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LAHIRNYA SERANGKAIAN 
PERDEBATAN 

(sebuah pendahuluan) 

Secara ringkas dan sederhana, dalam cataian pendahu
luan ini akan dibahas masalah-masalah seperti: mengapa per
dcbatan ''sastra kontekstual" bisa timbul dengan meriah, 
dan rnengapa timbulnya pad a \\'aktu-\\'aktu bclakangan ini; 
juga bagaimana a\\'al-mula timbulnya. Masalah-masalah itu 
saling berkaitan, jadi tidak akan dibahas satu per satu 
secant terpisah-pisah. Dengan mengkaji konteks timbulnya 
gagasan dan perdebatan "sastra kontekstual" sebenamya 
kita telah mempraktekkan corak pcmikiran "(sastra) kon
tekstual" itu sendiri. Jika pemikiran "sastra kontekstual" 
selama ini banyak mempcrsoalkan konteks (kesu- )sastra(-an) 
kini kita mempersoalkan konteks timbulnya perdebatan 
''sastra konte kstual" i tu sendiri. 

Sebelum menyelami pokok-pokok masalah yang telah 
disebutkan di atas, perlu dicatat tcrlebih dulu bahwa "ga
gasan" atau "faham" yang sudah dijuluki "sastra konteks
tual" itu bukanlah serumpun pemikiran yang batas-batas
,nya teramat jelas, dan bukan milik sekelompok organisasi. 
Mereka yang berfihak pada gagasan-gagasan dasar "sastra 
kontekstual" tidak terikat pada serangkaian rumus-rumus 
pernyataan yang baku dan seragam. Mereka tidak memi
liki atau tunduk pada suatu "maklumat", "pernyataan", 
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"maniks", atau "deklarasi". Ikngan demikian "sastra kon
tekstual" sdama ini masih sangat terbuka bagi masukan 
pemikiran-pcllIikiran baru dari siapa pun juga. Siapa saja 
bisa ikul "mcmiliki" dan mengcmbangkan, seperti juga siapa 
s~lja hoieh mcndehat dan mencntang gagasan ''sastra kon
tekstLlal". Tidak ada pusat atau versi standar/baku yang 
"sail" hagi "faham" sastra kontekstual. Scmuanya S~Jl. 

Y~~ng ada pada kita kini ialah sllatu "sejarah", suatu 
pengalaman terlibat dalam proses sosialisasi timbulnya per
debatan bcristibh kunci "sastra kontekstual". Yang ada itu

lah yang akan dipaparkan di sini. 

DUA NAMA, TIGA FAKTOR 

Sejauh ini telah dikenal dLia nama penting dabm tin
jauan awal tumbuhnya perdebatan "sastra kontekstual". 
Yang pertama ialah nama seorang tokoh kontroversial: 
Arid Budiman. Yang kedua adalah nama suatu pertcmuan 
di Solo (28-29 Oktober 1984): Sarasehan Kesenian 1984. 
Arid Budiman diakui sebagai "pencetus" atau "pelopor" 
l'aham "sastra kontekstual". Sedang Sarasehan Kesenian 
1984 dianggap sebagai tempat kelahiran atau tempat terce
tusnya faham terscbut. Pengakuan' dan anggapan-anggapan 
demikian dapat diamati secara gamblang dari sebagian besar 

tulisanyang terkumpul dalam buku ini. 

Dalam Sarasehan Kescnian 1984 sebenarnya Arief Bu
diman sendiri tidak menyebut-nyebu t istilah "sastra kon
tekstual". Ia memang bicara tentang berbagai hal penting 
yang berhubungan erat dengan apa yang saya bicarakan 
dengan menggunakan istilah-kunci "sastra kontekstual", 
di samping "sastra universal". Yang menarik, nampaknya 
istilah "sastra kontekstual" yang saya pakai dalam pembi
caraan pada Sarasehan Kesenian 1984 tidak persis sama 
pengertiannya dengan pengertian istilah itu yang kemudian 

menyebar-luas, atas jasa Arief Budiman. 

