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SASTRA 'dan' POLITIK* 

(sebuah upaya memahami persoalan 
kesusasteraan mutakhir di Indonesia) 

oleh: Ariel Heryanto 

Karangan ini bertujuan utama menunjukkan perlunya 
mempertimbankan kembali batasan 'sastra' dan 'bukan 
sastra' yang kini diberlakukan dalam masyarakat 
Indonesia. Untuk memperjelas hal itu, secara khusus 
saya juga akan mempersoa lkan tempat 'po 1 itik' di antara 
kedua wilayah ('sastra' dan 'bukan sastra') tersebut. 
Dalam upaya menjelaskan persoalan-persoalan itu saya 
merasa per 1 u mengusut (biarpun tidak secara menda 1 am 
atau terperinci) asal-usul terbentuknya pengertian 
'sastra' yang kini paling dominan di Indonesia. 

Dalam pemahaman saya, 'sastra' tidak pernah 
terlepas dari 'politik', atau tidak pernah terlepas 
dari kepentingan-kepentingan 'politis' pihak-pihak 
tertentu dalam masyarakat yang bersangkutan. Hubungan 
antara 'sastra' dan 'politik' bukan sebagai dua hal 
mandiri yang mempunyai persinggungan-persinggungan di 
tepi wilaya masing-masing. Batasan yang membedakan 
'sastra' dari yang 'bukan sastra' itu sendiri terbentuk 
oleh dan sekaligus membentuk hubungan-hubungan kemasya
rakatan yang ber'politik'. Istilah 'politik' yang 
dibahas disini tidak terbatas pada pengertian sempit, 
sebagai ilmu atau praktek penyelenggaraan lembaga
lembaga pemerintahan, alat-alat negara, dan sebagainya. 
Istilah 'politik' yang dipakai disini meliputi penger
tian umum' yang lebih luas, yang secara sederhana 
mungkin dapat disebut sebagai aneka siasat dan tingkah 
memperebutkan atau mempertahankan kekuatan sosial. 

Pemilihan pokok bahasan ini terdorong oleh penga
matan saya atas pandangan dan pengertian yang pal ing 
dominan tentang 'sastra' di Indonesia belakangan ini. 
Menurut pengamatan saya tersebut 'sastra' dianggap 
(seharusnya) terpisah dari seluk-beluk 'politik'. 
Menurut pengamatan saya pula, pandangan atau pengertian 
tersebut bersumber dari penafsiran para pemikir 

----- ._.- - - --- --.- ---,..,.,. 
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'sastra' di Indonesia atas pengertian literature di 
masyarakat-masyarakat yang biasa disebut masyarakat 
'Barat,l, walau pun di dalam masyarakat-masyarakat 
asing itu sendiri pandangan atau pengertian demikian 
mungkin (sudah, walau pernah?) tidak begitu dominan. 

Mereka yang menengok pemikiran 'Barat' untuk 
memahami dan menjelaskan kaitan (atau tepatnya: keter
pisahan) 'sastra' dan 'politik' tidak selalu mengarah
kan penjelasan mereka mencapai sasaran yang sama. Y.B. 
Mangunwijaya (1984) misalnya, mengarahkan penjelasannya 
unt uk menunj ukkan per 1 unya 'sastra' (lebih) didekatkan 
dengan 'politik'. Penjelasan yang pernah diberikannya 
bertolak dari pendapat John F. Kennedy (yang dinilainya 
sebagai "seorang negarawan yang tergolong terbesar 
sete 1 ah Perang Dunia II "): "Seandainya ada 1 ebih banyak 
kaum politik memahami puisi, dan lebih banyak penyair 
tahu politik, saya yakin, dunia yang kita diami ini 
akan menjadi tempat yang sedikit lebih baik." 

Di pihak lain, Sapardi Djoko Damono memberikan 
penjelasan serupa, juga dengan menengok pendapat dari 
'Barat', untuk membenarkan keterpisahan 'sastra' dari 
'politik'. Sapardi mengutip2 George Orwell yang konon 
pernah berkata: 

Jika seorang pengarang melibatkan diri dalam 
politik, ia harus melakukannya sebagai warga 
negara, sebagai manusia, tetapi tidak sebagai 
pengarang ••• Harus jelas bahwa karangannya 
merupakan sesuatu yang sama sekali terlepas dari 
kegiatan tersebut • 

Pendapat Sapardi di atas mLrLp sekali dengan pendapat 
Budi Darma yang diungkapkannya dalam pidato penerimaan 
Hadiah Sastra 1983 dari Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) 
pada tanggal 31 Maret 1984 di Taman Ismail Marzuki 
(TIM) Jakarta3 • Budi Darma (1984) mengaku perasa cemas 
karena: 

Masyarakat sastra sudah terlalu banyak 
menuntut hendaknya sastra tidak terlepas dari 
kondisi sosial, hendaknya pengarang "committed" 
terhadap masalah sosial, dan bahkan sastra harus 
berjuang untuk perbaikan sosial. 
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Menurut Budi Darma pada pidato yang sama: "Sebagai 
seorang warga negara, setiap pengarang memang mempunyai 
kewajiban untuk 'committed' terhadap kehidupan sosial 
yang berbeda." 

Nampaklah perbedaan yang cukup jelas antara 
pandangan seseorang seperti Y.B. Mangunwijaya di satu 
pihak dan orang-orang seperti Sapardi Djoko Darmono 
atau Budi Darma di pihak lain. Namun perbedaan itu 
tidak menghapuskan kesamaan anggapan dasar bagi 
bertenggernya perbedaan itu: bahwa 'sastra' pada 
kenyataannya dianggap sudah terpisah dari 'po 1 itik'. 
Untuk mempersoalkan lebih lanjut tentang anggapan dasar 
itu secara agak memadai, kita perlu mempertanyakan dari 
mana datangnya anggapan dasar sep ert i itu? Atau 
bagaimana terbentuknya dalam masyarakat kita masa ini? 

Sastra Universal dan 
Sastra Kontekstual 

Dari mana datangnya 'sastra'? Di Indonesia mas~ 
ini dapat kita temukan dua kelompok besar jawaban. 
Kelompok pertama akan menjawab "dari batin". Yang 
kedua, "dari kehidupan sosial If. Yang pertama pada 
umumnya 5 menganut pandangan 'sastra universal'. Yang 
kedua memandang sastra dalam kaitan dengan lingkungan 
sosialnya. Karena itu untuk yang kedua ini barangkali 
dapat disebut 'sastra kontekstual' (saya tak tahu 
apakah para penganut pandangan ini suka menerima 
penamaan ini; tapi untuk memudahkan pembahasan saya 
akan pakai istilah tersebut). Pandangan yang pertama 
menurut hemat saya merupakan pandangan yang saat ini 
paling berkuasa atau berpengaruh di Indonesia.6 

Pandangan yang kedua pada masa ini masih bersifat 
penantang pandangan pertama, dan belum punya pengaruh 
yang seimbang dengan yang pertama. Untuk memperjelas 
ke'tidak-netral'an saya, perlu saya ungkapan bahwa 
tulisan ini saya susun dengan mengikuti para perintis 
pandangan yang kedua. 

Seorang penyair penganut pandangan 'sastra 
universal', Abdul Hadi WM (1978:503,504), pernah 
menjelaskan pahamnya sebagai berikut: 

Tujuan penyair ialah merengut keabadian yang 
muncul di permukaan kesementaraan ••• 
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Satu-satunya ideologi kepenyairan ialah 
universalisme, sedang tanah airnya adalah 
kehidupan dan kemanusiaan itu sendiri. 

Abdul Hadi WM bukan perintis pandangan sastra universal 
di Indonesia. Namun Abdul Hadi saya sebutkan disini 
sebagai contoh karena menurut saya dia adalah salah 
satu tokoh terpenting dalam kesusasteraan Indonesia 
pada masa sekarang yang menganut pandangan universal 
itu. Saat ini Abdul Hadi menjabat kedudukan sebagai 
ketua Komite Sastra DKJ. 7 Ia juga menjadi pengasuh 
rubrik ''Dialog: lembaran seni & budaya" harian Berita 
Buana di Jakarta. Lewat rubrik koran itu pula hingga 
saat tulisan ini saya buat Abdul Hadi secara tetap 
mengunggul-unggulkan keyakinannya atas sastra universal 
(sambil sesekali menyerang pandangan pihak-pihak lain 
yang tak sesuai dengannya). Bagaimana pun sikap 
konsisten begini boleh mendapat penghargaan kita. 

