dari isi pertunjukan mampu 

disampaikan dengan penampilan yang menarik. Kelenturan tubuh dan penguasaan 

panggung  pertunjukan juga sangat penting dikuasai oleh seorang pembawa acara, tanpa 

keluwesan berdiri di atas panggung dalam  memandu acara, tentu akan terlihat kaku dan 

berpengaruh terhadap penampilannya sebagai pemberi informasi di hadapan penonton. 

Ilmu public speaking amatlah penting dikuasai oleh pembawa acara agar tetap prima 

meski si pembawa acara sedang kalut dengan persoalan lain di luar acara.  

Selanjutnya penguasaan global  sangatlah penting bagi seorang pembawa acara 

agar penonton merasa segar dalam menerima informasi setiap acara berganti dari 

pertunjukan itu. Misalnya malam itu pembawa acara menguraikan sedikit sejarah 

mengenai Galangan Kapal VOC, sebagai tempat pertunjukan, sangat menarik. Informasi 

itu tentu menambah pengetahuan mereka sebab suasana yang digambarkan pembawa 
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acara hadir di hadapan mereka,  Pembawa acara mampu menjelaskan keterkaitan 

suasana dengan sejarah Galangan Kapal VOC dengan sejarah kolonialisme asing di 

Indonesia . Penjelasan pembawa acara,  bahwa meskipun  kedudukan kantor Galangan 

Kapal VOC itu sudah tidak berfungsi, namun konsep bangunan dipertahankan guna 

dijadikan sebagai cagar budaya Indonesia, yang fungsinya kini telah berubah menjadi 

restoran milik pribadi seorang pengusaha restoran keturunan China. Penguasaan  sejarah 

oleh seorang pembawa acara  itu menarik. Selain sebagai pemberi informasi, namun isi 

informasi  global itu juga akan mengaitkan pada ikatan emosional penonton terutama 

dengan sistem kolonialisme si galangan Kapal VOC itu berlangsung di temapat 

pertunjukkkan itu.  

 

2. Nilai Eksotik Sejarah dalam Pertunjukan 

 

Kendati eksotisme bisa menjadi daya tarik terpenting dalam pertunjukan yang 

disaksikan oleh penonton asing, namun tidak semua eksotisme menarik untuk 

pertunjukan, terlebih lagi pertunjukan itu dihadiri oleh penonton yang memiliki 

wawasan keilmuan yang cukup tinggi seperti tamu undangan perwakilan dari kedutaan 

asing di Indonesia, seperti pada  malam itu (Minggu,2/12/2012). Mungkin saja gagasan 

sebuah pertunjukan tradisi  itu dapat disampaikan oleh pembawa acara dengan bahasa 

Inggris yang fasih, namun masalah utama yang tak kalah penting,   apakah gagasan 

pertunjukan itu ‘in tune”, yaitu  sejalan dengan penontonnya dan harapan penontonnya. 

Pertunjukan dengan label tradisi yang kental dengan lokalitas bukan sekedar  ‘in tune” 

juga harus bisa menunjukkan adanya  ikatan emosional penonton, misalnya dibutuhkan 

pengalaman budaya penonton tentang isi pertunjukan yang disaksikan dari segi sejarah 

melalui pertunjukan kesenian.. 

Ketika para undangan memasuki tempat pertunjukan yang bernuansa abad ke-17 

dengan pemandangan taman yang  dikelilingi tembok pagar bagunan Galangan Kapal 

VOC, mereka di beri liflet  oleh panitia pertunjukan, berupa  susunan acara dan narasi 

pertunjukan yang mereka akan saksikan. Di dalam liflet tersebut dideskipsikan acara 

pertunjukan Topeng Betawi yang memiliki fungsi magis bagi penangggap kelompok 

topeng dan penontonnya, terutama Topeng Betawi tempo dulu yang ngamen di sekitar 

Galangan VOC,  sebagai latar  pertunjukan malam itu. Kaitan kekuatan magis 

pertunjukan dengan suasana Galangan VOC sebagai salah satu wujud eksotik dari 

pertunjukan malam itu.   
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Masalah eksotisme pertunjukkkan, juga dikaitkan dengan ikatan emosional  

antara penonton dengan isi pertunjukan, misalnya situasi dan kondisi kolonialisme di 

Indonesia, seharusnya telah  terekam oleh memori penonton sebelumnya, baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Ikatan emosional secara langsung, misalnya ketika 

kolonilaisme berlangsung sejak abad ke-16 di Indonesia, sebuah memori kolektif antara  

penjajah dengan terjajah. Ada keinginan untuk mengetahui sistem kolonialisme di 

Indonesia dan hubungannya  dengan negera mereka, seperti penonton dari Belanda, 

Portugis, Inggris, dan Jepang. Memori kolektif mereka harus mampu merekam kejadian 

masa lalu itu, artinya  ada ikatan emosioanal dengan Indonesia. Bagaimana sistem 

kolonialisme di Indonesia berlangsung dan hubungannya dengan   pertunjukan  yang 

akan mereka saksikan malam itu.   

Jika kita hubungkan dengan sistem kolonialisme di Indonesia, terutama negeri 

Belanda tentu ikatan emosional itu sangatlah kuat, bahwa Galangan Kapal VOC adalah 

simbol kebesaran politik dagang Belanda saat itu. Ketika kawasan  Pelabuhan Sunda 

Kelapa, Galangan Kapal VOC, yang dulu terletak di Batavia berdiri sekitar tiga ratus 

tahun lalu. Dijelaskan dalam sejarah, bahwa   kawasan ini diberi nama Pasar Ikan 

menjadi pusat perdagangan  utama di Asia saat itu. Bahkan ada yang menyebutkan 

hampir selama dua abad wilayah ini merupakan urat nadi suatu jaringan niaga, yang 

terentang dari Pulau Dessirma di Nagasaki (Jepang) sampai Cape Town (Afrika 

Selatan) dan dari Ternate sampai Bandar Surat di pantai Teluk Arab. 

Nilai eksotik  Galangan Kapal VOC sebagai tempat pertunjukan, juga 

dihubungkan dengan sejarah Galangan VOC ini, yang menjelaskan bahwa keberadaan 

Galangan Kapal VOC  amat penting bagi jaringan niaga sedunia, yang berlangsung  

dengan memakai kapal-kapal layar. Kapal-kapal berukuran besar kecil ini bongkar muat 

di galangan itu, dan berlayar mengarungi lautan fasifik , Hindia serta Atlantik dan 

singgah di berbagai pelabuhan antara Amsterdam dan Nagasaki, antara Hormuz (Pesia) 

dan Pulau Banda. Menurut salah seorang pengelolah  Galangan VOC, kepada penulis 

(Minggu, 2/12/2012), bahwa diperkirakan Galangan VOC berdiri tahun 1628 yang 

semula fungsinya sebagai kantor dan tempat dagang VOC. Luas areal Galangan VOC 

sekarang ini 2.000 meter persegi, Usia galangan VOC ini diperkirakan lebih tua dari 

Musium Bahari, yang juga sebagai salah satu tujuan wisata  Kota Tua.         
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3. Sutradara Pertunjukan 

 

Dalam unsur pertunjukan tradisi seperti, pertunjukan Jakarta Tempo Dulu 

Minggu, 2 Desember 2012 itu, peran sutradara sangat penting. Jika kita mengingat 

pertunjukan I La Galigo  yang sempat berkeliling dunia,juga tidak lepas dari peran 

sutradara Robert Wilson, seorang sutradara berpengalaman dari Amerika Serikat. 

Menunjukkan Kemampuannya bersenergi dengan para pendukung pertunjukan, 

menjadikan pertunjukan ini mampu diterima dalam pertunjukan ajang internasional, 

samapai berkeliling Dunia.  Begitu pun dengan pimpinan  pertunjukan Malam Kesenian 

Tempo Dulu, pimpian Bapak Abas dalam menampilkan pertunjukan malam itu, lebih 

awal telah melakukan gladi bersih acara pertunjukan sejak siang hari sampai  sore hari 

menjelang final pertunjukan. Bapak Abas dengan pengalamannya telah mempersiapkan 

panggung pertunjukan, pengaturan  musik pertunjukan, pemain, pengeras suara, 

pengatur suara (sound system), dan media pertunjukan lain yang harus dipersiapkan 

sebelum final acara. Tujuan Sutradara tidak lain adalah hasil pertunjukan yang 

berkualitas. Unsur pertunjukan yang di kolaborasikan antara pertunjukan tari modern 

Betawi, dengan lagu-lagu nostalgia Kelompok keroncong Tugu, termasuk  para pemusik 

kelompok kesenian Kota Tua dengan Kelompok Musik Gali Putra Pimpinan Firman Jali 

Jalut.  Isi pertunjukan harus diterjemahkan dalam bahasa Inggris yang sesekali 

dibacakan oleh pembawa acara di dalam memimpin acara juga tidak lepas dari 

pengaturan Sang Sutradara Abas. Kesiapan itulah yang membuat pertunjukan malam itu 

begitu meriah di suasana Galangan VOC malam itu.  

 Untuk itulah Sutradara pertunjukan Kesenian Tempo Dulu di Galangan VOC, 

Penjaringan, Jakarta Utara, pada Minggu (2/12/2012),  secara umum membuat penonton 

kagum atas  keseluruhan pertunjukan malam itu. Sutradara  Abas dari Dinas Pariwisata 

DKI ingin menyuguhkan pertunjukan yang memiliki nilai eksotik kultural dengan 

memotret sejarah kolonialisme tempo dulu di sekitar Bandar Jakarta. Sutradara Abas 

mengemas pertunjukan ini dilhami oleh cerita Topeng Betawi, Gambaran nasib penari 

topeng pada masa kolonialisme sangat memprihatinkan.  Berikut adalah kutipan contoh 

pertunjukan  penari topeng Kartini mendapat sambutan meriah penonton dari berbagai 

negara malam itu:  

 

“Seorang penari topeng  bernama Kartini memasuki panggung 
pertunjukan. Di hadapannya adalah para pria dan wanita berpakaian necis yang 



11 
 

duduk manis di tempat empuk dengan suasana taman Galangan VOC, 
Penjaringan  Jakarta Utara.  Mereka adalah para penonton “Para Duta Besar dari 
14 Negara” untuk menyaksikan pertunjukan “Malam Kesenian Tempo Dulu” 
Sejurus kemudian, dia membalikkan badan, membelakangi penonton sambil tak 
henti menggoyangkan punggung. Diambilnya topeng berwarna putih, sementara 
iringan rebab, kecrek, kulanter, ketuk, gendang, goong, bende terus terdengar. 
Setelah beberapa saat menimang-nimang dengan tangan kirinya, dikenakannya 
topeng itu. Topeng Panji yang melambangkan kelembutan, dibawakannya lewat 
tarian yang lemah lembut untuk menyambut penonton. Usai mengenakan topeng 
Panji, Kartini kembali berbalik membelakangi penonton. Ditaruhnya topeng 
tersebut dan dikenakannya topeng berwarna merah muda (topeng Sanggah). 
Gerakannya terlihat lebih atraktif dan agresif. Tempo musik pengiring yang 
dimainkan para nayaga pun makin dinamis, seiring dengan digantinya topeng 
berwarna merah menyala (topeng jingga) bermotif raksasa. Gerakan tangan 
lentik berubah mengepal diacungkan ke atas, sementara gerakan kakinya terbuka 
memasang kuda-kuda, hingga musik kembali mengalun dan berhenti. Tepuk 
tangan penonton pun  bergemuruh, dan Kartini, sebagai kembang Topeng 
tersenyum (Kutipan, pertunjukan embang Topeng Kartini, (2/12/2012). 

     

Gambaran pertunjukan di atas adalah pertunjukan Kartini ketika 

mempertunjukan tari  di atas  panggung.  Penari Kembag Topeng yang begitu atraktif 

dalam pertunjukan. Di dalam konteks ini ia sebagai Kembang Topeng yang mencoba 

mengekspresikan cerita dalam sebuah tarian. Bahwa kini Kembang Topeng sudah hidup 

kembali  oleh kekuatan yang telah ditiupkan dewa  (dalam mitos Jaka Pertaka dan 

Sukma Jaya) kepada Kembang Topeng.  