4 Perdebatan Sastra Kontekstual 

I>ari situ kita bisa beranjak pada masalah pokok kita: 
1I1(,lIgapa gagasan dan perdcbatan ''sastra kontekstual" 
IIIS;[ bcrtumhuh st"cara meriah. Sebagai tambahan, perbe
d,l;111 pcngertian istilah "sastra kontekstual" yang baru saja 
s;ly~[ sebutkan tadi abn say a jdaskan sedikit lebih banyak 
IIwnjelang akhir catatan pendahuluan ini. 

Menurut penafsiran saya ada riga faktor terpenting 
(di samping faktor-faktor lain) yang telah memungkinkan 
llIeriah dan larisnya perdebatan "sastra kontckstual" selama 
helahan pertama tahun 1985 ini (atau saat buku ini sedang 
disusun). Tiga faktor itu ialah: momen historis yang tepat; 
penampilan seorang (yang dapat dibedakan dari orangnya 
sendiri) Arief Budiman di garis depan perdebatan; dan du
kungan media - massa cetak dari kota-kota besar di Pulau 
.I awa, khususnya bagian barat dan tengah. 

Momen historis. lstilah yang agak asing ini saya pakai, 
sebab istilah seperti "waktti" (seperti time) terlalu luas pe
ngertiannya, dim istilah "saat" mungkin terlalu sempit. 
Bersamaan dengan bangkit dan memuncaknya kejayaan 
pemerintahan Or de Baru, suatu kcsusastraan (dan ll1ungkin 
juga kesenian pada umumnya) di Indonesia bertumbuh se
cara man tap dan kokoh. Kesusastraan ini yang kemud,ian 
secara eksplisit dan bcrulang-ulang dijuluki scbagai kesusas
traan (yang berpedoman pada nilai sastra) "uni\'ersal". Ke
susastraan yang berpcdoman pada nilai "uni\'t'rsal" illi bu
kannya baru lahir pada masa Orde Baru. Nilai semacam itu 
sudah diperjuangkan beberapa tahun sebelumnya, dan 
membual1kan beberapa pernyataan formal yang lantang, 
misalnya Surat Kepercayaan Gelanggang (18 Februari 
1950) dan Manifes Kebudayaan (17 Agustus 1963). 

Berbeda dari masa-masa sebelumnya, pada masa 1111 

kesusastraan (untuk praktisnya, kita singkat saja:) "uni
versal" ini mencapai zaman emasnya. Kesusastra,'ll1 llll 

berjaya secara mapan, hampir-hampir tanpa saingan dan 
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tandingan. Hal ini yang oleh Arid Budiman dipandang se

bagai keadaan yang tidak sehat. 

Kalal! pada akhir masa Ordc Lama, Orde Baru (dan 
tllllngkin juga faham "sastra llnivcrs;t!") 1J<lgi Ariel' tampil se
bagai kckuatan "kiri" (dalam pcngnlian landingan/sainganj 
oposisi In-hadar> kckuasaan yang map an), rnaka kini sctclah 
kckuaun "kiri" itu bojaya, mapan, danjadi "kanan" dibu
tuhkan lagi suatu kckuatan "kiri" yang baru. Kalau pemi
kiran seperti itu dapal diterima, kita dapat membuat peng
andaian lebih lanjut. Seandainya sejarah ke masa depan kita 
hanya mcngulang kisah lama, dan seanclainya "sastra kiri" 
yang kini diperjuangkan Arid bnjaya pada sllatll masa 
kelak, ia akan menjadi "kanan" clan c1ibutllhkan kekuatan 
"kiri" yang lain lagi (boleh jacli, tapi tidak harus, yang "uni
versal"?). Untungnya, scjarah manusia rupanya lebih kom
pleks daripada sekedar mondar-mandir dalam jalur peng
ulangan-pengulangan bclaka. Tidaklah benar jika "sastra 
kontckstual" yang kini menantang ''sastra universal" meru
pakan pengulangan perjuangan kekllatan yang dulu menjacli 