Dalam sebuah artikel koran, saya pernah berusaha 
(dengan menekan kecenderungan bias sekecil mungkin, 
walau bias itu mungkin tak sepenuhnya dapat saya 
hindarkan) mengungkapkan pemahaman saya atas pandangan 
sastra universal secara sederhana sebagai: 

pandangan adanya 'sastra' yang 'benar' 
yang bersumber dari suatu pengertian 'sastra' yang 
terletak di luar kehidupan sosial, daya jangkau 
budaya, dan sejarah manusia ••• 

Sastra dianggap seperti roh leluhur, yang 
tidak berumah di dalam kehidupan masyarakat di 
dunia ini. Tetapi bisa diundang -- dengan ilham 
dan kreativitas -- dan diwadagkan materiil dalam 
bentuk karya sastra di dunia untuk memberi 
wejangan dan menyelamatkan manusia dari roh jahat, 
angkara murka, penindasan penguasa, atau 
ketidakadilan sosial (Ariel, 1984). 

Menurut penafsiran saya, mereka yang menganut 
pandangan sastra universal mempercayai adanya suatu 
sumber inti sastra yang baik dan benar. Dan itu 
dianggapnya berlaku untuk segala jaman, dalam setiap 
masyarakat, walau pun (saya kira penganut paham ini 
juga percaya bahwa) tidak setiap jaman dan tidak setiap 
masyarakat mampu memahami atau menjelmakannya menjadi 
karya sastra, studi atau apresiasi sastra yang 
semestinya. Untuk mendukung penafsiran saya di atas, 
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perlu saya sebutkan beberapa contoh konkrit berikut 
ini. 

Mengulas tentang kurang akrabnya sastra Indonesia 
dengan masyarakat luas, Abdul Hadi WM (1982:250) 
menyatakan bahwa hal itu bukanlah kesalahan sastra(wan) 
kita, tetapi karena masyarakat luas yang kurang mampu 
mengerti: "Yang benar adalah karena sastra kita yang 
bernilai belum dibaca benar-benar, belum digali nilai
nilai yang dikandung di dalamnya, belum diapresiasikan 
sebagaimana mestinya". Pernya taan Abdu 1 Hadi di a tas 
menekankan betapa tidak per 1 unya pihak pembaca (yang 
justru saya anggap penting sebagai bagian dari konteks 
sastra) diperhitungkan dalam proses penciptaan karya 
sastra menurut pendangan sastra universal. Pandangan 
serupa dinyatakan Sutardji C. Bachri (1984:55) yang 
mengusulkan pembinaan masyarakat luas '~e arah kondisi 
yang lebih baik untuk bisa menerima sastra 
modern/kontemporer". Pada kesempatan lain Abdul Hadi 
WM (1984) mendukung pendapat Budi Darma tentang 
rendahnya mutu karya-karya sastra Indonesia (dalam 
pengertian mereka: tidak 'modern', tidak 'individual', 
tidak 'personal', dan tidak 'universal'). Menurut Budi 
Darma, yang agaknya disetujui Abdul Hadi WM, hal ini 
disebabkan 0 1 eh "kurang kreat ifnya pengarang-pengarang 
Indonesia". 

Kejayaan pandangan universal belakangan ini di 
Indonesia bukannya tidak mengundang penentang
penentang. Untuk tetap bertahan pada ruang lingkup 
tulisan ini (sastra mutakhir di Indonesia) saya akan 
menyebut dua contoh penentang mutakhir yang saya anggap 
(akan) sangat berpengaruh pada publik kesusasteraan 
mutakhir di Indonesia. 8 Dalam Seminar Psikologi 
Kesenian, 20 September 1982 di Yogyakarta, Arief 
Budiman (l982) melabrak dominasi pandangan sastra 
universal dalam kesusasteraan Indonesia mutakhir dengan 
jitu sekali.9 Sedang dalam Konperensi Nasional IV yang 
diselenggarakan Asian Studies Association of Australia, 
13 - 19 Mei 1984, Keith Foulcher (1984) mendamprat 
galak dominasi pandangan sastra universal yang kini 
merajalela di Indonesia (walau pokok bahasan utama 
Keith Foulcher adalah sastra Indonesia pada tahun-tahun 
1950 - 1 96 5) • 

Serangan terhadap pandangan universal juga 
dilancarkan belum lama ini oleh Arifin C. Noer (1983). 
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Tetapi sedikit berbeda dari Arief Budiman dan Keith 
Fou1cher, da1am kesempatan itu Arifin C. Noer berbicara 
tentang 'seni' pada umumnya dan 'teater' khususnya. 
Menurut Arifin (1983): 

Akhirnya pengertian universal menjadi sempit, 
yaitu hanya apabi1a karya seni kita bisa difahami 
Barat. Pada1ah [Padaha1] ka1au kita kaji secara 
historis pengertian "internasional" saja bagi 
Barat kadangkala hanya berkisar antara daratan 
Amerika dan daratan Eropah saja. Jarang sekali 
Timur mereka hitung. Apalagi Indonesia. 

Pendapat Arifin tersebut mengingatkan saya pada suatu 
omong-omong dengan Alton L. Becker yang curiga; jangan
jangan istilah 'universal' itu cuma kedok, dan di balik 
kedok itu bercokol kekuasaan penjajah masa lampau atau 
pun masa kini. Dari sejarah kita bisa mengamati 
besarnya kecenderungan kaum (bekas) terjajah untuk ikut 
memakai pola dan nilai kehidupan bangsa penjajahnya 
sebagai teladan atau contoh memandang dunia. Juga 
memandang masa depan dan mengusahakan kemajuan atau 
pembangunan. Nampaknya kecenderungan demikian tidak 
saja terdapat di kalangan yang menyetujui pandangan 
yang pernah diteladankan (bekas) penjajah, tetapi juga 
di antara mereka yang berniat menolak. Sebuah kasus 
dari lingkup 'sastra' Indonesia mutakhir dapat 
dipertimbangkan disini. 

Dalam Seminar Per an Sastra dalam Perubahan 
Masyarakat, Agustus 1982 di Jakarta, Y.B. Mangunwijaya 
(1982:5) mengungkapkan penolakannya pada kecenderungan 
keBarat-Baratan dalam kesusasteraan Indonesia tatkala 
ia berpendapat: 

••• sastrawan Indonesia lain posisinya dari 
yang diduduki misalnya oleh Andre Gide, Camus, 
Samuel Beckett bahkan Kawabata pun ••• 

Sastrawan Indonesia benar tidak boleh buta 
tentang yang sedang ditanyakan rekan-rekan mereka 
di Barat mau pun Utara, akan tetapi toh hendaknya 
jangan terjebak ke dalam sikap: Impresionisme 
disana? Kami juga bisa punya. Ekspresionisme, 
dadaisme, pop art? Kami disini bisa bikin juga. 
Absurdisme, ekstentialisme, Godot? Kami tidak 
ketinggalan juga. 
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Apa yang menjadi inti pesan Mangunwijaya tak perlu 
dibantah. Tetapi pernyataannya di atas juga bisa 
menggoda orang untuk berpikir bahwa Mangunwijaya belum 
cukup radikal dalam upaya mempertanyakan kecenderungan 
terjebak sikap ikut-ikutan demikian. Kita bisa 
menyambung sikap kritis Mangunwijaya lebih jauh lagi: 
hendaknya kita jangan terjebak ke dalam sikap: disana 
ada literature? Kita punya sastra disini. 