Dalam sejarah Topeng tempo dulu Kelompok Topeng mengamen di sekitar Bandar 

Jakarta, yang tentu penuh hiruk pikuk mobilitas perdagangan, terutama oleh organisasi 

dagang  Belanda VOC. Sebagai organisasi perdagangan yang kuat tentu memiliki modal  

kekuasaan, baik secara politik maupun secara modal kapital yang dimiliki VOC pada 

saat itu tidak sulit  untuk bisa menghadirkan Kelompok Topeng  atau menanggap  

kelompok kesenian Topeng Betawi sebagai kesenian kampung (istilah pelabelan saat 

itu) dengan bayaran sesuai kemauan mereka. Undangan itulah yang dipotret oleh 

sutradara Abas, bagaimana hubungan kepala VOC Belanda menghadirkan  grup 

kesenian ini untuk menghibur menghibur mereka dan para kuli pribumi yang 

dipekerjakan oleh VOC Belanda, termasuk para mandor Belanda yang ingin berleha-

leha menari dengan  para penari Topeng. Gambaran itu cukup masuk akal karena 

bangsa Belanda saat itu bisa berpoya-poya di negeri jajahannya dengan berbagai 

hiburan pribumi. 
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 Kesuksesan sutradara dalam menampilkan pertunjukan malam itu juga ditunjang 

oleh kolaborasi berbagai bentuk kesenian yang  dapat berkolaborasi. Menurut Jenifer 

Linsdsay seorang penulis pertunjukan La Galigo (2007),  bahwa keberhasilan seorang 

sutradara dalam mengembangkan  kualitas pertunjukan, jika  sutradara dapat merancag 

pertunjukan dengan  tata cahaya, yaitu sebagai unsur dominan pementasan. Oleh karena 

itu menurutnya sutradara juga harus memperhatikan  musik tradisional dengan musik 

modern, kolaborasi musik ini juga harus dipadukan agar kenikmatan musik tetap 

mepertahankan karakter lokal, namun tidak terlalu asing di telinga penonton, yang telah 

terbiasa musik modern. Pada Pertunjukan itu, sang sutradara Abas mampu 

mengkolaborasikan musik topeng dengan musik gambanag kromong dengan tetap 

menyentuhnya dengan sedikit musik modern. Kolaborasi tari juga turut dipertunjukan 

dalam pertunjukan malam itu, tari tradisi Topeng Betawi dikolaborasikan dengan baik 

dengan tarian koreografi modern, unsur ketradisiannya tidak menghilangkan karakter 

tari Betawi. Sutradara juga  menggunakan kemampuan  unsur kata yang sesekali 

meramaikan pertunjukan, spontanitas sebagai inprovisasi yang diucapkan oleh pemusik  

dengan tujuan ekspresi pemusik agar selalu bersemangat dalam mengiringi pemain 

lakon. Nyanyian sendu kembang topeng dalam pertunjukan juga  sebagai bentuk 

penggambara suasana cerita,  nasib kembang topeng terdengar melalui irama lagu 

Alloy, sebagai penjelas kesedihan dan kemagisan cerita topeng.   

 

C. Kesimpulan 

 

 Sebagai sebuah apresiasi budaya oleh anak bangsa, dengan kemampuan 

menggelar pertunjukan tradisi lisan Betawi  berupa cerita rakyat Topeng tempo dulu 

yang  dikolaborasikan dengan  beberapa pertunjukan kesenian  yang berlatar  Galangan 

Kapal VOC tentu sangat memuaskan penonton sebagai tamu  perwakilan kedutaan yang 

diundang oleh Walikota Jakarta utara, Bambang sugiono (Minggu, 2/12/2012). Usaha 

ini adalah  sebagai peran strategis  Pemerintah DKI, khusus Wali Kota Jakarta Utara  

untuk memperkenalkan wisata kota tua kepada  dunia internasional. Tentu saja tindakan 

ini sangat bagus,  karena hanya  melalui pertunjukan kesenian tempo dulu dapat 

menghadirkan keingintahuan penonton asing mau menonton sebuah pertunjukan. 

Ujung tombang pertunjukan kesenian tempo dulu di Galangan VOC, tentu tidak 

lepas dari peran pembawa acara. Dalam pengusaan bahasa asing yang dimiliki oleh 

pembawa acara pada malam itu sangat penting untuk bisa menarasikan isi pertunjukan, 
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guna membantu penonton asing dalam menikmati dan memaknai isi pertunjukan. Selain 

itu, tidak hanya peran pembawa acara dalam penguasaan bahasa asing, karena bahasa 

hanya sebagai alat  untuk mengkomunikasikan isi pertunjukan melalui bahasa, namun 

hal penting yang perlu juga dikuasai oleh pembawa acara dalam mengantar acara 

pertunjukan harus ditunjang penampilan. Bentuk penampilan yang prima dengan 

kostum yang disesuaikan dengan tema pertunjukan jelas sangat membantu penampilan 

pembawa acara dalam membawakan acara pertunjukan di depan para penonton. 

Selanjutnya wawasan pembawa acara juga dibutuhkan, khususnya wawasan sejarah 

wista kota tua, termasuk sejarah Galangan kapal VOC sebagai tempat pertunjukan, 

harus mampu mengaitkan dengan acara yang akan dipertunjukan. 

Selanjutnya masalah eksotisme pertunjukan juga perlu menjadi perhatian dalam 

pelaksanaan pertunjukan malam itu. Tidak semua eksotisme  menarik diangkat dalam 

sebuah pertunjukan. Maka eksotisme seperti apa yang menarik, yaitu eksotisme  yang 

dapat menciptakan ikatan emosional antara isi pertunjukan dengan penonton. Tempat 

pertunjukan sebagai latar pertunjukan malam itu adalah Galangan Kapal VOC, 

penetapan tempat acara itu, sebagai upaya panitia untuk menghadirkan eksotisme 

bangsa Indonesia dengan  sejarah kolonialisme Belanda, karena di sekitar Galangan 

VOC inilah, dahulu  kuli-kuli pribumi bekerja dengan keras untuk memenuhi  target 

armada dagang Belanda yang sangat kuat pada masa abad ke- 16-17 M.  Para kuli 

pribumi disiksa dan dipaksa untuk bekerja demi keuntungan armada dagang Belanda 

VOC saat itu. Adanya ikatan emosional yang kuat antara Belanda dengan Indonesia 

adalah sebagai bentuk eksotiasme yang menarik untuk diangkat dalam pertunjukan 

kesenian sebagai titik balik sejarah keberadaan para kuli pribumi dengan pasukan 

armada dagang VOC.  Selain itu sebagai negara kolonialisme yang mampu diangkat 

sebagai tema kesenian yang eksotis, yaitu  kesenian cerita Topeng Betawi yang 

memiliki mitos untuk menolak bala, juga dapat dijadikan sebagai pertunjukan yang 

mendatangkan eksotisme tersendiri terhadap sebuah kehidupan magis dari seorang 

kembang topeng yang dercayai di masyarakat Betawi. 

Lepas dari masalah ikatan emosional antara penjajah dan terjajah, bangsa 

Indonesia dengan Belanda sebagai bentuk   eksotisme,   termasuk pertunjukan topeng 

tempo dulu, tentunya harus dikaitkan dengan tindakan ritual, sebagai bentuk eksotime 

dengan kepercayaan magis masyarakat Betawi terhadap rombongan topeng  sebagai 

syarat sebuah pertunjukan yang dapat disukai oleh penonton asing. Peranan sutradara 

dalam mengemas bentuk eksotisme pertunjukan juga di barengi oleh kepekeaan sutrdara 
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dalam mengkolaborasikan bernbagai kesenian dalam satu pertunjukan yang utuh. Mulai 

dari kolaborasi tari, yaitu tari tardisional dengan tari modern dengan koreografi yang 

unik dan indah, kolaborasi musik antara musik tradisional topeng dan gambang 

kromong dipadukan dengan musik modern, kolaborasi lagu modern dengan lagu magis 

Alloy, yang dinyanyikan oleh kembang topeng, termasuk isi cerita topeng yang 

dikolaborasikan dengan lakon lenong sebagai teather tradisi, dengan ditunjang oleh 

perlengkapan suara yang modern, termasuk sistem pencahayaan sebagai wujud 

pertunjukan yang berkualitas acara pertunjukan itu mampu memberi suguhan 

pertunjukan yang disukai oleh penonton dunia. 
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TRANFORMASI PANTUN MELAYU MEMBAWA SASTRA INDONESIA KE 
PERSADA GLOBAL SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN 

KARAKTER BANGSA 

Prof. T. Silvana Sinar, M.A., Ph.D. 
(Universitas Sumatera Utara) 

“Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi 
perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu 
sendiri” (Soekarno, Founding Fathers) 

I. PENDAHULUAN 

Bangsa Indonesia saat sekarang ini sedang dilanda gelombang “tsunami teknologi 

informasi dan komunikasi”. Gelombang yang terus menerpa setiap sendi kehidupan berbangsa 

dan bernegara, hingga banyak di antara kita yang terbawa arusnya, hanyut ditelan ganasnya 

gelombang “samudera modernisasi”. Para generasi kita terimbas yang cukup akut. Mereka hidup 

dalam dunia teknologi informasi modern yang membuat mereka begitu cepat dan lihai dalam 

menguasai teknologi itu daripada generasi tua. Sayangnya, penguasaan teknologi itu tidak diikuti 

dengan mendalami apakah fungsi dan manfaatnya. Para orang tua pun tak berani berbuat banyak, 

ketika anak-anak mereka menguasai teknologi, misalnya telepon selular. Hal ini dikarenakan 

para orang tua tidak menguasai teknologi itu.  

Anak bangsa ini seakan sudah tercerabut dari yang namanya budi pekerti, hilangnya 

karakter ketimuran, dan tipisnya rasa kebangsaan. Ada multikrisis terjadi melanda anak bangsa 

ini, antara lain berupa meningkatnya pergaulan bebas, maraknya angka kekerasan anak-anak dan 

remaja, kejahatan terhadap teman, pencurian remaja, kebiasaan menyontek, penyalahgunaan 

obat-obatan, pornografi, dan perusakan milik orang lain sudah menjadi masalah sosial yang 

hingga saat ini belum dapat diatasi secara tuntas.  

Hal ini banyak pengamat dan pakar mengatakan, salah satunya akibat teknologi informasi 

yang tidak bisa dibendung lagi. Teknologi informasi lebih menyodorkan pada “menu hidangan” 

modernisasi. Sementara “menu” tradisi terabaikan ataupun tidak pernah mereka kenal sekali pun. 

Padahal di dalam khazanah tradisi kita terkandung muatan budi pekerti yang luhur, yang dapat 

dijadikan pondasi pembentukan karakter yang mulia, dan membangun rasa cinta kebangsaan. 

Salah satu tradisi itu adalah pantun.  
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Pantun merupakan salah satu jenis puisi lama yang sangat luas dikenal dalam bahasa-

bahasa Nusantara. Dalam bahasa Jawa, misalnya, dikenal sebagai parikan dan dalam bahasa 

Sunda dikenal sebagai paparikan. Lazimnya pantun terdiri atas empat larik (atau empat baris bila 

dituliskan), bersajak akhir dengan pola ab/ab (tidak boleh aa/aa, aa/bb, atau ab/ba). Pantun pada 

mulanya merupakan sastra lisan namun sekarang dijumpai juga pantun yang tertulis. 

Tulisan ini berusaha mengungkap peran pantun dalam menanamkan pendidikan budi 

pekerti, pendidikan karakter, dan membangun empat pilar kebangsaan. 

II. PENDIDIKAN BUDI PEKERTI DAN KARAKTER BANGSA 

Budi pekerti berasal dari kata “budi” dan “pekerti”. Budi berarti paduan akal dan 

perasaan untuk menimbang baik dan buruk. Pekerti berarti perangai, tingkah laku, akhlak. Budi 

pekerti, akhlak, moral dan etika memiliki makna etimologis yang sama, yakni adat kebiasaan, 

perangai dan watak. Budi pekerti, akhlak, moral dan etika merupakan suatu ilmu yang 

menerangkan tentang baik dan buruk perbuatan manusia. 

Pendidikan budi pekerti adalah pendidikan jiwa. Islam telah menyimpulkan bahwa 

pendidikan budi pekerti atau akhlak merupakan jiwa pendidikan Islam. 

Para ahli dan praktisi pendidikan sepakat bahwa pendidikan budi pekerti atau moralitas 

sangat penting dan mesti segera terwujud. Praktik etika atau budi pekerti tidak akan cukup hanya 

diberikan sebagai pelajaran yang konsekuensinya hafalan atau lulus dalam ujian tertulis. 