musuh "sastra universal". 
Memang benar, terclapat sekelompok orang yang telah 

menghubung-hubungkan faham "sastra kontekstual" c1engan 
faham para sastrawan yang tergabung dalam Lekra, bekas 
musuh kelompok Manifes Kebucla.,.aan. Ada beberapa hal 
yang menarik untuk disimak dari tuduhan-tucluhan sema-

caIn In1. 
Pertama, sebagian besar penuduh seperti itu bukan pe

nanda-tangan Manifes Kebuclayaan. Sedangkan mereka yang 
ditucluh membela gagasan sastra anggota Lekra· (misalnya 
Arief Budiman, juga Goenawan Mohamad walau tidak 
langsung mengenai "sastl'a konteksttial") adalah para pe
nanda-tangan Manifes Kebudayaan yang secal'a langsung 
pemah merasa menjadi kol'ban serangan Lekra (lihat, mi
salnya, Horison, No. 41Th. XIXI 1985). Rupa·rupanya para 
penuduh demikian tidak hanya ingin menjadi pembela Ma-

6 Perdebatan Sastra Kontekstual 

lilies Keblldayaan, tetapi juga ingin menjadi lebih "manifes
k .. i>udayaan oriented" daripada kaum "manifes-kebudaya
.tIl" sendiri. Kedlld, sepnti pel'nah dikemukakan secal'a pri
h.ldi oleh bebcrapa pengamat tudllh-menuduh delllikian, 
.,\);1 yang dikccam okh para penlldllh itll (yakni beberapa 
1 illdakan Lekra) justru tidak jauh bcl'beda daripada apa 
~ .Illg sedang mcreka kerjakan dcngan tuduhan·tuduhan itll: 
1Il(,llgobral cap verbal yang sedang dijadikan slogan kutukan 
okh pcngll<lSa pada zamannya. Kalau dulu cap sloganistis 
1111 bcrbunyi "anti revolusionel''' atau "kontra-l'evolusio
lin", maka kini berubah menjadi "komunis" atau "Lekra". 
Kctiga, disengaja atallpun tidak oleh para penuduh itu, tin
d;lkan mereka menciptakan suatu ironi. Dengan mengobral 
(ap alau julukan "Lekl'a" pada faham-faham yang tidak se
j;dan dengan fahalll mel'eka, para pcnuduh itu telah mem
populerkan kembali, setidak-tidaknya nama, "Lekra". 
Dan Lekra dipopulerkan kembali sebagai fihak yang iden
lik dengan kaum "pembela rakyat". 

Arid Budiman pernah, dan lebih dal'i sekali, membcl'i
kan tanggapall terhadap tudllhan-tuduhan semacam itu. 
Mcnurutnya, "pembelaan untuk l'akyat" lewat "sastra" bu
kanlah mOllopoli Lekl'a. Dalam wawancal'anya dengan 
Suyito Basuki yang termuat dalam buku iui, Arid Budiman 
membcrikan uraian dan penilaian lebih jauh ten tang pel'be
daan faham Lekra dan faham "sastl'a kontekstual". Saya 
sendiri tidak mungkin mampu memberikan tanggapan yang 
memadai terhadap tuduhan-tuduhan demikian. Saya tel'· 
masuk gencrasi yang datang belakangan dalalll kancah ke
susastraan Indonesia, yakni sctelah pertikaian Lekra dan 
Manifes Kebudayaan tel'kubur. 

Kini kejayaan "sastra universal" mendekati usia ke
dlla pllillh. Kini kemapanan kejayaan mereka telah mende
kati titik jenuh, atau puncaknya. Ketidakpuasan muncul di 
beberapa tempat dalam berbagai bentuk. Usaha-usaha me
ninjau kembali apa yang selama ini dianggap "baik" dan 
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"benar" bermunculan secara sporadik. Muneul beberapa 
diskusi dan perdebatan tentang peran sastra dalam peru
bahan kemasyarakatan sejak awal dekade 1980-an di bebe

rapa kota, khususnya di Jakarta. 