Dengan uraian di atas saya tak ingin gegabah 
menyimpulkan bahwa Mangunwijaya sendiri sudah terjebak 
ke dalam apa yang maunya dilawan sendiri, walau kesan 
awal seperti itu bisa timbul jika kita menilai sikap 
Mangunwijaya hanya dari sepotong pernyataan di atas. 
Terus terang saya tak percaya bahwa orang sehebat 
Mangunwijaya akan ber'sastra' hanya karena orang-orang 
di seberang samudra sana ber-literature. Bagaimana 
pun, Mangunwijaya pantas menerima penghargaan kita atas 
usahanya melangkah lebih maju dari pemikiran yang saat 
ini dominan di Indonesia. Tetapi saya tetap berpikir 
dalam pernyataan yang terkutip di atas Mangunwijaya 
belum mengungkapkan sikap atau pandangan yang cukup 
radikal untuk dapat kita andalkan dalam menghadapi 
pemikiran tentang 'sastra' yang kini domininan di 
Indonesia, seperti yang pernah diyakini 
Koentjaraningrat sepuluh tahun yang lalu. 
Koentjaraningrat (1974:12) pernah berpendapat bahwa 
'seni' (termasuk 'sastra') adalah salah satu dari 
"unsur-unsur kebudayaan yang universel, dan merupakan 
unsur-unsur yang pasti bisa didapatkan di semua 
kebudayaan di dunia ••• " 

Pandangan saya bahwa 'sastra' tidak perlu/harus 
ada dalam setiap masyarakat pada setiap jaman pernah 
menimbulkan beberapa kesalah-pahaman di kalangan 
beberapa ·teman. Pertama, ada yang menafsirkan 
pernyataan saya itu sebagai pengingkaran adanya 
'sastra' seperti yang sekarang hadir dalam masyarakat 
Indonesia. Kedua, ada pula yang membantah pendapat 
saya dan mengatakan bahwa hal itu hanyalah sekedar 
persoalan istilah. Yang mereka maksudkan ialah 
'sastra' ada di semua masyarakat dalam segala jaman, 
walau namanya tak selalu 'sastra' dan ciri-cirinya bisa 
beragam-ragam. Persoalan pertama tidaklah serumit 
persoalan kedua, karena itu saya berminat menjernihkan 
persoalan yang pertama terlebih dahulu. 
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Saya tidak mengingkari kenyataan adanya 'sastra' 
(dalam pengertian yang tidak berbeda atau hampir-hampir 
tidak berbeda dari pengertian 1 iterature dalam bahasa 
Inggris mutakhir) di Indonesia masa ini. Saya juga 
tidak mengingkari adanya hal serupa 'sastra' atau 
literature dengan nama-nama yang berlainan di beberapa 
(saya yakin t idak s emua) masyaraka t di dunia. Tetapi 
yang ingin saya persoalkan: mengapa dan bagaimana 
sampai hal itu bisa terjadi? 

Jika saya menganut pandangan 'sastra universal' 
tentu saja pertanyaan demikian kedengarannya tolol dan 
tak perlu ditanyakan; saya akan beranggapan bahwa 
'sastra' memang ada dengan sendirinya di mana pun dan 
kapan pun sebagai bagian dari kehidupan manusia yang 
universal (seperti kematian, misalnya). Saya bukan 
pengikut paham sastra universal. Saya beranggapan 
tidak semua masyarakat di berbagai jaman perlu punya 
'sastra'. Kalau ternyata ada sejumlah masyarakat yang 
memang sama-sama punya 'sastra' di suatu masa, saya 
yakin hal disebabkan oleh adanya hubungan kesejarahan 
di antara masyarakat-masyarakat yang bersangkutan. 
Dalam konteks yang lebih konkrit di Indonesia masa ini, 
saya berpendapat 'sastra' yang kita miliki itu bisa ada 
berkat atau gara-gara (dua istilah yang punya konotasi 
berbeda, tergantung sudut pengamatan kita) pengalaman 
sejarah penjajahan di tanah air ini oleh bangsa-bangsa 
Barat. Dengan kata lain, sastra yang kini kita miliki 
sedikit banyak merupakan warisan hasil budi daya 
bangsa-bangsa penjajah kita. 

Tidak meratanya pengaruh kekuasaan penjajah asing 
pada masa lalu dan pengaruh kekuasaan kaum elit pribumi 
yang meneruskan hasil warisan tersebut pada masa 
berikutnya memungkinkan adanya beberapa lapisan 
(vertikal) atau pun wilayah (horisontal) masyarakat 
Indonesia yang tidak pernah benar-benar ber'sastra'. 
Sejauh mana kemungkinan itu merupakan kenyataan 
merupakan persoalan tersendiri yang membutuhkan jawaban 
di luar lingkup tulisan ini. Saya pikir tidaklah 
berlebih-belihan juka ada yang berpendapat bahwa sastra 
Indonesia sebenarnya merupakan sastra kelas menengah 
dan atas di kota-kota. Barangkali justru berlebih
lebihan jika sastra tersebut dinamakan sastra 
Indonesia • 
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Tentang soa I kedua (benar atau tidaknya 'sastra' 
ada di mana saja dan kapan saja sebagai persoalan 
'peristilahan' belaka) rasanya tak dapat saya tanggapi 
secara cukup memuaskan dalam karangan ini. Bukan saja 
hal itu teramat kompleks dan membutuhkan ruang bahasan 
tersendiri di luar karangan ringkas ini, tetapi juga 
karena terbatasnya kemampuan yang saya miliki saat ini. 
Bagaimana pun juga, saya akan berusaha mencatat 
beberapa pokok pikiran awam yang saat ini baru mampu 
saya capai. 

Saya meyakini pendapat bahwa istilah dan 
pengertiannya mempunyai kesatuan yang bulat. Suatu 
istilah lama, seperti 'sastra', mungkin saja dipakai 
pada masa yang lain dengan pengertian yang baru. Ini 
bukannya berarti pengertian yang satu lebih baik atau 
benar dari yang lain. Pengertian atau makna kata, 
'sastra' misalnya, tidak bersumber dalam kata itu 
sendiri. Pengertian dan istilah dibentuk oleh dan 
sekaligus membentuk kenyataan-kenyataan sosial tertentu 
di suatu masa tertentu (kontekstual). Tidak ada 
pengertian untuk sebuah istilah yang bersifat abadi, 
beku, atau lestari untuk jaman dan masyarakat yang 
berbeda-beda (universal). 

Dendang petani yang sedang bekerja di sawah, atau 
abang becak yang sedang beristirahat siang, atau babu 
yang mencuci seragam korpri juragannya di kamar mandi 
bukan tidak bisa disebut 'sastra'. Tetapi apa yang 
dalam pemikiran di kepala merupakan sesuatu yang '~ukan 
tidak bisa" tidak selalu menjadi kenyataan sosial yang 
konkrit. Kata, termasuk kata 'sastra', pada prakteknya 
merupakan sebuah kerangka atau kategori pemahaman. 
Apakah benar kategori 'sastra' seperti yang kita miliki 
di Indonesia masa ini (perlu) dimiliki para petani, 
abang becak, atau babu-babu? Jika tidak, apakah 
dendang-dendang mereka tepat disebut 'sastra'? Untuk 
memperjelas pokok pikiran saya, perbandingan yang lain 
mungkin bisa bermanfaat. 

Bukankah berlebih-Iebihan jika kita katakan bahwa 
'wayang' sebenarnya merupakan (seni pertunjukan yang) 
'universal', walau ada perbedaan atau keragaman ciri di 
berbagai tempat dan jaman. Maksudnya, di negeri-negeri 
Barat misalnya, tidak dipakai kelir tetapi layar putih 
yang sangat lebar; tidak digunakan anak-wayang tetapi 
pita filem yang digulung di rol; tidak kotak-wayang 
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tetapi mesin proyektor, dan seterusnya. 
Memasyarakatkan pengertian 'literature itu universal' 
pada abad ini akan lebih mudah daripada memasyarakatkan 
pengertian 'wayang (atau macapat, atau pantun, atau 
hikayat) itu universal'. Sebabnya jelas: literature 
lahir dari masyarakat bangsa-bangsa yang pernah (atau 
masih) manjajah masyarakat kelahiran wayang (atau 
macapat, atau pantun, atau hikayat). 