Sementara itu perkembangan masyarakat yang sangat cepat sebagai akibat dari 

globalisasi dan pesatnya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi membutuhkan 

penyesuaian tata nilai dan perilaku. Dalam suasana dinamis tersebut, pengembangan kebudayaan 

diharapkan dapat memberikan arah bagi perwujudan identitas nasional yang sesuai dengan nilai-

nilai luhur budaya bangsa. Di samping itu pengembangan kebudayaan dimaksudkan untuk 

menciptakan iklim kondusif dan harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu 

merespon modernisasi secara positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan. 

Nilai-nilai solidaritas sosial, kekeluargaan, keramah-tamahan sosial, dan rasa cinta tanah 

air yang pernah dianggap sebagai kekuatan pemersatu dan ciri khas bangsa Indonesia, makin 
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pudar bersamaan dengan menguatnya nilai-nilai materialisme. Demikian pula kebanggaan atas 

jati diri bangsa seperti penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar, semakin terkikis oleh 

nilai-nilai yang dianggap lebih unggul. Identitas nasional meluntur oleh cepatnya penyerapan 

budaya global yang negatif, serta tidak mampunya bangsa Indonesia mengadopsi budaya global 

yang lebih relevan bagi upaya pembangunan bangsa dan karakter bangsa (nation and character 

building). Lajunya pembangunan ekonomi yang kurang diimbangi oleh pembangunan karakter 

bangsa telah mengakibatkan krisis budaya yang selanjutnya memperlemah ketahanan budaya.  

Tulisan ini berupaya mengungkapkan kaitan teks pantun dengan pendidikan budi pekerti 

dan karakter bangsa dan tranformasi tema-tema universal melalui dunia maya. Sebagaimana kita 

ketahui bahwa menurut para ahli setidaknya terdapat delapan belas butir nilai-nilai pendidikan 

karakter yaitu, religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa 

ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, 

cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Berikut ini 

adalah uraian yang berkaitan dengan butir-butir karakter dengan contoh kutipan teks pantunnya. 

Religius adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang 

dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk 

agama lain. Sebagaimana bait pantun berikut ini: 

Dokter serius menginjeksi, 
Agar virus cepat tersingkir. 
Karakter religius bertoleransi, 
Seiman jangan dituduh kafir. 

Menanam kelapa di Pulau Bukum, 
Tinggi sedepa sudah berbuah, 
Adat bermula dengan hukum, 
Hukum bersandar di Kitab Allah. 

Pada dua bait pantun di atas tercemin sikap yang religius dan bertoleransi antar-umat 

beragama baik yang seiman maupun yang tidak seiman dan janganlah mudah terofokasi 

menuduh seseorang dengan tuduhan kafir dan sebagainya. Pada bait kedua tercemin bahwa adat 

tradisi itu semuanya bersumber dari hukum yang berlaku di tengah masyarakat. Di mana hukum 

itu sendiri haruslah bersumber dan berkiblat dari kitab suci agama. Karakter religius inilah yang 
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perlu ditanamkan kepada generasi muda kita yang saat ini sudah tercerabut dari yang namanya 

sikap saling berhormati antar-umat beragama. 

Jujur adalah perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang 

selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Dalam teks pantun Melayu 

dapat kita temukan, yaitu: 

Menangkap tekukur, kucing kurus, 
Buaya ditangkap,  di dalam parit. 
Orang jujur, telunjuknya lurus, 
Orang khianat, kelingking berkait. 

Orang Daik memacu kuda, 
Kuda dipacu deras sekali, 
Buat baik berpada-pada, 
Buat jahat jangan sekali. 

Pergi ke hulu mencari rebung, 
Gulai bersama ikan tenggiri, 
Kalau selalu bercakap bohong, 
Lama-lama jadi pencuri.  

 Isi pantun pada bait pertama masih bersifat sebuah ungkapan, di mana disebutkan bahwa 

orang yang jujur itu jari telunjuknya lurus. Maksud dari jari telunjuk lurus ini adalah sikap dan 

prilakunya selalu mencerminkan kejujuran. Sementara sikap orang yang suka berkhianat, jari 

kelingkingnya berkait, maksudnya tidak bisa dipercaya. Bait kedua berupa nasihat bahwa dalam 

berbuat baik itu haruslah selalu diutamakan, sementara berbuat jahat janganlah dilakukan sama 

sekali. Sikap jujur bersifat jangan suka berbohong, karena dikuatirkan orang yang selalu 

berbohong lama kelamaan akan menjadi pencuri. 

 Dalam kehidupan manusia, sebenarnya bersikap jujur inilah yang paling sulit dilakukan, 

apakah itu jujur terhadap diri sendiri, terhadap sesama manusia, ataupun kepada Tuhan. Pada 

saat sekaarang ini kejujuran sudah menjadi barang yang langka. Oleh sebab itu, sudah 

seharusnya sikap jujur ini kita tanamkan kepada anak bangsa mulai sejak dini. 

Toleransi adalah sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, 

pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Dapat dilihat pada teks 

pantun ini. 
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Mudik ke hulu, di  sisi batu, 
Hanyut buaya, di dua sisi. 
Berbeda suku, saling membantu, 
Berbeda agama, bertoleransi. 

Sagalah buluh anggitnya jarang, 
Akan pemagar kijang rusa, 
Jika maklum  pada seorang, 
Tanda tahu bertimbang rasa.  

Tuhan menciptakan sesuatu di bumi ini saling berbeda, tidak ada yang sama. Perbedaan 

itu memang sudah menjadi kodrat dalam kehidupan manusia. Sehingga wajar kalau dalam bait 

pertama pantun di atas melukiskan bahwa walaupun kita berbeda suku bangsa, janganlah 

melupakan untuk saling membantu, begitu juga jika ada perbedaan agama dan kepercayaan, kita 

haruslah bertoleransi terhadap penganutnya. Pada bait kedua sikap toleransi itu juga dapat berupa 

saling pengertian dan menjaga perasaan orang lain.  

Disiplin adalah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai 

ketentuan dan peraturan. Di dalam pantun tertuang pada bait pantun berikut. 

Nenas dijual, di pasar niaga, 
Tidak lagi, tampak berduri, 
Emas perak, perhiasan dunia, 
Sikap disiplin, perhiasan diri. 

Indung kunyit pemanggang ayam, 
Ketupat nasi berisi inti, 
Dunia senget alam tenggelam, 
Belum dapat jangan berhenti. 

Bila duduk, duduk bersifat 
bila tegak, tegak beradat 
bila bercakap, cakap berkhasiat 
bila diam, diam bermakrifat. 

Kerja keras adalah perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi 

berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Dapat 

dilihat dalam teks pantun ini. 

Ombak di laut meniti buih, 
Ombak datang dari seberang; 
Bekerja keras, pertanda kasih, 
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Sepanjang zaman, dikenang orang? 

Karakter kreatif adalah berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau 

hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. Sebagaimana terdapat dalam pantun berikut. 

Mengintip dara, memasang pita. 
Selendang dipakai, nampak jarang; 
Kreatif itu punya, dayacipta, 
Sumbangan untuk, semua orang. 

Mandiri adalah sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam 

menyelesaikan tugas-tugas. Dalam pantun Melayu misalnya berbunyi. 

Kalau berdiri,  dekat periuk, 
Tentu saja, terkena arang; 
Sikap mandiri, kelakuan elok, 
Ke mana pergi, disayang orang. 

Demokratis adalah cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan 

kewajiban dirinya dan orang lain. 

Putus gading karena dikerat 
Belum jatuh sudahlah retak 
Putus runding karena mufakat 
Hukum jatuh benar terletak 

Ribut-ribut bawa pukat, 
Melihat gelung di Selat Jawa, 
Kita hidup tanda muafakat, 
Tolong-menolong tanda sejiwa. 

Rasa ingin tahu adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih 

mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar. Dapat dilihat pada 

bait pantun berikut. 

Orang di hulu, menebang jati, 
Orang di darat,  membuat titian. 
Karakter ingin tahu,disebut curi hati, 
Membuat berbagai, penelitian. 

Apa guna memakai kasut, 
Dilangkah akan betis kiri, 
Apa guna ilmu dituntut, 
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Kalau tidak membantu diri.  

Semangat kebangsaan adalah cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang 

menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Berikut 

contoh pantun yang melukiskan semangat kebangsaan tersebut. 

Rebus lokan, panggang lokan, 
Lokan terdapat,  di  pulau putri. 
Adapun semangat, kebangsaan, 
Mementingkan masyarakat, dibandingkan diri 

Perahu payang layarnya merah,  
Belayar menuju arah utama,  
Keris dipegang bersentuhkan darah,  
Adat pahlawan membela Negara. 

Cinta tanah air adalah cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, 

kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, 

ekonomi, dan politik bangsa. Berikut contoh pantunnya. 

Padi perak dalam ember, 
Buahnya merah dekat kuali. 
Karakter cinta tanah air, 
Selalu setia dan sangat peduli. 

Pondok menjadi bangsal,  
Bangsal ada di hujung desa, 
Usul menunjukkan asal, 
Bahasa menunjukkan bangsa. 

Sedap sungguh buah nenas,  
Buat makan buka puasa,  
Jangan dipandang ringgit dan emas,  
Tapis dahulu budi bahasa. 

Menghargai prestasi adalah sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk 

menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati 

keberhasilan orang lain. Berikut teks pantun yang menggambarkan hal tersebut. 

Pagi-pagi menanam selasih, 
Selasih ditanam di ujung serambi. 
Bagailah mana hati tak kasih, 
Karena tuan baik budi. 
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Yang dikatakan pandai besi, 
Membuat parang cepat siap. 
Yang dikatakan menghargai prestasi, 
Memanfaatkan dengan cara beradab. 

Bersahabat dan komuniktif adalah tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara,  

bergaul, dan bekerja  sama dengan orang lain. Berikut contoh pantunnya. 

Pohon mengkudu tumbuh rapat, 
Rapat lagi pohon jati, 
Kawan beribu mudah dapat, 
Sahabat setia susah dicari. 

Tanjung Api pasirnya lumat, 
Tempat temasya Maharaja Kobat, 
Bagaimana nabi kasihkan umat, 
Begitulah saya kasihkan sahabat. 

Cinta damai adalah sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa 

senang dan aman atas kehadiran dirinya.  Berikut teks pantun yang melukiskan hal tersebut. 

Orang Dumai memasak mentega, 
Orang Duri menuai padi. 
Cinta damai tanpa curiga, 
Licin dan licik tidak terjadi. 

Gemar membaca adalah kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan 

yang memberikan kebajikan bagi dirinya. Berikut pantun yang menggambarkan gemar 

membaca. 

Memar pecah buah kedondong, 
Cari yang manis tiada bijinya. 
Gemar membaca pasti beruntung, 
Segala ilmu itulah kuncinya. 

Peduli lingkungan adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan 

pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki 

kerusakan alam yang sudah terjadi. Berikut contoh pantunnya. 

Kalau hidup hendak selamat 
 Peliharalah laut dan selat 
 Peliharalah tanah berhutan lebat 
 Disitulah terkandung rezki dan rahmat 
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 Disitulah terkandung tamsil ibarat 
 Disitulah terkandung aneka nikmat 

Peduli sosial adalah sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang 

lain dan masyarakat yang membutuhkan. Dalam pantun Melayu ditemukan contohnya, yaitu: 

Kalau ke bukit sama mendaki, 
Kalau ke laut sama berenang, 
Kalau kita bersatu hati, 
Kerja yang berat menjadi senang.  

Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan 

kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, 

sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa. Contoh pantunnya adalah. 

Bunga Cina tananam Cina, 
Mari dipakai tuan puteri, 
Kerja kita akan sempurna, 
Bila tuan tunaikan janji. 

III. IDENTITAS KEBANGSAN 

Isi pantun mempunyai nilai moral yang tinggi sehingga mudah disampaikan kepada 

masyarakat dalam situasi apa pun, dan untuk keperluan dan kebutuhan, yang penggunaannya 

tidak terikat oleh batas usia, status sosial, agama atau suku bangsa dimanfaatkan dengan baik 

oleh warga masyarakat untuk menyampaikan ide dan gagasan mereka, demi tegaknya nilai moral 

dan adat-resam dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ada ungkapan seperti berikut ini: 

Di mana orang berkampung di sana pantun bersambung.  
Di mana ada nikah kawin di sana pantun dijalin.  
Di mana orang berunding di sana pantun bersanding.  
Di mana orang bermufakat di sana pantun diangkat.  
Di mana ada adat dibilang, di sana pantun diulang.  
Di mana adat dibahas di sana pantun dilepas.  