Usaha meninjau kembali itu berjalan agak "lamban" 
dan penuh rasa was-was. Ini wajar-wajar saja. Perdebatan 
yang didominasi oleh generasi "tua" dalam kesusastraan 
kita itu sangat kuatir kalau-kalau status quo diubah, maka 
jangan-jangan yang muneul nantinya adalah sastra gaya be
kas musuh kaulll "tua" itu yakni Lekra. Dalam benak • 
kaum "tua" itu seakan-akan hanya ada dua corak "sastra" 
belaka: corak mercka sendiri yang lllcngunggulkan nilai 
"uni\'ersal", atau corak "Lekra". Pertikaian kaum "tua" de
ngan fihak Lekra pada tahun 1960-an meninggalkan trauma 
yang mcmbekas am at mcndalam. Dan trauma itu agaknya 
telah membendung daya imajinasi dan nalar mereka untuk 
membayangkan (tanpa harus menyetujui) corak sastra 
yang lain dan dua corak yang telah mereka kenai dengan 

baik. 
Sementara itu di kalangan sastrawan dan pengamat 

sa, tra yang lebih muda keleluasaan untuk berfikir dan ber
imajinasi juga terbatas. Sebab kesusastraan. (begitu juga 
pada bidang-bidang lain, termasuk organisasi kepemudaan) 
sangat didominasi oleh kaum tua. Karena itu dari fihak 
kaum muda sulit sekali dimunculkan peran yang aktif 
untuk terlibat dalam proses peninjauan kembali status quo 
itu. Kaum muda ini "terlambat" hadir di dunia untuk 
bisa iku t menjadi saksi atas apa yang pernah terjadi dalam 
pembentukan status quo kesusastraan Indonesia yang kini 
didominasi nilai "universal". Pemben tukan pengalaman 
bersastra dan pengalaman mempelajari masalah sejarah ke
susastraan Indonesia dituntun. ditentukan dan diawasi 
oleh kaum tua yang mengunggulkan nilai "universal". Ber
bagai dokumen otentik dari pertikaian kaum tJ.la itu telah 
dibumihanguskan, sehingga kaum muda ini tidak berke-
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SCllIpatan menjadi l"ihak kt'tiga yang bisa mnumuskan dan 
Illcllilai sendiri pertikaian kaum tua itu dan para bekas 
1I11lsuh mercka. 

Bagaimanapun juga, usaha pcnlllJauan kembali nilai
Ililai sastra yang mapan, yang didominasi kaum tua itu, 
Y;lIlg berjalan lamb an itu mnupakan proses yang sedikit 
dcmi sedikit mematangkan momcn historis yang subur bagi 
IlImbuhnya perdebatan "sastra kontckstual". Yakni momen 
historis yang membina kesiapan dan kdahapan berbagai 
kalangan (khususnya kaum mudanya) sastra di Indonesia 
lIntuk menyambut dan mClllpcrtimbangkan (tanpa harus 
menyetujui) datangnya gagasan altnnatif. 