Karena itu soa 1 peristi lahan bukan "hanya sekedar" 
soa 1 peristil ahan. Ra 1 it u menj adi per soa 1 an so s ia 1 
yang berkaitan dengan soa l-soa 1 yang besar, termasuk 
keadilan sosial. Ideologi di balik pandangan universal 
seringkali menjadi kekuatan pengesahan penjajahan hidup 
satu kelompok manusia oleh kelompok yang lain. 
Ironisnya, praktek pengesahan demikian kadang-kadang 
juga didukung oleh pihak yang telah termakan ideologi 
tersebut. 

Pengesahan gagasan sastra universal merupakan 
pendukung penting bagi pengesahan anggapan adanya apa 
yang disebut 'sastra dunia' dengan beberapa tokoh 
berliterature sebagai penguasa puncak dan tokoh-tokoh 
'sastra' di negeri-negeri seperti Indonesia sebagai 
raja-raja kecil yang tunduk kepada mereka yang lebih 
berkuasa. Hal ini menjadi gamblang dengan melembaganya 
pemberian Radiah Nobel Sastra, seperti yang pernah 
disindir oleh Benedict Anderson (dalam sebuah karangan 
yang belum diterbitkan, mengenai cerpen "Dendam" karya 
Pramoedya A. Toer). Seakan-akan memang ada betul 
'sastra dunia' (dan 'sastra Indonesia' sebagai salah 
satu warganya) yang dapat dinilai dengan menggunakan 
ukuran-ukuran nilai sastra yang 'universal'. Seakan
akan pelembagaan pemberian hadiah itu pada kenyataannya 
tidak cenderung mengagungkan prestasi anggota 
oasyarakat raksasa yang berliterature, atau anggota 
~asyarakat lain yang dianggap dapat menguntungkan 
~ereka j ika diberi hadiah ter sebut. Diadakannya 
?elembagaan pemberian hadiah sastra untuk tingkat 
~egional Asia Tenggara belakangan ini menimbulkan rasa 
ingin tahu saya sejauh mana penyelenggaraan itu 
berbeda/mirip dengan penyelenggaraan Hadiah Nobel 
Sastra untuk tingkat 'dunia'. 

Selama ini belum ada sastrawan Indonesia yang 
ueaperoleh Radiah Nobel. Menurut saya hal ini terutama 
,:wslau mungkin bukan satu-satunya) disebabkan karena 

Diunduh dari <arielheryanto.wordpress.com>



16 

pemberian penghargaan seperti itu kepada sastrawan 
Indonesia tidak akan memberikan keuntungan yang jelas 
bagi kepentingan 'politis' para tokoh 'sastra dunia' 
tersebut. Yang jelas, saya tak bersikap sama dengan 
beberapa tokoh sastra di Indonesia yang menyedihkan 
kenyataan belum adanya sastrawan Indonesia yang 
menerima hadiah Nobel itu. Kenyataan itu oleh beberapa 
tokoh kita dianggap sebagai petunjuk rendahnya kwalitas 
manusia Indonesia yang menjadi sastrawan, atau setidak
tidaknya karya sastra mereka, dibanding sastra(wan) se 
dunia. Saya tidak bermaksud menyatakan bahwa sastrawan 
dan karya sastra di Indonesia mengungguli rekan
rekannya sejaman di negara-negara lain (karena saya 
belum percaya ada ukuran 'universal' yang dapat 
dijadikan dasar perbandingan sedunia demikian). Tetapi 
saya hanya bermaksud menolak kecenderungan orang untuk 
menggunakan hasil penilaian lembaga Hadiah Novel itu 
sebagai petunjuk rendahnya (atau pun tingginya) 
kwalitas sastra(wan) kita. Saya ingin memberikan satu 
contoh yang jelas dari kecenderungan yang saya anggap 
perlu dibenahi. 

Dalam pidato penerimaan gelar Doctor Honoris Causa 
dari Universitas Indonesia, 14 Juni 1975 di Jakarta, 
yang berjudul "Sastra Indonesia sebagai Warga Sastra 
Dunia" (judul ini sendiri sudah menunjukkan pandangan 
universal yang saya uraikan di atas), H.B. Jassin 
meminta agar sastrawan kita merasa rendah di hadapan 
'sastra(wan) dunia'. Menurut H.B. Jassin (1975:334) 
ada yang kurang di pihak sastrawan ki ta sehingga 
"sastrawan kita belum ada yang mendapatkan hadiah 
internasional, hadiah Nobel, misalnya. Kita haruslah 
tahu diri ••• Syarat untuk hadiah itu amat tinggi. Dan 
kita masih kekurangan makanan yang bergizi untuk 
mendapatkannya". Dalam takaran yang berbeda-beda, 
penyesalan serupa dan/atau pemujaan terhadap Hadiah 
Nobel Sastra begitu juga menjangkiti Sitor Situmorang 
(1983), Parnusuk Eneste (1983), dan juga Satyagiaha 
Hoerip (1984). 

Saya kira ada yang benar dari pernyataan H.B. 
Jassin bahwa ada yang 'kurang' dari sastra(wan) kita. 
Tetapi berbeda dengan H.B. Jassin yang berpendapat 
bahwa kekurangan itu perlu dikejar untuk menggenapi 
syarat penerimaan Hadiah Nobe l, saya berpendapa t 
kekurangan itu justru disebabkan oleh keinginan 
mendapatkan Hadiah Nobel serta upaya mengejar syarat-
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syarat penerimaan itu sendiri. Saya berharap 
sastra(wan) Indonesia tidak beramai-ramai mendukung 
penye1enggaraan hadiah sastra regional (atau pun 
nasiona1), jika hal itu sekedar untuk menutupi 
'kekurangan' yang disebut H.B. Jassin, yang juga bisa 
berarti mempertahankan 'kekurangan' yang saya 
maksudkan. Kekurangan kita masa ini, saya kira, ada1ah 
kekurangan pemahaman kontekstua1 tentang terbentuk dan 
terpeliharanya pengertian 'sastra' yang belakangan ini 
dominan di Indonesia, yang membedakannya dari apa yang 
dianggap Ibukan sastral. 

Sastra dan Bukan Sastra 

Apa yang disebut 'sastra' 1ahir, bertumbuh, dan 
(akan) mati da1am kehidupan sosial kita. Persis 
seperti yang pernah dikatakan Stanley Fish (1980:109) 
tentang batasan yang membedakan literature dari apa 
yang dianggap bukan 1 iterature: tidak bersumber dari 
apa-apa yang ada dalam rangkaian kata-kata, me1ainkan 
dari sikap dan benak kita sendiri. Sedangkan kata-kata 
itu sendiri juga bikinan manusia. Pandangan serupa 
sebenarnya dapat dikembangkan dari pemikiran Rendra 
(1983:72) yang disampaikannya da1am Seminar Peran 
Sastra dalam Perubahan Masyarakat, Agustus 1982 di 
Jakarta. Rendra berbicara tentang kehidupan sosia1 dan 
ketidakadi1an sosial sebagai hal-hal bikinan manusia 
sendiri, bukan peristiwa a1am yang diatur Tuhan. 
Karena itu manusia bisa merubahnya. 

Istilah 'sastra' di kepulauan Nusantara sudah 
iikena1 dalam behasa sebagian anggota masyarakat (ke1as 
~tas) 1ebih dari seribu tahun yang 1ampau. Jadi jauh 
seDelum ada hubungan dengan orang-orang Eropa. Tetapi 
?engertian 'sastral yang kini dominan da1am masyarakat 
=::donesia be1um berusia tua (barangkali satu, paling 
~auh dua abad). Pengertian mutakhir 'sastra' da1am 
=asyarakat kita berasa1 dari pengertian literature 
:alam bahasa Inggris mutakhir yang datang dari Eropa 
:an Amerika Serikat. Pengertian 1 iterature mutakhir 
~:u sendiri berusia re1atif muda (sekitar dua abad), 
.~:au istilahnya berusia jauh lebih tua. 

~empertanyakan apa itu 'sastra ' dan apa yang 
:~~an sastra' merupakan pertanyaan paling mendasar 
~~::~ paling menentukan aneka persoa1an dan pemahaman 
:~~c= kesusasteraan kita. Kurangnya pertanyaan 
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mendasar itu dipergulatkan dalam kesusasteraan kita 
belakangan ini menunjukkan kurangnya pemikiran
pemikiran mendalam atau radikal yang kita butuhkan. 
Hal itu menunjukkan kuatnya kecenderungan nrima apa-apa 
yang sudah dibentuk oleh pemikiran-pemikiran yang 
dominan. 