Berdasarkan kutipan ungkapan di atas, terlihat bahwa pantun masuk dalam semua sendi 

kehidupan manusia. Apakah itu di saat membangun suatu daerah yang baru (berkampung), 

upacara pesta pernikahan, saat berunding, bermufakat, apalagi dalam upacara atau ritual adat 

istiadat pantun selalu hadir dan menjadi setawar sedingin dalam kehidupan masyarakat tersebut. 

IV. MENUJU DUNIA GLOBAL 
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Pada era global sekarang ini, dunia terlihat kecil, informasi meluncur dengan cepat dari suatu 

sudut ke sudut dunia yang lain. Semua saling berkhabar, semua saling mempengaruhi. Bahkan 

masyarakat dunia sekarang ini dapat berbagi perasaan senang, gembira ataupun berduka cita, 

misalnya bencana kelaparan di Afrika dapat dirasakan oleh masyarakat di belahan dunia yang 

lain. 

Pantun sebagai karya seni budaya daerah yang sudah mendunia memiliki potensi yang 

besar menembus ke peradaban dunia saat ini melalui dunia  cybersastra. Laman ini adalah 

tempat bagi sastrawan untuk mengirimkan karya mereka ke dunia maya. Melalui cybersastra 

tersebut, karya pantun dapat tersebar di dunia maya dengan demikian, karya bangsa mampu 

bersaing dengan negara-negara di dunia.  

Istilah cybersastra mulai populer sejak tahun 2001, yakni pada saat budaya internet mulai 

berkecamuk di negeri kita. Dengan adanya kemajuan teknologi komunikasi, cybersastra semakin 

berkembang dan telah menyuguhkan realitas tersendiri bagi pemerhati sastra. Gerakan 

cybersastra  menghendaki keterampilan atau skill teknologi komunikasi. Dari sini, telah muncul 

pula sebuah komunitas baru dalam sastra, yaitu komunitas cybersastra. 

Isu-isu penting dalam mentransformasi pantun dalam dunia cyber adalah isu universal seperti 

karakter bangsa dan gender. Dua isu ini penting untuk negara-negara berkembang karena 

masalah kaum perempuan yang diperlakukan sebagai warga negara kelas dua, pendidikan yang 

tinggi diprioritaskan untuk laki-laki, demikian juga dengan pekerjaan yang berupah tinggi 

biasanya untuk laki-laki. Masalah-masalah perempuan yang berada di negara maju yang pasti 

berbeda dengan masalah-masalah yang dihadapi para perempuan di negara yang sedang 

berkembang sehingga isu-isu penting mereka adalah membicarakan hak-hak  perempuan dalam 

masalah seksual dan juga peran perempuan dalam politik. 

Isu dari timur (negara-negara Islam) mengemukakan hak-hak perempuan di ranah publik dan 

masalah-masalah kewajiban memakai jilbab dan cadar. Dari karya sastra dapat diketahui bahwa 

ajaran agama pun banyak dimanipulasi untuk  mempertahankan status Quo, kekuasaan yang 

berada ditangan laki-laki. 
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V. PENUTUP 

Sebagai alat pemelihara bahasa, pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan 

menjaga alur berpikir. Pantun melatih seseorang berpikir tentang makna kata sebelum berujar. Ia 

juga melatih orang berpikir asosiatif, bahwa suatu kata bisa memiliki kaitan dengan kata yang 

lain. Secara sosial pantun memiliki fungsi pergaulan yang kuat, bahkan hingga sekarang. 

Sehingga dengan demikian, pantun memiliki potensi untuk ditransformasikan ke dunia global. 

Pencipta pantun dapat menyemarakkan dunia sastra dengan tema universal seperti karakter 

bangsa dan feminisme.  
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/1/ 

Judul paparan ini menuntut pemahaman terhadap apa yang dimaksud dengan 

istilah (1) sastra, (2) pilihan model berpikir, dan (3) kreatif, inovatif, dan demokratis. 

Yang dimaksud dengan "sastra" dalam konteks ini merujuk pada pengertian yang 

diajukan Miller (2002), yaitu penggunaan secara khusus kata-kata atau tanda-tanda 

yang ada dalam beberapa bentuk kebudayaan manusia di mana pun dan kapan pun. 

Dalam kaitan ini sastra merupakan suatu kecerdasan universal mengenai kata-kata 

atau tanda-tanda lain yang dianggap sastra. Sebagai suatu kecerdasan universal, sastra 

mengeksploitasi kekuatan kata yang luar biasa untuk memberi tanda pada ketiadaan 

rujukan apa pun. Di samping itu, sastra bukan semata imitasi kata-kata tentang 

realitas yang sudah ada, melainkan lebih dari itu, sastra merupakan suatu penciptaan 

atau penemuan dunia baru (metadunia, hiperrealitas). 

Berkaitan dengan pengertian sastra di atas, istilah "pilihan model berpikir" 

dalam konteks ini mengacu pada asumsi bahwa di dalam sastra terdapat sesuatu (pola) 

yang fungsional dan dengan akal budi sesuatu itu dapat dipilih dan dijadikan model 

untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu yang lain. Sementara itu, istilah 

"kreatif, inovatif, dan demokratis" lebih merujuk pada pengertian yang sudah umum. 

Dalam filsafat proses sebagaimana diungkapkan oleh Whitehead (Sudarminto, 1991), 

istilah kreatif (kreativitas) mengandung makna/arti "berdaya cipta" akibat terjadinya 

perbenturan antar-entitas dalam proses subjektivikasi dan objektivikasi, sedangkan 

istilah inovatif --yang berkaitan erat dengan istilah kreatif-- mengandung makna 

"menunjukkan sesuatu yang baru." Sementara, istilah "demokratis" merujuk pada 

konsep teori alteritas ala Bakhtin (Todorov, 1984) yang berarti dialogis (mengakui, 

menghargai, dan tidak meniadakan identitas/otoritas pihak lain). 

Bertolak dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan, sampailah kini 

pada pertanyaan mendasar: bagaimanakah sastra --yang di dalam dan di sekitarnya 

terdapat tatanan, proses, logika, dan atau pola tertentu-- dapat menjadi pilihan model 

(yang tidak sekadar) berpikir (tetapi juga menjadi pilihan tindakan) kreatif, inovatif, 



2 
 

dan demokratis bagi manusia (pembaca, di mana pun di dunia) dalam mengarungi 

kehidupan yang kian keras ini? Jawaban atas pertanyaan inilah yang akan diuraikan 

secara sederhana dalam paparan berikut. 

 

/2/ 

Sebagian orang masih percaya bahwa sastra tidak perlu dibaca. Sebab, menurut 

mereka, sastra hanyalah imitasi, bukan realitas, hanyalah bayangan, bukan kenyataan 

hidup. Barangkali ini dipengaruhi oleh Plato beberapa abad lalu yang menyarankan 

agar kita tidak perlu membaca puisi (sastra) karena puisi menurutnya hanya tiruan, 

salinan, dan karena itu berarti kepalsuan. Namun, berkat pembelaan Aristoteles, suatu 

pandangan bahwa sastra perlu (dan harus) dibaca semakin kuat karena sastra berada 

dalam realitas sosial dan ia mengandung fungsi pragmatis dan membumi (dalam 

kehidupan). Terlebih lagi, karena sifat imajinatif karya sastra ternyata di suatu saat 

mampu membuktikan dirinya menjadi kenyataan, kian kuatlah keyakinan bahwa 

sastra benar-benar perlu dibaca. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika dalam konteks 

ini dikatakan bahwa sastra layak menjadi pilihan model berpikir. Sebab, imajinasi 

dalam sastra mampu membawa pembaca ke arah petualangan yang tak terbatas, dan 

sifat kreatif sastra cenderung mengajak pembaca untuk selalu bertanya, berdialog, 

menganalisis, menyimpulkan, dan sejenisnya. 

Bahwa imajinasi (dalam karya sastra) sanggup menjadi dorongan kreatif bagi 

masyarakat (pembaca, penikmat) terbukti pada contoh berikut (Joni Ariadinata, 

Horison, Maret 2007). Jauh sebelum ditemukan kapal selam, pesawat terbang, dan 

pesawat luar angkasa, novelis Inggris bernama Jules Verne telah menulis dan 

mengimajinasikan temuan baru itu dalam novelnya 20.000 Mil di Bawah Permukaan 

Laut, Mengelilingi Dunia dalam 80 Hari, dan Perjalanan ke Bulan. Padahal, pada 

saat awal novel itu beredar, imajinasi Jules Verne yang luar biasa itu dianggap 

mustahil. Demikian juga, sebelum teknologi kloning dan bayi tabung pertama 

dilahirkan (1988), pada 1932 Aldous Huxley, juga novelis Inggris, telah menulis 

novel Brave New World yang menggambarkan adanya koloni manusia yang tidak 

"dilahirkan", tetapi "diproduksi" secara massal sesuai dengan kebutuhan jenis 

kelamin, pekerjaan, postur tubuh, tingkat kecerdasan, dan sejenisnya. Embrio- 

embrionya dibibitkan dalam tabung di ruang laboratorium, sperma dan ovum dipilih 

dan diawetkan di suatu pusat pembibitan.  
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Hal tersebut menunjukkan bahwa imajinasi (dalam sastra) ternyata mampu 

memicu kreativitas (pembaca) dan mampu melahirkan imajinasi baru lain untuk 

kemudian mewujudkannya menjadi suatu kenyataan. Boleh jadi, kelak, imajinasi 

yang tertuang di dalam beberapa fiksi sains (science fiction) yang inovatif dan sangat 

spekulatif, misalnya Star Wars, Cyborg, Hulk, beragam manusia super, juga berbagai 

bentuk penjelajahan ruang angkasa (antartika) lainnya, barangkali juga tidak hanya 

akan berhenti pada rekayasa animasi saja, tetapi akan benar-benar menjadi kenyataan. 

Betapa sangat kreatifnya kelak jika sejak dini anak-anak kita, misalnya, sudah 

dibiasakan untuk membaca dan mengolah imajinasi yang spektakuler itu karena 

imajinasi yang demikian niscaya akan menajamkan kepekaan dan kesadaran kreatif 

dan kritis yang kelak dibutuhkan oleh bidang ilmu apa pun. 

Meskipun sampai hari ini belum (tidak) lahir karya-karya fiksi sains yang 

futuristis seperti di dunia Barat, sebenarnya ada beberapa karya sastra Indonesia yang 

memiliki kecenderungan ke arah itu. Bacalah, misalnya, bagaimana Budi Darma 

dalam cerpen Orang-Orang Bloomington (1980) dan novel Olenka (1983) secara 

kreatif menciptakan tokoh-tokoh setengah manusia dan setengah robot; bagaimana 

Danarto dalam cerpen "Paris Nostradamus" (1988) meramalkan suatu saat nanti kota 

Paris akan ditinggalkan penghuninya dan duplikat kota itu dipindahkan di bawah 

tanah; dan bagaimana pula Danarto dalam cerpen "Jakarta 2020 atawa Holobot" 

(1995) memprediksi apa yang akan terjadi di kota Jakarta pada 2020.  

Bahkan, kalau kita mencoba menengok karya klasik Jawa, Jayabaya dan 

Ranggawarsita juga telah meramalkan bahwa kelak akan (dan kini telah) terjadi 

zaman EDAN. Menurut James F. Sundah (2013), kata EDAN itu identik dengan 

(E)lektronik, (D)igital, (A)ngka-angka, dan (N)orma Baru. Kita tahu dan percaya 

bahwa imajinasi kreatif mereka (yang keluar dan masuk ke dalam metadunia, 

hiperrealitas) itu kini sebagian telah terbukti. Tanda atau signal ke arah itu sudah bisa 

dirasakan, bahkan sudah tampak di depan mata, misalnya segala sesuatu (ruang dan 

waktu) di dunia ini telah berhasil dikemas secara praktis, teknis, dan teknologis 

dengan ukuran kuantitatif dan efisiensif. Karena itu, pujangga Jawa itu menyarankan, 

kita harus senantiasa ingat dan waspada. 