Uraian ringkas dan scdcrhana tcntang momen historis 
di atas, tentu saja, bersil"at makro. Mungkin hams ditam
hahkan scdikit pcnjelasan yang kbih mikru te!ltang mo
men historis bagi tumbuh dan melambungnya isu ''sastra 
kontekstual". Dalam hal ini saya berfikir tcntang tanggal 
penyelenggaraan Saraschan Kesenian 1984, tempat lahir
nya "sastra kontekstual". Saraschan itu diselenggarakan te
pat sehari setdah berakhirnya suatu .pertemuan sastra 
yang besar (terbesar dalam beberapa tabun 1erakhir?) di 
Yogyakarta: Simposium Nasional Kcsusastraan Indonesia 
Modern. Dalam simposium yang diikuti ratusan undangan 
dan berbagai penjuru Indonesia ini hadir para tokoh terpen
ting dalam kcsusastraan Indonesia modern. Sehingga se
jumlah tidak kecil dari tokoh-tokoh yang hadir pada simpo
sium itu dengan mudah dapat pula menjenguk Sarasehan 
Kesenian 1984 di Solo (dua jam dari Yogya dengan mobil). 
Lebih daripada itu, berbagai fihak mcnilai Sarasehan di Solo 
dan Simposium di Yogya membentuk dua kutub orientasi 
nilai sastra yang sangat kontras. Yang di Yogya dinilai 
mengukuhkanstatus quo. Sedang yang di Solo dianggap ber
usaha mendobrak status quo tersebut. Menurut hemat 
saya, penilaian itu secara umum dapat dibenarkan, tetapi 
tidak secara lebih terinci. Sebab di Yogyakarta juga mun-
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• 

cui beberapa pemikiran yang berusaha mcnc\obrak status 
quo keslIsastraan Indonesia. 

B(·tapa pun ringkas clan sederhan<lnya uraian di atas, 
kita masih clapat mcmahami bah\\'a kemeriahan perdebatan 
''sastra kontckstual" pada tahun ini bukanlah sesuatu yang 
muncul secara "tiba·tiba", yang "mendadak", atau berpro
ses "scndiri". Perdebatan i tu muncul clan melambung dabm 
suatu konteks yang sangat menclukungnya. 

Untuk, mcmahami secara lebih lengkap kompleksitas 
konteks pertumbuhan perdebatan "sastra kontekstual" itu, 
barangkali kita juga harus mempertimbangkan dinamika 
pergolakan dalam masyarakat pacla bidang-bidang di luar 
"kcsusastraan", dan di luar "kescni'an" pada umumnya. 
Dalam irama, takaran clan eorak yang ticlak selalu scragam 
dapat kita saksikan suatu kejenuhan akan kemapanan dalam 
bidang-bidang yang disebu t "poli tik", "ekonomi", "pem
bangunan", "pendiclikan", "kenegaraan" dan lain-lain. Kita 
saksikan pula usaha-usaha pemikiran aitematif terhadap 

kemapanan itu. 

Di satu fihak kita bolch pereaya pasti ada hubungan 
yang tidak keeil atau remeh di antara dinamika pergolakan 
di bidang "kesusastraan" itu dengan apa yang terjadi pada 
bidang-bidang lainnya. Di fihak lain, kita tahu betapa tidak 
mudahnya menjelaskan bagaimana persisnya h ubungan
hubungan itu. Kita tidak perlu terlalu gegabah untuk meng
anggap pergolakan di satu bidang kehidupan dengan sendiri
nya, atau seeara otomatis, atau pastiJlangsungJselaluJse
gera menentukan atau menghasilkan pergolakan serupa di 
bidang lain. Jelas, saya tak mampu menjelaskan lebih jauh 
masalah yang sekompleks ini. Semoga mereka yang memang 
ahli di bidang ini akan membantu pemahaman kita ten tang 
masalah yang tidak remeh ini. 

Momen historis yang mematangkan tumbuhnya suatu 
pemikiran alternatif untuk kesusastraan kita itu mem-
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il('lItuk suatu tenaga yang sewaktu-waktu siap meletuskan 
I'nc\ebatan semaeam "sastra kontekstual". Dengan tampil
lip Arid Budiman dan dengan dukungan besar media-massa 
, ct;lk kita pada momen yang tepat itu meledaklah perdebat
.Ill "sastra kontekstual". 