Tetapi mempertanyakan batasan 'sastra' dan 'bukan 
sastra' demikian bisa mengarah ke (paling tidak dua) 
sasaran-sasaran yang berbeda. Pertanyaan itu, 
misalnya, bisa mendorong orang pada upaya mencari-cari 
sumber batasan 'sastra' di dalam 'sastra' itu sendiri. 
Hal seperti itu cocok bagi penganut pandangan sastra 
'universal,.10 Pertanyaan demikian cocok bagi mereka 
yang percaya akan adanya apa yang disebut "sastra itu 
sendiri". Sebagai peminat pandangan sastra 
'kontekstual' saya lebih berminat mencari sumber 
batasan 'sastra' (dan 'bukan sastra') itu pada konteks 
sosial yang nyata dalam suatu masyarakat tertentu dan 
pada masa tertentu. Saya tidak mempercayai adanya satu 
batasan 'sastra' yang bersifat paling betul/baik untuk 
berbagai konteks sosial. 

Dalam konteks sosial yang kita hayati bersama di 
Indonesia masa ini, serangkaian pengertian yang 
membentuk batasan 'sastra' merupakan persoalan
persoalan sosial yang, menurut saya, tidak 
menggembirakan. Saya tak berniat menguraikan berbagai 
persoalan tersebut disini,11 tetapi saya akan mencoba 
membahas salah satu bagian dari persoalan tersebut. 
Bagian persoalan yang saya maksudkan ialah tempat dan 
kaitan 'po 1 itik' di antara dua wi layah pemahaman 
('sastra' dan 'bukan sastra') yang dominan di 
Indonesia. Salah satu bagian dari rangkaian pengertian 
tentang 'sastra' yang masa ini dominan di Indonesia 
ialah 'sastra' sebagai sesuatu yang bukan (bahkan 
mungkin 'lawan') politik, dan tidak perlu/seharusnya 
(di)politis(kan). Betapa 'politis'nya ajaran seperti 
itu! 

Saya percaya pengertian 'sastra' seperti yang kini 
dominan di Indonesia terse but tidak berusia tua. Jika 
kita beranggapan ada 'sastra' dan juga 'politik' dalam 
masyarakat-masyarakat tradisional di Nusantara, maka 
saya cendrung mempercayai pendapat yang menyatakan 
bahwa dalam masyarakat-masyarakat tersebut 'sastra' dan 
'politik' tak dipandang sebagai dua perkara yang 
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terpisahkan. Hal ini juga disinggung sedikit oleh 
Foulcher (1984:4), juga Mangunwijaya (1984). 

Dalam sejarah sastra Indonesia, pergulatan gagasan 
terseru tentang kesatuan/keterpisahan antara 'seni' 
(termasuk 'sastra') dan 'politik' yang pernah terjadi 
selama ini agaknya pergulatan gagasan yang berlangsung 
pada tahun-tahun menjelang robohnya apa yang pada masa 
ini disebut "Orde Lama". Penelitian Foulcher (1984) 
yang secara khusus mempelajari pergulatan tersebut 
merupakan sa 1 ah sat u umpan pa ling mutakhir bagi 
pemikiran kita masa ini, terlepas apakah kita 
menyetujuinya atau tidak. Penelitian Foulcher itu 
menjadi penting, karena langkanya penelitian seperti 
itu dan seteliti yang dikerjakan Foulcher. Robahnya 
"Orde Lama" oleh Foulcher (1984:1) tidak saja dipandang 
sebagai masa kebangkitan dan awal kejayaan "Orde Baru", 
tetapi juga sebagai kemenangan pengikut pandangan 
sastra universal, yang berpahlawankan Manifes 
Kebudayaan.12 Kelompok Manifes Kebudayaan ini mengaku 
tidak mau meletakkan 'politik' di atas 'seni' (dan 
sebaliknya juga). Foulcher mengejek Manifes Kebudayaan 
yang dianggapnya memperjuangkan pandangan 'seni' yang 
'bebas politik'. Sebab menurut Foulcher (1984:35) 
pandangan itu sendiri merupakan sebuah pernyataan 
politis. 

Langkanya sumber data yang saat ini tersedia 
tentang pemikiran para (bekas) musuh-musuh Manifes 
Kebudayaan (apalagi yang otentik) tentang kaitan 'seni' 
dan 'politik' menyulitkan orang seawam saya untuk 
memahami sebaik-baiknya pergulatan gagasan pada akhir 
masa Orde Lama itu. Walau pusat perhatian dalam 
karangan ini tertuju pada kehidupan sastra Indonesia 
yang lebih mutakhir, sambungan sejarah antara sastra di 
Indonesia sebe 1 um dan sesudah tahun 1965 yang dibahas 
Foulcher amatlah penting untuk melengkapi pemahaman 
kita tentang konteks sastra mutakhir di Indonesia. 

Ada satu hal penting tentang kaitan 'seni' dan 
'politik' dalam pembahasan Foulcher yang, menurut saya, 
perlu dikaji kembali. Pandangan Foulcher (yang 
mengesankan sikap membela -- walau ini tidak dengan 
sendirinya berarti mewakili -- pandangan seniman Lekra) 
menyarankan paham 'politik' di atas 'senile Menurut 
Foulcher (1984:12,11) kegiatan bersastra merupakan 
"tindakan pengamalan ideologi", dan "Apa yang 
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ditampilkan sebagai perbedaan antara seni dan ideologi 
pada kenyataannya merupakan suatu pi 1 ihan antara 
ideologi-ideologi yang saling bersaing dan dampaknya 
dalam kegiatan sosial dan budaya.,,13 

Nampaknya ada yang perlu dikaji kembali dari pesan 
di balik pernyataan di atas, selama 'politik' (atau 
'ideologi') dan 'seni' dianggap dapat dipisah-pisah 
demikian, dan yang satu dianggap hanya tunduk atau 
di tentukan 0 1 eh yang lain. Seandainya benar 'sas tra' 
hanyalah kaki-tangan 'politik' (atau 'ideologi'), lalu 
bagaimana terbentuknya 'i deo log i' it u ? Ti da kkah 
keduanya (jika akan dianggap sebagai 'dua') saling 
membentuk dan mengisi (disamping campur-tangan 
kekuatan-kekuatan yang lain dari yang 'dua' tersebut)? 

Hal di atas mengingatkan saya pada kritik Raymond 
Williams (1977:19) terhadap kecenderungan beberapa 
pengikut paham Marxisme yang pernah menonjol di Barat. 
Williams tidak berbicara secara khusus tentang 
pemisahan 'sastra' dan 'politik', tetapi inti persoalan 
yang diungkapkannya puny a hikmah besar bagi kita. 
Williams berbicara tentang kecenderungan beberapa 
penganut paham Marxisme di masa 1 ampau yang memisah
misahkan pengertian base dan superstructure; meremehkan 
yang kedua (termasuk 'seni', tapi juga 'politik') 
sebagai sesuatu yang di tentukan, tergantung pada, dan 
sekedar menjadi alat bagi yang pertama. Williams 
menolak pandangan yang bersikap kaku terhadap apa-apa 
yang sebenarnya hanyalah kategori-kategori abstrak 
belaka. 

Pemakaian (secara cukup kaku) kategori-kategori 
'sastra' dan 'politik' di Indonesia masa ini sudah 
sedemikian meresap dalam benak dan bahasa kita. Maka 
amat suli~lah bagi siapa saja untuk menghindar dari 
pengaruh kecenderungan demikian, termasuk bagi mereka 
yang berminat sungguh-sungguh untuk mencari hubungan di 
antara keduanya. Di awal karangan ini saya menyebut 
keprihatinan Y.B. Mangunwijaya (1984) atas 
'keterpisahan' antara 'sastra' dan 'politik', serta 
harapannya agar ke 'dua'nya diakrabkan. Itu bukanlah 
satu-satunya contoh tentang kuatnya pengaruh pengertian 
'sastra' yang terpisahkan dari 'politik', samijai-sampai 
para cendekiawan terpenting kita tak sepenuhnya bebas 
dari pengaruh tersebut. Berikut ini akan saya sebutkan 
tiga contoh serupa yang saya ambil dari pernyataan tiga 
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tokoh penting (jikalau bukan terpenting) dalam proses 
per lawanan terhadap gagasan-gagasan tentang 'sastra' 
yang dominan di Indonesia tahun-tahun belakangan ini. 
Ketiga tokoh yang saya maksudkan adalah Emha Ainun 
Nadjib, Rendra, dan Arief Budiman. 