Tindakan kreatif dan inovatif pengarang (dalam sastra) seperti di atas-lah yang 

layak dan dapat dijadikan model berpikir kita (pembaca) dalam rangka mengarungi 

kehidupan ini. Kalau kita melakukan pencermatan bagaimana pengarang mengolah 
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sesuatu (tema, problem kehidupan) ke dalam tatanan struktur (teknik penceritaan, 

penataan konflik, dan pemecahan masalah), hasilnya tentu akan dapat menuntun kita 

untuk dapat bertindak secara kreatif, inovatif, dan demokratis (dalam pengertian 

menjunjung tinggi kebenaran dan menghargai hak dan otoritas pihak lain).  

Dalam kaitan dengan problem kehidupan keagamaan, misalnya, imajinasi 

kreatif A.A. Navis layak menjadi model. Berkat diilhami oleh cerita tentang 

banyaknya orang Indonesia yang masuk neraka akibat kemalasannya, Navis menulis 

cerpen "Robohnya Surau Kami" (1955, terbit 1956) dan dilihat dari pola berpikirnya 

diulang kembali dalam cerpen "Datangnya dan Perginya" (1956). Dalam dua cerpen 

ini Navis membangun oposisi biner antara surga dan neraka, antara sikap keagamaan 

dan sikap kemanusiaan. Melalui oposisi biner ini kita "diminta" untuk memilih, mana 

yang lebih penting dan harus diambil. Apakah kita harus memilih sikap sesuai dengan 

hukum agama dengan konsekuensi menghancurkan kebahagiaan manusia, ataukah 

kita harus berpihak pada sikap kemanusiaan dengan konsekuensi menanggung dosa 

menurut hukum dan syariat agama? Tampak bahwa di dalam dua cerpen ini Navis 

lebih memilih "kepentingan dunia (kemanusiaan)" daripada "kewajiban melakukan 

syariat dan hukum-hukum keagamaan."  

Pilihan sikap Navis demikian melahirkan problem tersendiri karena hal itu 

berarti ada semacam reduksi terhadap hukum-hukum agama, di samping ada 

penyimpangan yang seolah agama bukan untuk kepentingan manusia. Berkat 

problem yang demikian, Navis secara kreatif kemudian mencoba mengubah sikap 

dan cara berpikirnya, dan sikap itu dituangkan ke dalam novel Kemarau (terbit 

pertama 1963). Dalam novel yang kelahirannya diilhami oleh film Jepang (Naked 

Island) tentang sebuah keluarga yang hidup di daerah tandus sehingga untuk 

memenuhi kebutuhannya mereka harus mengambil air di pulau lain (Eneste, 1982), 

Navis tidak lagi menyodorkan pilihan opositif yang sama-sama berat. Akan tetapi, 

secara inovatif bahkan demokratis Navis mengakomodasi keduanya, yaitu berpihak 

kepada agama tetapi tetap memberikan ruang untuk kebahagiaan manusia di dunia. 

Memang demikian model berpikir yang dikehendaki oleh horison harapan pembaca 

sesuai dengan kondisi dan nilai-nilai (etika) budaya yang berlaku dalam masyarakat 

kita (Indonesia). 

Hal senada diungkapkan oleh Mohammad Diponegoro ketika menulis dan 

kemudian mementaskan lakon (drama) Iblis (1961, terbit 1983) di berbagai kota di 
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Indonesia. Iblis adalah sebuah lakon yang mengaktualisasi peristiwa sejarah Islam 

yang sampai sekarang diperingati sebagai Idul-Qurban. Lakon ini mengisahkan 

ketegaran Ibrahim ketika menerima ujian berat dari Tuhan untuk menyembelih 

(mengorbankan) Ismail (anaknya sendiri). Akan tetapi, yang lebih penting ialah 

bahwa melalui lakon ini secara kreatif kisah Ibrahim itu oleh Mohammad 

Diponegoro disarikan dan dihubungkan dengan kehidupan masa kini untuk 

merepresentasikan kenyataan bahwa di Indonesia masih banyak manusia yang 

hatinya dikuasai iblis (penjahat, koruptor, dll.).  

Hal tersebut berarti bahwa melalui lakon Iblis pengarang secara inovatif 

melakukan pengubahan konsep atau arah berpikir --tidak seperti pada lakon-lakon 

yang ada sebelumnya-- dengan tujuan agar ada hubungan homologis antara imajinasi 

dan realitas, selain ada korelasi antara sastra dan kehidupan nyata. Bahkan, jika 

dilihat melalui tatanan organisasi pementasannya, Mohammad Diponegoro juga 

melakukan pembaharuan secara demokratis karena kehadiran penonton diposisikan 

ke dalam kedudukan yang sama dengan para tokoh sehingga mereka dapat berdialog 

secara bebas. Itulah sebabnya, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pola dan cara 

berpikir Mohammad Diponegoro layak menjadi model berpikir kreatif, inovatif, dan 

demokratis bagi kita (pembaca dan atau penonton). 

Contoh lain dapat ditunjukkan mengenai bagaimana seharusnya berpikir 

tentang priayi dan maknanya dalam konteks kehidupan modern sekarang ini. Tentang 

hal ini kita dapat belajar banyak dari novel Para Priyayi (1992) karya Umar Kayam. 

Tampak bahwa novel ini lahir dari hasil pengamatan terhadap kenyataan bahwa di 

sekitar kita terdapat banyak priyayi yang tidak tahu akan kepriyayiannya, priyayi 

yang jauh dari nilai, jiwa, dan semangat priyayi yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, 

melalui novel ini Umar Kayam ingin menyadarkan kita (pembaca) bahwa konsep dan 

makna priyayi sudah berubah. Pada masa lalu, priyayi identik dengan bangsawan, 

birokrat pemerintahan, yang berdiri di atas dan menjadi pengayom dan sumber nilai 

bagi rakyat bawah (wong cilik); sedangkan pada masa kini tidak demikian karena 

wong cilik pun dapat masuk ke jenjang priyayi apabila berhasil melewati proses 

mobilitas sosial tertentu.  

Bertolak dari pandangan itulah kemudian Umar Kayam mencoba membangun 

imajinasi kreatif dalam novel dengan cara menempatkan tokoh Lantip yang 

"kontroversial", yang "mestinya tidak bisa menjadi priyayi karena ia hanya seorang 
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anak jadah", ke dalam kedudukan yang justru paling tinggi. Pengambilan sikap 

demikian bukan tanpa alasan; alasan utamanya ialah karena orang-orang (tokoh) 

seperti Harimoerti, Noegroho, Hardoyo, dan Soemini yang seharusnya menempati 

posisi priyayi karena memiliki garis keturunan (bangsawan) itu ternyata telah 

memiliki "cacat atau kesalahan besar" terhadap keluarga besar (kepriyayian). Karena 

itu, hanya Lantip-lah --walau ia bukan darah biru-- yang pantas menjadi priyayi 

karena hanya ia yang mampu menjiwai dan mempraktikkan semangat pengabdian 

(penghambaan) dan nilai-nilai priyayi yang sesungguhnya. Bahkan, penghambaan 

Lantip yang demikian besar itu digambarkan sebesar penghambaan tiga tokoh (tiga 

teladan, Tripama) dalam dunia wayang (Sumantri, Kumbakarna, dan Karna). 

Hanya saja, terhadap konsep priyayi ini, tampak bahwa Umar Kayam secara 

demokratis membuka dan menawarkan hal yang mencerahkan. Hal mencerahkan 

yang dikemukakan ialah bahwa kemungkinan besar di masa-masa yang akan datang 

sebutan "priyayi" tidak akan lagi bermakna. Dikatakan demikian karena kelak apa 

yang disebut "priyayi" tidak akan dilihat sebagai sebuah status, tidak akan dipandang 

sebagai sebuah golongan sosial tertentu yang menjadi pelindung dan sumber nilai 

bagi golongan sosial lain (wong cilik), tetapi hanya dilihat sebagai suatu konsep 

hidup yang eksistensinya diukur dari tatanan, sikap moral, dan etikanya. Oleh karena 

itu, secara demokratis Umar Kayam dalam novelnya menyatakan --melalui mulut 

tokoh Lantip seusai berpidato di depan rapat keluarga besar-- bahwa kata "priyayi" 

tidaklah perlu dimaknai karena yang terpenting dalam kehidupan modern ini ialah 

seberapa besar seseorang (manusia) dapat berarti bagi orang (manusia) lain tanpa 

harus membedakan status, kedudukan, kekayaan, dan sebagainya. Demikian cara atau 

model berpikir Umar Kayam yang bermanfaat bagi kita dalam upaya mengatasi 

berbagai problem kehidupan kini dan nanti. 

Kalau Umar Kayam melalui novelnya mengajak kita untuk berpikir mengenai 

priyayi dan berbagai latar belakang serta latar depannya, berbeda halnya dengan 

Kuntowijoyo melalui novelnya Mantra Pejinak Ular (2000). Melalui novel ini 

Kuntowijoyo memandu kita (pembaca) untuk berpikir secara kreatif dalam 

menyikapi realitas sejarah sosial-politik pada masa Orde Baru. Membaca novel ini 

ibarat menikmati potret buram tentang apa yang terjadi ketika rezim Orde Baru 

berkuasa. Kuntowijoyo melihat bahwa di masa itu ketidakadilan sudah ada di 

mana-mana. Katanya, para penguasa bukan lagi pamong, tetapi maling berdasi, 



7 
 

berbintang, dan berpendidikan. Para penguasa, pengusaha, dan tentara bersekongkol 

untuk memeras rakyat. Mereka mengaku satria padahal sebenarnya perampok. Hutan 

dibabat habis, tambang di perut bumi dikuras, tanah di bukit-bukit dikapling, tidak 

tersisa untuk anak cucu, dan rakyat (wong cilik) digusur tanpa perikemanusiaan.  

Fakta sejarah demikian yang kemudian menggugah nurani Kuntowijoyo untuk 

berpikir bagaimana cara menghentikan kekuasaan yang menindas itu. Namun, karena 

tidak memiliki posisi dalam birokrasi pemerintahan, ia tidak bisa berbuat apa-apa. 

Dan karena kekuasaan Orde Baru dengan mesin politiknya yang single majority 

begitu kuat, ia berpikir bahwa sistem otoriter itu tak mungkin bisa dihentikan. Oleh 

sebab itu, sebagai sastrawan kreatif, ia harus melawan lewat sastra. Ia yakin bahwa 

sastra yang berjuang untuk kebenaran itu akan mampu melakukan perubahan. Ia juga 

yakin bahwa sastra (seni) akan memberi air bagi mereka yang kehausan, akan 

memberi payung bagi mereka yang kehujanan, dan akan memberi tongkat bagi 

pejalan yang sempoyongan. 

Bertolak dari keyakinan itu kemudian Kuntowijoyo menampilkan sosok tokoh 

dalang (Abu Kasan Sapari) dalam dunia wayang untuk membeberkan bagaimana 

sepak-terjang Orde Baru dan penyelewengannya atas demokrasi. Mengapa ia 

mengungkap realitas sejarah itu melalui dunia wayang? Baginya, dunia wayang 

merupakan medium yang paling pas untuk menjelaskan hubungan raja dan kawula, 

pemerintah dan rakyat, penguasa dan wong cilik, dan sejenisnya. Dengan begitu, 

melalui wayang ia dapat dengan bebas membeberkan esensi demokrasi bagi sebuah 

pemerintahan. Selain itu, ia juga menggunakan mitos (ular) sebagai aksentuasi 

simbolik atas novelnya. Hanya saja, unsur mitos itu tidak dilihat bagaimana cara 

berpikirnya, tetapi dilihat fungsinya, yaitu sebagai kekuatan untuk mengutuhkan 

pengalaman manusia tentang realitas. Dan realitas sejarah yang terjadi pada masa 

Orde Baru adalah realitas kekuasaan yang menindas sehingga melalui novelnya 

Kuntowijoyo mengajak kita untuk keluar dari belenggu penindasan itu. Begitulah 

model berpikir kreatif Kuntowijoyo yang dapat diteladani ketika kita menghadapi 

realitas sejarah yang sama. 

Model berpikir Seno Gumira Adjidarma agaknya sejalan dengan model 

berpikir Kuntowijoyo. Melalui kumpulan cerpennya Saksi Mata (1994), Seno juga 

mengajak kita (pembaca) untuk melihat bagaimana kekejaman Orde Baru terhadap 

rakyat Timor Timur. Ketika terjadi insiden Dilli, sebagai wartawan Seno berusaha 
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melawan kekejaman penguasa itu dengan cara mengungkapkan kebenaran melalui 

reportase jurnalistiknya. Akan tetapi, ketika laporan jurnalistik itu dimuat di majalah 

Jakarta-Jakarta, apa yang diungkap di dalamnya dianggap mengganggu stabilitas 

oleh penguasa (Adjidarma, 1997) sehingga ia (sempat) dipecat dari posisinya sebagai 

wartawan. Namun, sebagai sastrawan ia berpikir dan bertindak dengan cara lain. 