Arief Budiman dan media-massa cetak. Kombinasi 
k.' dua kekualan yang memanfaatkan momen historis ter
III ;Ii eli atas sulit untuk dijelaskan secara terpisah-pisah. 
./.Isa media-massa dalam menyebarluaskan perdebatan "sas-
11;1 kontekstual" sangat ditentukan oIeh karen a terlibatnya 
"('orang Arief Budiman di garis depan perdebatan. Besar 
dati pentingnya peran Arid Budiman sendiri juga banyak 
iH'fSUmber dari jasa media-massa. 

Arid Budiman mempunyai kombinasi kualitas yang 
jarang sekali dimiliki oleh warga masyarakat kita pada 
IIlllumnya. la tidak hanya populer di kalangan pengamat 
''sastra'' (atau "seni" umumnya) di Indonesia masa ini, 
tetapi juga kaum sekolahan yang menjadi bagian (ter)pen
t ing dari pembaca media-massa eetak, termasuk mereka 
yang tidak benar-benar tertarik pada masalah "sastra". la 
I idak saja berotak cemerlang dan berkepribadian kokoh. 
Gagasan-gagasannya yang segar dan tajam berkali-kali me
nimbulkan kontroversi besar di antara para eendekiawan. 
Namanya tidak saja populer, tapi (tanpa harus dikehendaki 
orangnya sendiri) juga bernilai komersil tinggi untuk per
dagangan media-massa. 

Setelah Arid Budiman mengajukan gagasan "sastra 
kontekstual" banyak penulis bergairah besar untuk ikut 
berpendapat (baik yang setuju maupun yang menentang) 
pada apa-apa yang pernah dinyatakan ArieL Dengan mem
persoalkan pernyataan Arief Budiman (tanpa harns menye
tujui) seakan-akan tulisan itu merupakan ulasan yang 
penting, karena topiknya menyangkut orang yang pen
ting. Tentu saja hal yang tidak hanya terjadi dalam kasus 
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perdebatan "sastra kontekstual" ini tidak untuk sekedar 
dieela. Hal itu sendiri tidak merugikan Arief Budiman, ka
rena tulisan-tulisan semacam itu tidak dengan sendirinya 
mengurangi integritas kecendekiawanan Arief Budiman 
dan tidak mengurangi bobot kewibawaannya. Paling
paling hal itu hanya membikin beberapa tokoh seangkatan 
Arief menjadi iri. Untuk pcrdebatan "sastra kontekstual" 
itu sendiri hal yang saya eeritakan di atas menjadi pendu
kung semakin meluasnya penyebaran perdebatan "sastra 
kontekstual", terlepas menjadi lebih baik ataupun tidak. 
Dengan menyebutkan hal-hal itu juga bukan maksud saya 
agar ora,ng menghindar-hindar dari nama (dan pernyataan) 
ArieL Saya hanya meneoba menjelaskan betapa jauhnya 
daya jangkau pengaruh penampilan seorang (seperti) Arief 
Budiman. Dan daya jangkau ini tidak terlepas dari jasa 
media-massa yang juga mempunyai kepentingan sendiri 
dengan diterbitkannya berbagai tulisan-tulisan tersebut. 

Tanpa kombinasi dari (minimal)ke tiga faktor pendu
kung di atas (momen historis, seorang Arief Budiman, dan 
media-massa) sulitlah membayangkan bisa meledaknya ke
meriahan perdebatan "sastra kontekstual" seperti yang 
kini kita saksikan. Hal itu dapat diperjelas pula dengan be
berapa peristiwa lain dan beberapa pengandaian. 

Mengapa baru belakangan ini saja Arief Budiman tam
pil sebagai tokoh "pelopor" faham "sastra kontekstual"? 
Apakah baru belakangan ini saja (setelah usainya Sarasehan 
Kesenian 1984 )ia memikirkan dan menulis ten tang hal-