Emha A. Nadjib (1982a:26) menolak gagasan-gagasan 
seperti "Jangan berpolitik di Mesjid", atau "Jangan 
berkotbah dalam puisi". Ia menentang "Aksentuasi 
keterpis ahan ant a ra b er bag a i b ida ng ke hi dupan". 
Menurut Emha (1982a:261): "Suatu kekuatan .Y1!!!&. memimpin 
kehidupan masyarakat akan senantiasa memelihara dan 
mempertahankan keterpisahan itu". Emha (1982a:262) 
menolak pandangan Sutardji C. Bachri bahwa ''makna tak 
penting, pokoknya asal enak dibaca maka sebuah puisi 
sudah berhasil". Ia juga menolak pandangan Abdul Hadi 
WM bahwa "Dalam berpuisi kita harus ingat batas 
kompetensi kepenyairan. Biarlah sosiolog berbicara 
soa l-soa 1 sos ia 1, mereka yang berkompeten" (Emha, 
1982a:262). Anehnya, Emha (1982a:259) sendiri merasa 
"Dalam forum kesusasteraan agak kurang enak untuk 
memakai frame yang 'politis''' • 

Sikap 'mendua,14 begitu bisa mengingatkan kita 
pada pandangan Ajip Rosidi yang dinyatakannya duapuluh 
tahun yang lalu. Waktu itu Ajip Rosidi mengajukan 
pendapat bahwa jika kita bicara tentang kelahiran 
sastra Indonesia, kita mesti memahaminya sebagai 
ke1ahiran sastra bangsa Indonesia. Tetapi Ajip 
(1964:6) menjadi kuatir dengan pendapat yang 
diajukannya sendiri: "Dengan dasar pikiran seperti itu 
bukanlah sekali-kali maksud saya hendak 
memperpolitikkan kesusasteraan atau mentjampur-baurkan 
persoalan kesusasteraan dengan persoalan politik ••• " 

Mungkin tidak berlebihan jika Rendra dianggap 
sebagai salah satu dari sejumlah kecil 'seni'man 
Indonesia mutakhir yang paling banyak menggeluti soal
soal 'politis'. Tapi rasanya dibutuhkan penjelasan 
yang lebih tegas tatkala ia menyebut-nyebut pepatah '~i 
calam ilmu silat tidak ada juara nomor dua, di dalam 
ilmu surat tidak ada juara nomor satu" (Rendra, 
1983:77). Tidaklah adil jika pernyataan Rendra itu 
saya kutip tanpa menyertakan penjelasan konteks asli 
yang dimaksudkannya. Rendra menyebutkan pepatah itu 
dengan maksud merendah. Pernyataan itu diucapkan dalam 
?idato penerimaan penghargaan dari Akademi Jakarta; 
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Rendra menerima hadiah itu, menurut pengakuannya 
sendiri, tidak "dengan rasa unggu1". Yang masih 
membutuhkan penje1asan 1ebih tegas: benarkah 'i1mu 
si1at' dan 'i1mu surat' da1am kenyataan hidup kita 
sehari-hari merupakan dua hal yang terpisahkan? Rendra 
memang menyebut-nyebut hubungan di antara keduanya. 
Tetapi bagaimana tepatnya hubungan itu menurut Rendra? 
Sebagian dari jawab Rendra bisa tercermin dari 
tindakannya mengutip pepatah itu. Hubungan itu menurut 
Rendra berada da1am wi1ayah kerja para cendekiawan yang 
di1embagakan. Sedang seniman yang ber'i1mu surat' 
dianggapnya tingga1 di 'atas angin'. 

Arief Budiman tampi1 sebagai cendekiawan yang 
1ebih dekat dengan soa1-soa1 'po1itik' daripada 'seni' 
(jika dianggap 'dual begitu), wa1au para sahabatnya 
tahu benar bahwa dia punya perhatian besar pada 
ke'dua'nya. Ketika berkunjung ke Jerman, Arief Budiman 
mewawancarai Gunter Grass, dan salah satu pertanyaan
nya: mana yang menurut Gunter Grass 1ebih baik 
dianda1kan 'sastra' atau 'po1itik' untuk memperjuangkan 
perubahan rea1itas sosia1? Seka1i pun Gunter Grass 
sudah menjawab bahwa ke'dua-dua'nya penting, Arief 
masih berupaya membedakan ke 'dua'nya sebagai tanggapan 
1ebih 1anjut atas jawaban Gunter Grass (Arief,1984a). 
Perbincangan-perbincangan saya yang paling be1akangan 
dengan Arief Budiman meyakinkan saya bahwa sebenarnya 
Arief tidak1ah bersikap sedemikian kaku terhadap 
kategori-kategori 'sastra' dan 'bukan sastra' seperti 
yang bisa dikesankan oleh wawancara di atas. Da1am 
perbincangan-perbincangan informal tersebut Arief juga 
meyakinkan saya bahwa Y.B. Mangunwij aya, Emha A. 
Nadjib, atau pun Rendra sebenarnya mempunyai pandangan 
yang seja1an dengan apa yang saya sebut 'kontekstua1'. 
Cuma saja, seperti yang saya ajukan di atas, pengaruh 
pemikiran yang memisah-misahkan 'sastra' dan 'po1itik' 
sudah ter1a1u kuat da1am masyarakat kita sehingga 
tidak1ah se1a1u mudah untuk menge1akkan diri dari 
pengaruh tersebut. 

Bentuk dan lsi 

Kuatnya dominasi pemikiran yang memisahkan 
'sastra' dan 'po1itik' membawa akibat-akibat yang tidak 
tanggung-tanggung. Edward Said (1982) pernah menyerang 
pemikiran yang bertumbuh di ka1angan para ah1i 
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literature di dalam masyarakatnya (Amerika Serikat) 
yang memisah-misahkan literature dari politics. 
Menurut Said, ajaran demikian merupakan siasat para 
pemilik kekuasaan agar di sekolah (dan untuk Indonesia, 
kita dapat tambahkan pula: seminar/diskusi/sarasehan/ 
pertemuan sastra, serta rubrik 'sastra' dalam koran) 
orang yang membicarakan 'sastra' tak usah senggol
senggol dan membahas dokumen negara, laporan-laporan 
penelitian sosiologis, atau berita-berita koran. 

Seperti yang disindir Said di negerinya sendiri, 
di tanah air ini kita juga sesekali berbicara tentang 
'sastra' yang (berbau) 'politis'. Orang boleh 
menyinggung-nyinggung 'politik' dalam forum 'sastra'. 
Tapi dalam pembicaraan seperti itu, pembahasan tentang 
'politik' sang sastrawan di 'luar' kesastrawanannya, di 
'luar' karya sastranya, atau persoalan-persoalan 
'politis' yang ikut menjadi bagian dari isi karya 
sastra. Bentuk, atau kerangka, atau kategori 'sastra' 
itu sendiri dianggap netral, non-politis, atau bahkan 
dianggap mulia. Politis atau tidaknya suatu karya 
sastra hanya diperhitungkan dari apa-apa yang menjadi 
1.S 1.nya. 

Menurut hemat saya tak ada ba ta san, bent uk, 
kerangka, atau kategori 'sastra' yang bersifat netra 1. 
J~ga 'sastra' dalam pengertian yang masa ini dominan di 
dalam masyarakat kita. Batasan, bentuk, kerangka atau 
kategori itu dibentuk oleh (dan sekaligus membentuk) 
hubungan antar kekuatan-kekuatan sosial yang hidup • 
Kelompok yang tak punya kekuatan sosial seringkali tak 
mendapat kesempatan untuk terlibat aktif dalam proses 
pembentukan demikian, dan kepentingan kelompok lemah 
ini tak terlindungi. Untuk sedikit lebih memperjelas 
pengertian abstrak di atas, saya ingin menyebutkan 
beberapa contoh yang agak konkrit untuk menunjukkan 
ketidak-netralan kategori 'sastra' yang kini dominan di 
Indonesia. 