Itulah sebabnya, ia kemudian "melawan" dengan cara menulis cerita sehingga 

lahirlah sejumlah cerpen yang kemudian dimuat dalam buku Saksi Mata.  

Menurut pengakuannya, dengan dan melalui cerita, Seno dapat dengan leluasa 

mengungkapkan kebenaran tanpa harus berurusan dengan pihak penguasa. Ia berpikir 

bahwa dengan dan melalui cerita ia telah berusaha mengatakan kebenaran dan 

kejujuran, walaupun dengan jujur pula ia mengatakan bahwa kita (sebagai pembaca) 

memiliki hak penuh --secara bebas dan demokratis-- untuk memberikan penilaian 

atas apa yang dikatakannya sebagai kebenaran. Demikian konsep berpikir kreatif, 

inovatif, dan demokratis Seno yang tampak dalam tindakan dan karya-karyanya. 

Konsep demikian tentu saja dapat sama dan dapat pula berbeda dengan konsep 

pengarang lain karena pada dasarnya setiap orang, termasuk pengarang, memiliki 

cara, pola, atau sudut pandang sendiri-sendiri walaupun mungkin objek atau peristiwa 

yang dihadapi sama. 

Katakanlah, misalnya, ketika sama-sama melihat, mengungkap, dan berpikir 

tentang penjajahan (Belanda) beserta dampak-dampaknya, Suparto Brata melalui 

trilogi novelnya Gadis Tangsi (2004, 2006, 2007) berbeda dengan Pramoedya Ananta 

Toer melalui tetralogi novelnya Bumi Manusia (1980, 1985, 1987). Kalau Suparto 

Brata dalam Gadis Tangsi lebih lunak menyikapi bagaimana sepak terjang Belanda di 

Indonesia, Pramoedya Ananta Toer lewat Bumi Manusia tampak lebih keras dan tegas. 

Demikian juga dengan sikap Ahmad Tohari ketika memperlakukan dunia wayang 

dalam trilogi Ronggeng Dukuh Paruk (1982, 1985, 1986) berbeda dengan sikap Seno 

Gumira Adjidarma dalam novel Kitab Omong Kosong (2004). Kalau oleh Ahmad 

Tohari dunia wayang digunakan sebagai pegangan atau pakem sebuah perjalanan 

hidup manusia, oleh Seno Gumira dunia wayang justru digunakan untuk melakukan 

dekonstruksi terhadap kemapanan. 

Kendati demikian, yang terpenting dalam konteks ini bukanlah persamaan 

atau perbedaan di antara mereka, melainkan bagaimana melalui imajinasinya mereka 

berpikir secara kreatif dan bertindak secara inovatif dan demokratis. Pikiran dan 
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tindakan mereka yang tertuang di dalam karya (sastra) itulah yang penting dan perlu 

dicerna oleh kita sebagai pembaca karena semua itu dapat menjadi pemicu bagi 

pikiran dan tindakan yang sama. Hanya persoalannya, apakah perilaku yang 

terbangun di dalam dan di sekitar sastra itu telah menjadi sumber ilham bagi 

anak-anak dan generasi muda untuk berperilaku yang sama di tengah situasi budaya 

yang dikuasai oleh pola yang serba instan dan matematis ini?  

 

/3/ 

Meskipun hanya sekilas, paparan di atas memperlihatkan kepada kita betapa 

di dalam dan di sekitar keberadaan (karya) sastra telah muncul dan terjadi beragam 

proses. Proses itu mulai dari bagaimana hebatnya pengaruh imajinasi dalam sastra 

bagi pembaca, bagaimana peran kreativitas dan tindakan inovatif pengarang ketika 

menulis karya (sastra), sampai pada bagaimana kebebasan itu terbangun secara 

demokratis di dalam dan di sekitar kehadiran sastra. Beragam proses yang terjadi dan 

muncul di dalam dan di sekitar sastra inilah yang --kalau hal itu boleh dianggap 

sebagai sebuah cermin-- dapat menjadi sarana untuk berkaca bagi siapa pun yang 

berkeinginan agar kita (bangsa kita) lebih kreatif, inovatif, dan demokratis.  

Pernyataan tersebut barangkali dapat dipandang berlebihan, bahkan bombas, 

tetapi kenyataan yang tidak dapat dipungkiri ialah bahwa sampai hari ini Indonesia 

masih tidak menghargai sastra; padahal diyakini bahwa sastra memberikan gambaran 

kehidupan (alternatif) yang lengkap dan mampu menyentuh kesadaran kemanusiaan 

kita. Seandainya sejak awal Indonesia memberi peluang yang luas, setidaknya cukup, 

bagi kehadiran sastra di setiap sudut ruang kelas, barangkali kegaduhan di jalan-jalan 

kota tidak akan terjadi seperti sekarang. Demikian juga, seandainya bangsa ini sejak 

awal telah diberi keleluasaan untuk mengembangkan kejujuran dan kemerdekaan 

kreatif seperti yang terbangun di dalam sastra, agaknya kursi-kursi kekuasaan tidak 

akan diduduki oleh orang-orang yang gila kekuasaan (dan kekayaan).  

Hanya saja, sayangnya, sampai sekarang kita belum sadar akan hal tersebut. 

Sebagai model berpikir kreatif, inovatif, dan demokratis tampak sastra belum menjadi 

pilihan (dan pegangan) hidup. Kenyataan demikian terkadang dapat dipahami karena 

sastra hingga dewasa ini belum mampu menjadikan dirinya sebagai sesuatu yang 

dapat memberi jaminan hidup secara ekonomis. Padahal, sejak awal pikiran dan 

pilihan hidup (bangsa) kita sudah terlanjur dibingkai oleh segala sesuatu yang bersifat 
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ekonomis sehingga terjebak hanya pada penampilan, bentuk, dan eksistensi, bukan 

pada isi dan esensi. *** 
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SASTRA SEBAGAI PILIHAN MODEL BERPIKIR KREATIF, 
INOVATIF, DAN DEMOKRATIS 
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Judul paparan ini menuntut pemahaman terhadap apa yang dimaksud dengan 

istilah (1) sastra, (2) pilihan model berpikir, dan (3) kreatif, inovatif, dan demokratis. 

Yang dimaksud dengan "sastra" dalam konteks ini merujuk pada pengertian yang 

diajukan Miller (2002), yaitu penggunaan secara khusus kata-kata atau tanda-tanda 

yang ada dalam beberapa bentuk kebudayaan manusia di mana pun dan kapan pun. 

Dalam kaitan ini sastra merupakan suatu kecerdasan universal mengenai kata-kata 

atau tanda-tanda lain yang dianggap sastra. Sebagai suatu kecerdasan universal, sastra 

mengeksploitasi kekuatan kata yang luar biasa untuk memberi tanda pada ketiadaan 

rujukan apa pun. Di samping itu, sastra bukan semata imitasi kata-kata tentang 

realitas yang sudah ada, melainkan lebih dari itu, sastra merupakan suatu penciptaan 

atau penemuan dunia baru (metadunia, hiperrealitas). 

Berkaitan dengan pengertian sastra di atas, istilah "pilihan model berpikir" 

dalam konteks ini mengacu pada asumsi bahwa di dalam sastra terdapat sesuatu (pola) 

yang fungsional dan dengan akal budi sesuatu itu dapat dipilih dan dijadikan model 

untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu yang lain. Sementara itu, istilah 

"kreatif, inovatif, dan demokratis" lebih merujuk pada pengertian yang sudah umum. 

Dalam filsafat proses sebagaimana diungkapkan oleh Whitehead (Sudarminto, 1991), 

istilah kreatif (kreativitas) mengandung makna/arti "berdaya cipta" akibat terjadinya 

perbenturan antar-entitas dalam proses subjektivikasi dan objektivikasi, sedangkan 

istilah inovatif --yang berkaitan erat dengan istilah kreatif-- mengandung makna 

"menunjukkan sesuatu yang baru." Sementara, istilah "demokratis" merujuk pada 

konsep teori alteritas ala Bakhtin (Todorov, 1984) yang berarti dialogis (mengakui, 

menghargai, dan tidak meniadakan identitas/otoritas pihak lain). 

Bertolak dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan, sampailah kini 

pada pertanyaan mendasar: bagaimanakah sastra --yang di dalam dan di sekitarnya 

terdapat tatanan, proses, logika, dan atau pola tertentu-- dapat menjadi pilihan model 

(yang tidak sekadar) berpikir (tetapi juga menjadi pilihan tindakan) kreatif, inovatif, 
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dan demokratis bagi manusia (pembaca, di mana pun di dunia) dalam mengarungi 

kehidupan yang kian keras ini? Jawaban atas pertanyaan inilah yang akan diuraikan 

secara sederhana dalam paparan berikut. 

 

/2/ 

Sebagian orang masih percaya bahwa sastra tidak perlu dibaca. Sebab, menurut 

mereka, sastra hanyalah imitasi, bukan realitas, hanyalah bayangan, bukan kenyataan 

hidup. Barangkali ini dipengaruhi oleh Plato beberapa abad lalu yang menyarankan 

agar kita tidak perlu membaca puisi (sastra) karena puisi menurutnya hanya tiruan, 

salinan, dan karena itu berarti kepalsuan. Namun, berkat pembelaan Aristoteles, suatu 

pandangan bahwa sastra perlu (dan harus) dibaca semakin kuat karena sastra berada 

dalam realitas sosial dan ia mengandung fungsi pragmatis dan membumi (dalam 

kehidupan). Terlebih lagi, karena sifat imajinatif karya sastra ternyata di suatu saat 

mampu membuktikan dirinya menjadi kenyataan, kian kuatlah keyakinan bahwa 

sastra benar-benar perlu dibaca. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika dalam konteks 

ini dikatakan bahwa sastra layak menjadi pilihan model berpikir. Sebab, imajinasi 

dalam sastra mampu membawa pembaca ke arah petualangan yang tak terbatas, dan 

sifat kreatif sastra cenderung mengajak pembaca untuk selalu bertanya, berdialog, 

menganalisis, menyimpulkan, dan sejenisnya. 

Bahwa imajinasi (dalam karya sastra) sanggup menjadi dorongan kreatif bagi 

masyarakat (pembaca, penikmat) terbukti pada contoh berikut (Joni Ariadinata, 

Horison, Maret 2007). Jauh sebelum ditemukan kapal selam, pesawat terbang, dan 

pesawat luar angkasa, novelis Inggris bernama Jules Verne telah menulis dan 

mengimajinasikan temuan baru itu dalam novelnya 20.000 Mil di Bawah Permukaan 

Laut, Mengelilingi Dunia dalam 80 Hari, dan Perjalanan ke Bulan. Padahal, pada 

saat awal novel itu beredar, imajinasi Jules Verne yang luar biasa itu dianggap 

mustahil. Demikian juga, sebelum teknologi kloning dan bayi tabung pertama 

dilahirkan (1988), pada 1932 Aldous Huxley, juga novelis Inggris, telah menulis 

novel Brave New World yang menggambarkan adanya koloni manusia yang tidak 

"dilahirkan", tetapi "diproduksi" secara massal sesuai dengan kebutuhan jenis 

kelamin, pekerjaan, postur tubuh, tingkat kecerdasan, dan sejenisnya. Embrio- 

embrionya dibibitkan dalam tabung di ruang laboratorium, sperma dan ovum dipilih 

dan diawetkan di suatu pusat pembibitan.  



 

 3

Hal tersebut menunjukkan bahwa imajinasi (dalam sastra) ternyata mampu 

memicu kreativitas (pembaca) dan mampu melahirkan imajinasi baru lain untuk 

kemudian mewujudkannya menjadi suatu kenyataan. Boleh jadi, kelak, imajinasi 

yang tertuang di dalam beberapa fiksi sains (science fiction) yang inovatif dan sangat 

spekulatif, misalnya Star Wars, Cyborg, Hulk, beragam manusia super, juga berbagai 

bentuk penjelajahan ruang angkasa (antartika) lainnya, barangkali juga tidak hanya 

akan berhenti pada rekayasa animasi saja, tetapi akan benar-benar menjadi kenyataan. 