hal itu? 
Saya tidak tahu kapan tepatnya Arief mulai memi

kirkan hal-hal yang belakangan dikenal umum dengan is
tilah "sastra kontekstual". Yang saya amati, Arief Budiman 
sudah menggumuli persoalan-persoalan yltllg sen ada dengan 
gagasan "sastra kontekstual" belasan tahun sebelumnya. 
Pada tahun 1968 dalam tulisannya "Metode Ganzheit da
lam Kritik Seni" ia telah dengan sadar menentang faham 
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II IIi vC/'sal, walau lima tahun sebelumnya ia ikut menanda
I.llIgalli Manifes Kebudayaan yang mengunggulkan nilai 
IlIlivl'rsal. Perubahan pemikiran besar di antara selang wak
III lima tahun sarna sekali bukan hal yang aneh. Ini hanya 
1I1('lIunjukkan bahwa ia, seperti semua orang lain yang se
h.ll dan normal, mempunyai pemikiran yang dinamis dan 
Inhuka pada berbagai kemungkinan. Dinamika perubahan 
sC'pcrti ini juga (wajar!) kita dapati di kalangan mereka 
y.llIg menentang gagasan "sastra kontekstual", atau me
l C'ka yang menyesalkan Arief berubah (memperkembangkan 
"'hih lanjut) gagasan dari Manifes Kebudayaan dan meng
;lliggap (karena tak mempelajari dengan baik) pemikiran 
Arief sejak Manifes Kebudayaan baru berubah tahun ini 
dengan gagasan "sastra kontekstual". 

Perlawanan Arief terhadap nilai "universal", setidak
I idaknya sejak tujuhbelas tahun yang lalu, itu tidak terhen
Ii di situ saja. Hal ini dapat diamati pada Bagian Tujuh da
lam buku ini. Jadi, sekali lagi, mengapa baru setengah tahun 
Icrakhir ini Arief Budiman (sejak geger metode Ganzheit 
pada akhir 1960-an) tampil sebagai tokoh (utama!) penen
tang faham "universal"? Jawabnya pasti ada banyak. Tapi 
<iua hal yang menurut saya terpenting ialah: momen historis 
dan keterlibatan media-massa yang tidak begitu mendukung 
pada masa-masa yang lalu. 

Pada tahun 1982 Arief Budiman menulis sebuah nas
kah eeramah "Karya Sastra yang Diciptakan untuk Orang 
yang Ada di dalam Sejarah" untuk Seminar Psikologi Ke
senian. di Y ogyakarta. Dengan gamblang naskah itu mem
persoalkan hal-hal yang kini menjadi persoalan "sastra kon
tekstual". Memang pada waktu itu Arief Budiman belum 
m~nggunakan istilah "sastra kontekstual", sebuah istilah 
yang jauh lebih pendek, praktis, dan ekonomis daripada 
judul naskah' eeramahnya. Pasti bukan sekedar karen a ti
dak dignnakannya istilah itu saja, jika temyata eeramah 
Arief tersebut tidak berekor polemik meriah seperti yang 
kini terjadi dengan "sastra kontekstual". 
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Momen historis sewaktu diselenggarakannya Seminar 
Psikologi Kesenian itu bukannya mentah, tapi mungkin 
juga belum cukup matang. Khalayak sastra mungkin sudah 
memikirkan apa-apa yang dibicarakan Arief, tapi mungkin 
belum diendapkan dan dihayati benar-benar. Tambahan 
pula sejauh saya tahu tidak ada satu penerbit pun di negeri 
ini hingga sa at saya susun buku ini yang pernah menerbit
kan naskah ceramah Arief tersebut. Karena itu gagasan Arief 

dengan cepat padam. 

Dua perbandingan lain dapat segera disusulkan. 