Misalnya saja, salah satu bagian dari pengertian 
Isastra' yang kini dominan di Indonesia lebih sering 
Cdaripada yang tidak) dipahami sebagai sebentuk karya 
:ul is. Kadang-kadang memang ada yang menyebut-nyebut 
dan mengakui adanya 'sastra lisan'. Tetapi pemakaian 
istilah itu sendiri menunjukkan dominasi pemikiran 
tentang 'sastra' yang saya maksudkan. Untuk menyebut 
'sastra ' yang tidak lisan, orang tidak merasa perlu 
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mencantumkan embel-embel istilah 'tertulis' di belakang 
gata'sastra'.1 5 Karena itu tidaklah mengherankan jika 
'sastrawan' juga sering disebut 'penulis' (walau tak 
semua 'penulis' disebut 'sastrawan'). Condongnya 
pengertian 'sastra' yang demikian tidak netral dalam 
konteks masyarakat kita yang lebih banyak berorientasi 
pada budaya lisan. l6 Artinya, 'sastra' menjadi bagian 
kehidupan sosial sekelompok kecil warga masyarakat kita 
yang menguasai dan mendapat pendidikan baca-tulis. 

Tetapi pengertian di atas bukanlah satu-satunya 
pengertian 'sastra' yang kini dominan di dalam 
masyarakat kita. Ada beberapa yang lain, yang juga 
tidak netral. Misalnya, pengertian 'sastra' (bukan 
saja sembarang yang 'tertulis' melainkan tulisan dalam 
bentuk) yang dipahami sebagai prosa, puisi, drama, atau 
kombinasi di antara ketiganya. Pengertian-pengertian 
prosa, puisi, dan drama yang kini dominan di Indonesia 
bersumber dari Eropa dan Amerika Serikat. Maka semakin 
dekat orang-orang kita dengan pusat atau sumber budaya 
(pada umumnya atau sastra pada khususnya) Eropa dan/ 
atau Amerika Serikat semakin trampil ber'sastra', fasih 
membicarakan 'sastra', dan semakin berpengaruhlah 
mereka dalam pertumbuhan kesusasteraan Indonesia. 
Orang-orang Indonesia yang mampu mendekati, mengenal, 
mempelajari dan menghayati sedalam-dalamnya kekayaan 
budaya Eropa dan Amerika Serikat itu jelas terbatas di 
kalangan warga masyarakat kelas atas/menengah saja. 

Beberapa bagian lain dari pengertian yang 
membentuk pemahaman kita tentang 'sastra' memperkuat 
penafsiran saya atas ketidak-netralan pemahaman 
'sastra' yang kini dominan di Indonesia. Saya tidak 
akan mencoba menguraikan bagian-bagian lain dari 
pengertian itu di dalam karangan ini.l7 Saya kira 
contoh-co~toh yang baru saya sebutkan di atas cukup 
menjelaskan bagaimana batasan, kerangka, bentuk, atau 
kategori yang disebut 'sastra' secara politis tidak 
netral. Untuk memperjelas penafsiran saya atas kuatnya 
dominasi pemikiran yang hanya menekankan isi dan 
meremehkan bentuk 'sas tra' untuk mengukur warna a tau 
orientasi politis karya sastra, saya akan menampilkan 
contoh yang konkri t. 

Sapardi Djoko Damono merupakan salah satu pengamat 
sastra Indonesia yang sangat rajin membahas kritik 
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sosia1 da1am sastra Indonesia. Pendapatnya banyak 
diterima dan dikutip orang, terutama yang 
diungkapkannya da1am tu1isan berjudu1 "Kritik Sosia1 
Da1am Sastra Indonesia: Lebah Tanpa Sengat" (Sapardi, 
1977). Da1am tulisan itu Sapardi mene1iti sejum1ah 
karya sastra Indonesia dan mengajukan kesimpulan: 
"Tidak ada a1asan lagi untuk menuduh bahwa sastrawan 
dan sastra kita tidak terlibat dalam persoalan 
masyarakat" (Sapardi, 1977:60). 

Apa yang dimaksudkan Sapardi dengan "ter1ibat 
dalam persoa1an masyarakat" ialah keprihatinan atas 
penderitaan anggota masyarakat ke1as bawah dan 
perhatian untuk membe1anya. Sedang ukuran yang dipakai 
Sapardi untuk menilai ke"terlibat"an itu adalah hal-hal 
yang dapat kita sebut sebagai isi/thema dalam karya
karya sastra yang dibahasnya. Dengan kata lain, pusat 
perhatian Sapardi ialah 'tentang apa' karya-karya 
sastra itu ber'kisah'. Hal itu dapat kita amati dengan 
jelas dari salah satu dari sejumlah pembahasan serupa 
yang dikerjakan Sapardi (1977:61): 

Tahun 50-an negeri ini dilanda korupsi; 
Pramoedya Ananta Toer menu 1 is novel Korups i. 
Tetapi korupsi tidak berhenti setelah beberapa di 
antara kita membaca novel itu; ia semakin 
mengganas sampai hari ini. Dan saya yakin, kalau 
sekarang Sudomo mulai mencoba memberantasnya (hal 
yang juga pernah di1akukan orang sebelumnya), itu 
bukan karena ia telah membaca novel, sajak atau 
menonton drama. Tindakan ini pasti disebabkan 
olah [oleh] hal yang diluar sastra, yang hanya 
bisa kita terka-terka saja. 

Dengan mempertimbangkan ketidak-netralan 
pengertian 'sastra' itu sendiri, sebagai persoalan 
paling mendasar, sebetulnya tidak1ah aneh jika ternyata 
kritik-kritik sosial dalam karya-karya sastra yang 
dibahas Sapardi itu tidak membawa perubahan sosia1 
(ka1au pun ada) yang berarti. Kritik-kritik itu 
seperti (yang dikiaskan Sapardi) 1ebah yang tak 
menyengat. Sapardi (1977 :60) mempertanyakan sendiri 
'mengapa kritik sosia1 yang disampaikan sastrawan tidak 
efektif?" Namun sayang, pertanyaan penting ini tidak 
menghantarkan pemikiran Sapardi menuju ke titik 
persoa1an mendasar (pengertian 'sastra') yang saya 
uraikan di atas. Jawaban Sapardi atas pertanyaan 
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penting itu mengarah pada tuduhan lemahnya pemahaman 
sastrawan kita pada masalah-masalah sosial yang 
dijadikan bahan untuk isi karya sastra itu. Jawaban 
itu tidak diungkapkannya secara terbuka, tetapi 
tersirat dalam saran pemecah persoalan yang diajukan 
Sapardi (1977:61) untuk para sastrawan: '~atu-satunya 
hal yang bisa dilakukan penulis masa kini adalah 
bersikap lebih bersungguh-sungguh dalam memperhatikan 
persoalan masyarakat di sekitarnya." 

Sapardi bukanlah satu-satunya pengamat sastra 
Indonesia mutakhir yang membahas kaitan 'sastra' dan 
'sosial-politik-ekonomi' dengan pemikiran serupa itu. 
Saya hanya mengajukan pandangan Sapardi karena, seperti 
yang saya singgung di depan, Sapardi merupakan tokoh 
yang amat (mungkin paling?) rajin pada tahun-tahun 
belakangan ini dalam mempersoalkan hal tersebut. 
Pemikiran seperti itu bahkan masih dipertahankan 
Sapardi hingga tahun 1984 ini untuk mengomentari kasus 
Nasruddin. Nasruddin adalah seorang pelajar Madrasah 
Aliyah Negeri II, Yogyakarta yang diinterogasi camat 
dan polisi setempat, lalu diskors sekolahnya gara-gara 
ia membaca puisi yang oleh petugas keamanan dianggap 
"bisa mengganggu keamanan dan merendahkan wibawa 
pemerintah" (Tempo, 8-10-1983). Menurut Sapardi 
(1983b:427): "Jadi anak muda ini telah menjadi korban 
keyakinan sementara sastrawan, bahwa puisi (baca 
slogan) bisa menghentikan korupsi dan penye I ewengan". 
Lepas dari benar atau tidak ada sementara sastrawan 
yang punya keyakinan seperti yang disebut Sapardi itu, 
yang menjadi persoalan bagi saya ialah jika sampai apa 
yang disebut "puisi" oleh Sapardi dianggap sebagai 
kategori yang mati, dan hanya isi puisi yang perlu 
dipersoalkan. 