Betapa sangat kreatifnya kelak jika sejak dini anak-anak kita, misalnya, sudah 

dibiasakan untuk membaca dan mengolah imajinasi yang spektakuler itu karena 

imajinasi yang demikian niscaya akan menajamkan kepekaan dan kesadaran kreatif 

dan kritis yang kelak dibutuhkan oleh bidang ilmu apa pun. 

Meskipun sampai hari ini belum (tidak) lahir karya-karya fiksi sains yang 

futuristis seperti di dunia Barat, sebenarnya ada beberapa karya sastra Indonesia yang 

memiliki kecenderungan ke arah itu. Bacalah, misalnya, bagaimana Budi Darma 

dalam cerpen Orang-Orang Bloomington (1980) dan novel Olenka (1983) secara 

kreatif menciptakan tokoh-tokoh setengah manusia dan setengah robot; bagaimana 

Danarto dalam cerpen "Paris Nostradamus" (1988) meramalkan suatu saat nanti kota 

Paris akan ditinggalkan penghuninya dan duplikat kota itu dipindahkan di bawah 

tanah; dan bagaimana pula Danarto dalam cerpen "Jakarta 2020 atawa Holobot" 

(1995) memprediksi apa yang akan terjadi di kota Jakarta pada 2020.  

Bahkan, kalau kita mencoba menengok karya klasik Jawa, Jayabaya dan 

Ranggawarsita juga telah meramalkan bahwa kelak akan (dan kini telah) terjadi 

zaman EDAN. Menurut James F. Sundah (2013), kata EDAN itu identik dengan 

(E)lektronik, (D)igital, (A)ngka-angka, dan (N)orma Baru. Kita tahu dan percaya 

bahwa imajinasi kreatif mereka (yang keluar dan masuk ke dalam metadunia, 

hiperrealitas) itu kini sebagian telah terbukti. Tanda atau signal ke arah itu sudah bisa 

dirasakan, bahkan sudah tampak di depan mata, misalnya segala sesuatu (ruang dan 

waktu) di dunia ini telah berhasil dikemas secara praktis, teknis, dan teknologis 

dengan ukuran kuantitatif dan efisiensif. Karena itu, pujangga Jawa itu menyarankan, 

kita harus senantiasa ingat dan waspada. 

Tindakan kreatif dan inovatif pengarang (dalam sastra) seperti di atas-lah yang 

layak dan dapat dijadikan model berpikir kita (pembaca) dalam rangka mengarungi 

kehidupan ini. Kalau kita melakukan pencermatan bagaimana pengarang mengolah 
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sesuatu (tema, problem kehidupan) ke dalam tatanan struktur (teknik penceritaan, 

penataan konflik, dan pemecahan masalah), hasilnya tentu akan dapat menuntun kita 

untuk dapat bertindak secara kreatif, inovatif, dan demokratis (dalam pengertian 

menjunjung tinggi kebenaran dan menghargai hak dan otoritas pihak lain).  

Dalam kaitan dengan problem kehidupan keagamaan, misalnya, imajinasi 

kreatif A.A. Navis layak menjadi model. Berkat diilhami oleh cerita tentang 

banyaknya orang Indonesia yang masuk neraka akibat kemalasannya, Navis menulis 

cerpen "Robohnya Surau Kami" (1955, terbit 1956) dan dilihat dari pola berpikirnya 

diulang kembali dalam cerpen "Datangnya dan Perginya" (1956). Dalam dua cerpen 

ini Navis membangun oposisi biner antara surga dan neraka, antara sikap keagamaan 

dan sikap kemanusiaan. Melalui oposisi biner ini kita "diminta" untuk memilih, mana 

yang lebih penting dan harus diambil. Apakah kita harus memilih sikap sesuai dengan 

hukum agama dengan konsekuensi menghancurkan kebahagiaan manusia, ataukah 

kita harus berpihak pada sikap kemanusiaan dengan konsekuensi menanggung dosa 

menurut hukum dan syariat agama? Tampak bahwa di dalam dua cerpen ini Navis 

lebih memilih "kepentingan dunia (kemanusiaan)" daripada "kewajiban melakukan 

syariat dan hukum-hukum keagamaan."  

Pilihan sikap Navis demikian melahirkan problem tersendiri karena hal itu 

berarti ada semacam reduksi terhadap hukum-hukum agama, di samping ada 

penyimpangan yang seolah agama bukan untuk kepentingan manusia. Berkat 

problem yang demikian, Navis secara kreatif kemudian mencoba mengubah sikap 

dan cara berpikirnya, dan sikap itu dituangkan ke dalam novel Kemarau (terbit 

pertama 1963). Dalam novel yang kelahirannya diilhami oleh film Jepang (Naked 

Island) tentang sebuah keluarga yang hidup di daerah tandus sehingga untuk 

memenuhi kebutuhannya mereka harus mengambil air di pulau lain (Eneste, 1982), 

Navis tidak lagi menyodorkan pilihan opositif yang sama-sama berat. Akan tetapi, 

secara inovatif bahkan demokratis Navis mengakomodasi keduanya, yaitu berpihak 

kepada agama tetapi tetap memberikan ruang untuk kebahagiaan manusia di dunia. 

Memang demikian model berpikir yang dikehendaki oleh horison harapan pembaca 

sesuai dengan kondisi dan nilai-nilai (etika) budaya yang berlaku dalam masyarakat 

kita (Indonesia). 

Hal senada diungkapkan oleh Mohammad Diponegoro ketika menulis dan 

kemudian mementaskan lakon (drama) Iblis (1961, terbit 1983) di berbagai kota di 
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Indonesia. Iblis adalah sebuah lakon yang mengaktualisasi peristiwa sejarah Islam 

yang sampai sekarang diperingati sebagai Idul-Qurban. Lakon ini mengisahkan 

ketegaran Ibrahim ketika menerima ujian berat dari Tuhan untuk menyembelih 

(mengorbankan) Ismail (anaknya sendiri). Akan tetapi, yang lebih penting ialah 

bahwa melalui lakon ini secara kreatif kisah Ibrahim itu oleh Mohammad 

Diponegoro disarikan dan dihubungkan dengan kehidupan masa kini untuk 

merepresentasikan kenyataan bahwa di Indonesia masih banyak manusia yang 

hatinya dikuasai iblis (penjahat, koruptor, dll.).  

Hal tersebut berarti bahwa melalui lakon Iblis pengarang secara inovatif 

melakukan pengubahan konsep atau arah berpikir --tidak seperti pada lakon-lakon 

yang ada sebelumnya-- dengan tujuan agar ada hubungan homologis antara imajinasi 

dan realitas, selain ada korelasi antara sastra dan kehidupan nyata. Bahkan, jika 

dilihat melalui tatanan organisasi pementasannya, Mohammad Diponegoro juga 

melakukan pembaharuan secara demokratis karena kehadiran penonton diposisikan 

ke dalam kedudukan yang sama dengan para tokoh sehingga mereka dapat berdialog 

secara bebas. Itulah sebabnya, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pola dan cara 

berpikir Mohammad Diponegoro layak menjadi model berpikir kreatif, inovatif, dan 

demokratis bagi kita (pembaca dan atau penonton). 

Contoh lain dapat ditunjukkan mengenai bagaimana seharusnya berpikir 

tentang priayi dan maknanya dalam konteks kehidupan modern sekarang ini. Tentang 

hal ini kita dapat belajar banyak dari novel Para Priyayi (1992) karya Umar Kayam. 

Tampak bahwa novel ini lahir dari hasil pengamatan terhadap kenyataan bahwa di 

sekitar kita terdapat banyak priyayi yang tidak tahu akan kepriyayiannya, priyayi 

yang jauh dari nilai, jiwa, dan semangat priyayi yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, 

melalui novel ini Umar Kayam ingin menyadarkan kita (pembaca) bahwa konsep dan 

makna priyayi sudah berubah. Pada masa lalu, priyayi identik dengan bangsawan, 

birokrat pemerintahan, yang berdiri di atas dan menjadi pengayom dan sumber nilai 

bagi rakyat bawah (wong cilik); sedangkan pada masa kini tidak demikian karena 

wong cilik pun dapat masuk ke jenjang priyayi apabila berhasil melewati proses 

mobilitas sosial tertentu.  

Bertolak dari pandangan itulah kemudian Umar Kayam mencoba membangun 

imajinasi kreatif dalam novel dengan cara menempatkan tokoh Lantip yang 

"kontroversial", yang "mestinya tidak bisa menjadi priyayi karena ia hanya seorang 
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anak jadah", ke dalam kedudukan yang justru paling tinggi. Pengambilan sikap 

demikian bukan tanpa alasan; alasan utamanya ialah karena orang-orang (tokoh) 

seperti Harimoerti, Noegroho, Hardoyo, dan Soemini yang seharusnya menempati 

posisi priyayi karena memiliki garis keturunan (bangsawan) itu ternyata telah 

memiliki "cacat atau kesalahan besar" terhadap keluarga besar (kepriyayian). Karena 

itu, hanya Lantip-lah --walau ia bukan darah biru-- yang pantas menjadi priyayi 

karena hanya ia yang mampu menjiwai dan mempraktikkan semangat pengabdian 

(penghambaan) dan nilai-nilai priyayi yang sesungguhnya. Bahkan, penghambaan 

Lantip yang demikian besar itu digambarkan sebesar penghambaan tiga tokoh (tiga 

teladan, Tripama) dalam dunia wayang (Sumantri, Kumbakarna, dan Karna). 

Hanya saja, terhadap konsep priyayi ini, tampak bahwa Umar Kayam secara 

demokratis membuka dan menawarkan hal yang mencerahkan. Hal mencerahkan 

yang dikemukakan ialah bahwa kemungkinan besar di masa-masa yang akan datang 

sebutan "priyayi" tidak akan lagi bermakna. Dikatakan demikian karena kelak apa 

yang disebut "priyayi" tidak akan dilihat sebagai sebuah status, tidak akan dipandang 

sebagai sebuah golongan sosial tertentu yang menjadi pelindung dan sumber nilai 

bagi golongan sosial lain (wong cilik), tetapi hanya dilihat sebagai suatu konsep 

hidup yang eksistensinya diukur dari tatanan, sikap moral, dan etikanya. Oleh karena 

itu, secara demokratis Umar Kayam dalam novelnya menyatakan --melalui mulut 

tokoh Lantip seusai berpidato di depan rapat keluarga besar-- bahwa kata "priyayi" 

tidaklah perlu dimaknai karena yang terpenting dalam kehidupan modern ini ialah 

seberapa besar seseorang (manusia) dapat berarti bagi orang (manusia) lain tanpa 

harus membedakan status, kedudukan, kekayaan, dan sebagainya. Demikian cara atau 

model berpikir Umar Kayam yang bermanfaat bagi kita dalam upaya mengatasi 

berbagai problem kehidupan kini dan nanti. 

Kalau Umar Kayam melalui novelnya mengajak kita untuk berpikir mengenai 

priyayi dan berbagai latar belakang serta latar depannya, berbeda halnya dengan 

Kuntowijoyo melalui novelnya Mantra Pejinak Ular (2000). Melalui novel ini 

Kuntowijoyo memandu kita (pembaca) untuk berpikir secara kreatif dalam 

menyikapi realitas sejarah sosial-politik pada masa Orde Baru. Membaca novel ini 

ibarat menikmati potret buram tentang apa yang terjadi ketika rezim Orde Baru 

berkuasa. Kuntowijoyo melihat bahwa di masa itu ketidakadilan sudah ada di 

mana-mana. Katanya, para penguasa bukan lagi pamong, tetapi maling berdasi, 
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berbintang, dan berpendidikan. Para penguasa, pengusaha, dan tentara bersekongkol 

untuk memeras rakyat. Mereka mengaku satria padahal sebenarnya perampok. Hutan 

dibabat habis, tambang di perut bumi dikuras, tanah di bukit-bukit dikapling, tidak 

tersisa untuk anak cucu, dan rakyat (wong cilik) digusur tanpa perikemanusiaan.  

Fakta sejarah demikian yang kemudian menggugah nurani Kuntowijoyo untuk 

berpikir bagaimana cara menghentikan kekuasaan yang menindas itu. Namun, karena 

tidak memiliki posisi dalam birokrasi pemerintahan, ia tidak bisa berbuat apa-apa. 