Denga~ pemahaman seperti itu, saya merasa kurang 
puas dengan perdebatan tentang 'sastra kiri' lawan 
'sastra kanan' yang belakangan menarik perhatian banyak 
pengamat sastra Indonesia mutakhir. Saya merasa kurang 
puas sebab pusat perdebatan itu berkisar pada 
pengertian-pengertian 'kiri' dan 'kanan'nya sastra. 
Sedang 'sastra'nya sendiri kurang dipermasalahkan, 
seakan-akan 'sastra' itu sendiri belum punya warna 
'kiri' atau 'kanan' jika tidak diberi embel-embel 
'kiri' atau 'kanan'. 
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Setelah mengajukan persoalan-persoalan di atas dan 
sebelum mengakhiri tulisan ini, saya ingin mengajukan 
beberapa contoh konkrit yang sementara in~ dapat 
dipertimbangkan sebagai jawaban alternatif l untuk 
membebaskan kita dari kungkungan pengertian 'sastra' 
yang kini dominan di Indonesia. Menurut hemat saya, 
jawaban alternatif ini merupakan salah satu kunci 
terpenting yang dapat kita harapkan mampu menghadapi 
persoalan-persoalan (misalnya 'keterasingan' sastra 
Indonesia dari masyarakat luas, dan 'ketumpulan' daya 
kritik sastra(wan) kita terhadap persoalan-persoalan 
sosial) yang belakangan menyita perhatian utama banyak 
pemikir terkemuka sastra Indonesia mutakhir. 

Iwan Fals dan terlebih-lebih lagi Rhoma Irama 
nampaknya telah mengungguli sebagian besar sastrawan 
kita dalam upaya berkomunikasi dengan sebanyak mungkin 
warga masyarakat Indonesia. Kritik-kritik sosial yang 
diungkapkan oleh dua seniman mutakhir ini juga 
nampaknya jauh lebih 'menyengat' daripada kritik 
kebanyakan sastrawan kita yang berupaya serupa (tidak 
s emua sa s t rawan ki ta berupaya demikian). Memang, 
ungkapan-ungkapan Iwan Fals dan Rhoma Irama dalam 
pemikiran para pengamat kebudayaan kita cenderun~ 
dikategorikan sebagai 'musik' dan bukan 'sastra,.l 
Tapi justru inilah pokok persoalan utama yang saya 
bentangkan di dalam karangan ini. Mengingat jauh lebih 
pentingnya komunikasi 'lisan' daripada 'tulisan' dalam 
hidup sebagian besar anggota masyarakat kita, tidahlah 
berlebih-lebihan jika saya berharap akan lebih 
banyaknya 'sastra'wan kita yang bernyanyi, atau 
mendongeng lisan, atau berpentas sandiwara20 yang 
merakyat-luas, daripada hanya menulis tentang rakyat 
jelata. Betapa perlunya kita ~empertimbangkan kembali 
secara luwes dan terbuka patokan-patokan kategoris 
'sastra' dan 'bukan sastra' yang selama ini merajai 
kehidupan sastra Indonesia mutakhir. 

Dengan mengajukan pemikiran alternatif seperti itu 
bukan sekali-kali maksud saya untuk mengingkari 
kekuatan tulisan yang sudah berpengaruh besar dalam 
kehidupan sebagian (khususnya kelas menengah/atas) 
varga masyarakat kita. Karena itu saya juga tidak 
mengusulkan dihentikannya kegiatan menulis sama sekali. 
Ietapi karya tulis yang saya maksudkan agak berbeda 
dengan apa yang menjadi bag ian dalam pengertian 
'sastra' yang dominan di Indonesia saat ini. Dua 
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contoh macam 't u 1 isan' yang saya maksudkan akan saya 
sebutkan di bawah ini. Yang pertama, tulisan-tulisan 
dalam koran (berupa ulasan peristiwa aktual, uraian 
pendapat/artikel, atau bahkan 'surat dari pembaca') 
yang telah menjadi salah satu andalan komunikasi massa 
para pemegang kekuasaan dan para saingannya. Peran 
sosial-politik koran sejak awal kebangkitan bangsa kita 
hingga kini jauh lebih besar daripada peran yang pernah 
dimainkan 'sastra' kita. Kalau ternyata dari masa ke 
masa koran menjadi salah satu sasaran utama sensor 
penguasa, semakin terbuktilah besarnya kekuatan sosial 
tulisan-tulisan dalam koran. Ancaman (misalnya lewat 
telpon) dari pihak-pihak pemegang kekuatan sosial 
(tidak harus berarti pemerintah) atas apa-apa yang 
dapat dan tidak dapat ditulis dalam koran tidaklah 
sebanding dengan (walau ada) tekanan serupa yang pernah 
dialami para 'sastra 'wan ki ta. 

Tulisan-tulisan dalam koran tersebut nyatanya 
dikeluarkan dari batasan 'sastra' yang dominan di 
Indonesia masa ini (juga di beberapa tempat lain, atau 
masa lain) oleh para pemegang kekuatan sosial yang 
memang tidak bodoh. Disengaja atau pun tidak, 
sastra(wan) kita masa ini menghuni suatu wilayah 
berkarya yang sempit dan yang (di)jinak(kan), walau 
wilayah itu sesekali ditaburi sanjungan-sanjungan 
muluk. 21 Sastra(wan) kita mengingatkan saya akan 
kedudukan sosial wanita kelas menengah dan atas dalam 
masyarakat kita: mereka diberi gelar-gelar sanjungan, 
sambil sekaligus dibatasi geraknya (termasuk oleh 
gelar-gelar itu) dan sesekali ditindas. 

Contoh terakhir yang ingin saya ketengahkan disini 
sebagai bentuk tulisan alternatif ialah beberapa karya 
tulis Pramoedya Ananta Toer sepulangnya dari pulau 
Buru. Ka~ya-karya tulis itu tak diijinkan beredar. 
Saya kira salah satu sebab mengapa karya-karya itu 
berdaya sosial besar (dan mungkin dianggap terlalu 
besar sehingga dianggap dapat mengancam kestabilan 
kedudukan pemilik kekuatan sosial masa ini) ialah 
karena karya-karya itu menerobos, melewati atau 
menabrak batas-batas kategori 'sastra' (yang dibedakan 
dari 'sejarah', ulasan 'sosiologis', atau 'ekonomi', 
atau 'politik') seperti yang selama ini mengurung dan 
dipatuhi banyak penulis 'sastra' kita. 
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Perubahan pengertian pembatas 'sastra' dari apa 
yang saat ini dominan di Indonesia, saya kira, tidak 
dapat ditawar-tawar lagi jika kita memang mengharapkan 
peran 'sastra' yang lebih berarti dalam proses 
perubahan sosial. Memang benar, perubahan radikal 
Cdalam pengertian 'mendasar') seperti itu tidaklah 
mudah dikerjakan, dan jelas tidak mungkin dapat (jika 
benar dikehendaki) diwujudkan dalam waktu yang singkat. 
Yang kita butuhkan sekarang bukan sekedar perubahan 
warna atau embe1-embe1 untuk 'sastra', dengan tetap 
mempertahankan pengertian mendasar tentang 'sastra' itu 
sendiri, seka1i pun ini re1atif lebih mudah daripada 
apa yang saya harapkan di atas. Perubahan makna kata, 
atau pengertian isti1ah kunci seperti 'sastral tidak 
harus mengawa1i lebih dahulu atau membuntuti saja 
perubahan-perubahan sosia1-politik. Yang satu tak 
mungkin terpisahkan dari yang lain. 

Malang, Desember 1984. 

Diunduh dari <arielheryanto.wordpress.com>