Dan karena kekuasaan Orde Baru dengan mesin politiknya yang single majority 

begitu kuat, ia berpikir bahwa sistem otoriter itu tak mungkin bisa dihentikan. Oleh 

sebab itu, sebagai sastrawan kreatif, ia harus melawan lewat sastra. Ia yakin bahwa 

sastra yang berjuang untuk kebenaran itu akan mampu melakukan perubahan. Ia juga 

yakin bahwa sastra (seni) akan memberi air bagi mereka yang kehausan, akan 

memberi payung bagi mereka yang kehujanan, dan akan memberi tongkat bagi 

pejalan yang sempoyongan. 

Bertolak dari keyakinan itu kemudian Kuntowijoyo menampilkan sosok tokoh 

dalang (Abu Kasan Sapari) dalam dunia wayang untuk membeberkan bagaimana 

sepak-terjang Orde Baru dan penyelewengannya atas demokrasi. Mengapa ia 

mengungkap realitas sejarah itu melalui dunia wayang? Baginya, dunia wayang 

merupakan medium yang paling pas untuk menjelaskan hubungan raja dan kawula, 

pemerintah dan rakyat, penguasa dan wong cilik, dan sejenisnya. Dengan begitu, 

melalui wayang ia dapat dengan bebas membeberkan esensi demokrasi bagi sebuah 

pemerintahan. Selain itu, ia juga menggunakan mitos (ular) sebagai aksentuasi 

simbolik atas novelnya. Hanya saja, unsur mitos itu tidak dilihat bagaimana cara 

berpikirnya, tetapi dilihat fungsinya, yaitu sebagai kekuatan untuk mengutuhkan 

pengalaman manusia tentang realitas. Dan realitas sejarah yang terjadi pada masa 

Orde Baru adalah realitas kekuasaan yang menindas sehingga melalui novelnya 

Kuntowijoyo mengajak kita untuk keluar dari belenggu penindasan itu. Begitulah 

model berpikir kreatif Kuntowijoyo yang dapat diteladani ketika kita menghadapi 

realitas sejarah yang sama. 

Model berpikir Seno Gumira Adjidarma agaknya sejalan dengan model 

berpikir Kuntowijoyo. Melalui kumpulan cerpennya Saksi Mata (1994), Seno juga 

mengajak kita (pembaca) untuk melihat bagaimana kekejaman Orde Baru terhadap 

rakyat Timor Timur. Ketika terjadi insiden Dilli, sebagai wartawan Seno berusaha 
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melawan kekejaman penguasa itu dengan cara mengungkapkan kebenaran melalui 

reportase jurnalistiknya. Akan tetapi, ketika laporan jurnalistik itu dimuat di majalah 

Jakarta-Jakarta, apa yang diungkap di dalamnya dianggap mengganggu stabilitas 

oleh penguasa (Adjidarma, 1997) sehingga ia (sempat) dipecat dari posisinya sebagai 

wartawan. Namun, sebagai sastrawan ia berpikir dan bertindak dengan cara lain. 

Itulah sebabnya, ia kemudian "melawan" dengan cara menulis cerita sehingga 

lahirlah sejumlah cerpen yang kemudian dimuat dalam buku Saksi Mata.  

Menurut pengakuannya, dengan dan melalui cerita, Seno dapat dengan leluasa 

mengungkapkan kebenaran tanpa harus berurusan dengan pihak penguasa. Ia berpikir 

bahwa dengan dan melalui cerita ia telah berusaha mengatakan kebenaran dan 

kejujuran, walaupun dengan jujur pula ia mengatakan bahwa kita (sebagai pembaca) 

memiliki hak penuh --secara bebas dan demokratis-- untuk memberikan penilaian 

atas apa yang dikatakannya sebagai kebenaran. Demikian konsep berpikir kreatif, 

inovatif, dan demokratis Seno yang tampak dalam tindakan dan karya-karyanya. 

Konsep demikian tentu saja dapat sama dan dapat pula berbeda dengan konsep 

pengarang lain karena pada dasarnya setiap orang, termasuk pengarang, memiliki 

cara, pola, atau sudut pandang sendiri-sendiri walaupun mungkin objek atau peristiwa 

yang dihadapi sama. 

Katakanlah, misalnya, ketika sama-sama melihat, mengungkap, dan berpikir 

tentang penjajahan (Belanda) beserta dampak-dampaknya, Suparto Brata melalui 

trilogi novelnya Gadis Tangsi (2004, 2006, 2007) berbeda dengan Pramoedya Ananta 

Toer melalui tetralogi novelnya Bumi Manusia (1980, 1985, 1987). Kalau Suparto 

Brata dalam Gadis Tangsi lebih lunak menyikapi bagaimana sepak terjang Belanda di 

Indonesia, Pramoedya Ananta Toer lewat Bumi Manusia tampak lebih keras dan tegas. 

Demikian juga dengan sikap Ahmad Tohari ketika memperlakukan dunia wayang 

dalam trilogi Ronggeng Dukuh Paruk (1982, 1985, 1986) berbeda dengan sikap Seno 

Gumira Adjidarma dalam novel Kitab Omong Kosong (2004). Kalau oleh Ahmad 

Tohari dunia wayang digunakan sebagai pegangan atau pakem sebuah perjalanan 

hidup manusia, oleh Seno Gumira dunia wayang justru digunakan untuk melakukan 

dekonstruksi terhadap kemapanan. 

Kendati demikian, yang terpenting dalam konteks ini bukanlah persamaan 

atau perbedaan di antara mereka, melainkan bagaimana melalui imajinasinya mereka 

berpikir secara kreatif dan bertindak secara inovatif dan demokratis. Pikiran dan 
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tindakan mereka yang tertuang di dalam karya (sastra) itulah yang penting dan perlu 

dicerna oleh kita sebagai pembaca karena semua itu dapat menjadi pemicu bagi 

pikiran dan tindakan yang sama. Hanya persoalannya, apakah perilaku yang 

terbangun di dalam dan di sekitar sastra itu telah menjadi sumber ilham bagi 

anak-anak dan generasi muda untuk berperilaku yang sama di tengah situasi budaya 

yang dikuasai oleh pola yang serba instan dan matematis ini?  

 

/3/ 

Meskipun hanya sekilas, paparan di atas memperlihatkan kepada kita betapa 

di dalam dan di sekitar keberadaan (karya) sastra telah muncul dan terjadi beragam 

proses. Proses itu mulai dari bagaimana hebatnya pengaruh imajinasi dalam sastra 

bagi pembaca, bagaimana peran kreativitas dan tindakan inovatif pengarang ketika 

menulis karya (sastra), sampai pada bagaimana kebebasan itu terbangun secara 

demokratis di dalam dan di sekitar kehadiran sastra. Beragam proses yang terjadi dan 

muncul di dalam dan di sekitar sastra inilah yang --kalau hal itu boleh dianggap 

sebagai sebuah cermin-- dapat menjadi sarana untuk berkaca bagi siapa pun yang 

berkeinginan agar kita (bangsa kita) lebih kreatif, inovatif, dan demokratis.  

Pernyataan tersebut barangkali dapat dipandang berlebihan, bahkan bombas, 

tetapi kenyataan yang tidak dapat dipungkiri ialah bahwa sampai hari ini Indonesia 

masih tidak menghargai sastra; padahal diyakini bahwa sastra memberikan gambaran 

kehidupan (alternatif) yang lengkap dan mampu menyentuh kesadaran kemanusiaan 

kita. Seandainya sejak awal Indonesia memberi peluang yang luas, setidaknya cukup, 

bagi kehadiran sastra di setiap sudut ruang kelas, barangkali kegaduhan di jalan-jalan 

kota tidak akan terjadi seperti sekarang. Demikian juga, seandainya bangsa ini sejak 

awal telah diberi keleluasaan untuk mengembangkan kejujuran dan kemerdekaan 

kreatif seperti yang terbangun di dalam sastra, agaknya kursi-kursi kekuasaan tidak 

akan diduduki oleh orang-orang yang gila kekuasaan (dan kekayaan).  

Hanya saja, sayangnya, sampai sekarang kita belum sadar akan hal tersebut. 

Sebagai model berpikir kreatif, inovatif, dan demokratis tampak sastra belum menjadi 

pilihan (dan pegangan) hidup. Kenyataan demikian terkadang dapat dipahami karena 

sastra hingga dewasa ini belum mampu menjadikan dirinya sebagai sesuatu yang 

dapat memberi jaminan hidup secara ekonomis. Padahal, sejak awal pikiran dan 

pilihan hidup (bangsa) kita sudah terlanjur dibingkai oleh segala sesuatu yang bersifat 
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ekonomis sehingga terjebak hanya pada penampilan, bentuk, dan eksistensi, bukan 

pada isi dan esensi. *** 

 

 
 
DAFTAR PUSTAKA 
 
Adjidarma, Seno Gumira. 1994. Saksi Mata. Yogyakarta: Bentang Budaya. 
 
----------. 1997. Ketika Jurnalisme Dibungkam, Sastra Harus Bicara. Yogyakarta: 

Bentang Budaya. 
 
----------. 2004. Kitab Omong Kosong. Yogyakarta: Bentang Budaya. 
 
Ariadinata, Joni. 2007. "Senang Mengarang (Catatan Kebudayaan)." Dalam Horison, 

Maret 2007. 
 
Brata, Suparto. 2004. Gadis Tangsi. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 
 
----------. 2006. Kerajaan Raminem. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 
 
----------. 2007. Mahligai di Ufuk Timur. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 
 
Danarto. 1988. "Paris Nostradamus". Dimuat dalam Setangkai Melati di Sayap Jibril 

(2001). Yogyakarta: Bentang Budaya. 
 
----------. 1995. "Jakarta 2020 Atawa Holobot". Dimuat dalam Setangkai Melati di 

Sayap Jibril (2001). Yogyakarta: Bentang Budaya. 
 
Darma, Budi. 1980. Orang-Orang Bloomington. Jakarta: Sinar Harapan. 
 
----------. 1983. Olenka. Jakarta: Balai Pustaka. 
 
Diponegoro, Mohammad. 1983. Iblis. Jakarta: Pustaka Panjimas. 
 
Eneste, Pamusuk. 1982. Proses Kreatif: Mengapa dan Bagaimana Saya Mengarang. 

Jakarta: Gramedia. 
 
Kayam, Umar . 1992. Para Priyayi. Jakarta: Grafiti. 
 
Kuntowijoyo. 2000. Mantra Pejinak Ular. Jakarta: Penerbit Kompas. 
 
Miller, J. Hillis. 2002. On Literature. London: Routledge.  
 
Navis, A.A. 1956. Robohnya Surau Kami. Jakarta-Bukittinggi: Nusantara. 
 
----------. 1967. Kemarau. Jakarta-Bukittinggi: Nusantara. 
 



 

 11

Sudarminta. 1991. Filsafat Proses: Sebuah Pengantar Sistematik Filsafat Alfred 
North Whitehead. Yogyakarta: Kanisius. 

 
Sundah, James F. 2013. "Diplomasi Kebudayaan." Makalah Kongres Kebudayaan 

Indonesia 2013. 
 
Todorov, Tzvetan. 1984. Mikhail Bakhtin: The Dialogical Principle. Translated by 

Wlad Godzich. Manchester: Manchester University Press. 
 
Toer, Pramoedya Ananta. 1980. Bumi Manusia. Jakarta: Hasta Mitra. 
 
----------. 1980. Anak Semua Bangsa. Jakarta: Hasta Mitra. 
 
----------. 1985. Jejak Langkah. Jakarta: Hasta Mitra. 
 
----------. 1987. Rumah Kaca. Jakarta: Hasta Mitra. 
 
Tohari, Ahmad. 1982. Ronggeng Dukuh Paruk. Jakarta: Gramedia. 
 
----------. 1985. Lintang Kemukus Dini Hari. Jakarta: Gramedia. 
 
----------. 1986. Jantera Bianglala. Jakarta: Gramedia. 
 


	Kumpulan Makalah KBI X_subtema 6
	Ahmadun
	Ahyar Anwar
	Bagus Kurniawan
	Ida Bagus Putrayasa
	Indra Jaya Nauman
	Mujizah
	riris
	Rita Inderawati
	Roger Tol-Kesuksesan La Galigo ke Memory of the World (1)
	Roger Tol-Kesuksesan La Galigo ke Memory of the World (2)
	Saifur Rohman
	Sastri Sunarti
	Sastri Sunarti.rev
	Siti Gomo Attas
	Tengku Silvana Sinar
	Tirto Suwondo
	Tirto Suwondo-BC