Dalam konteks sosial yang lain (masyarakat "Barat" 
dan masyarakat Indonesia di negeri "Barat") naskah cera
mah Arief itu justru mendapat sambutan hangat. Naskah 
itu diterbitkan di jurnal RIMA (Vo. 16/No.2/1982) di Aus
tralia dan majalah Kancah (No. 10/Th. IV/1984) di Peran-

ClS. 
Makalah pembicara lain dari Seminar Psikologi Ke

senian yang sarna pernah dipublikasikan di Indonesia tak 
lama setelah berakhirnya seminar tersebut. Tetapi pener
bitan itu tidak terasa memberikan dampak apa-apa pada 
kemapanan pemikiran sastra kita selama ini. Mungkin ka
rena gagasan-gagasan dalam makalah-makalah itu memang 
tidak menantang pemikiran yang sedang mapan? Atau 
mungkin juga karen a ditulis bukan oleh seorang Arid 

Budiman? Atau ke dua-duanya? 
~ampaknya kombinasi tiga faktor yang telah saya 

sebutkan tadi memang harus hadir bersama-sama untuk 
memungkinkan keberhasilan suatu gagasan alternatif men
dapat perhatian, penghargaan, ataupun perlawanan yang 
berarti. Dengan penafsiran demikian bukan maksud saya 
mengecilkan hati banyak kaum muda yang dengan penuh 
idealisme berusaha mengajukan gagasan alternatif demi 
suatu perubahari sosial yang berarti. Bagi saya, penafsiran 
itu mengajarkan kepada kita untuk tidak mengumbar rasa 
kecewa jika tidak puas dengan hasil dari suatu usaha serupa 
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1111, gara-gara belum tersedianya momen historis yang 
1"I)at, atau karena ia bukan seorang Arief Budiman, dan ke
( ililya dukungan media-massa. Kesadaran akan keterbatasan 
kontcks wilayah kerja kita merupakan salah-satu sumber 
hkuatan kita. Penampilan seorang Arief Budiman saja 
I ITnyata belum cukup memungkinkan keberhasilan itu. Se

h,diknya tanpa seorang Arief Budiman, gagasan seperti 
"s;L~tra kontekstual" mungkin sekali akan bernasib lain 
daripada yang kini kita saksikan. Sebuah ilustrasi lain da
P;lt diketengahkan di sini untuk menjelaskan pokok fikir
;111 yang terse but belakangan ini. 

Seperti sudah saya sebutkan di atas, selama ini Sarase
han Kesenian 1984 di Solo dianggap umum sebagai tempat 
kclahiran "sastra kontekstual", dan Arief Budiman sebagai 
il>u-kandung yang melahirkannya. Sudah saya jelaskan bah
wa .'\rief Budiman telah belasan tahun mengemukakan ga
gasan yang serupa dengan "sastra ~ontekstual". Dan telah 
saya singgung pula bahwa selama berlangsungnya Sarase
han itu Arief tidak menycbut-nyebut istilah "sastra kon
tckstual". 

Ada alasan yang cukup meyakinkan mengapa berbagai 
lihak pernah berfikir bahwa Arid Budiman melahirkan isu 
beristilah "sastra kontekstual" pada Sarasehan Kesenian 
1984 di Solo. Pertama, pembicaraan saya pada sarasehan 
itu yang menggunakan istilall kunci "sastra kontekstual" 
diberitakan menyebar oleh media-massa, misalnya Kompas 
(29-10-1984), sebagai "mirip satu sama lain" dengan pem~ 
bicaraan ArieL Kedua, dibandingkan dengan seorang Arief 
Budiman saya adalah seorang yang jauh lebih yunior (ham
pir dalam segala hal, termasuk "sastra"). Sehingga dengan 
membicarakan gagasan Arid, wajar jika orang sudah merasa 
membicarakan suatu kesatuan gagasan yang disebut "sas
tra kontekstual". Dan untuk membicarakan "sastra kon
tekstual", orang merasa cukup mengacu pada pernyataan
pcrnyataan Arief Budiman. 
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Agar tidak terjadi kesalahfahaman, diperlukan sedikit 
penjelasan tambahan tentang ke dua hal terscbut. 

Penilaian bahwa pemikiran saya dan pemikiran Arief 
Budiman sebagai "mirip satu sam a lain" tidaklah sepenuh
nya keliru. Pembicaraan kami bcrdua menunjukkan perla
wanan pada dominasi [aham "universal" dalam kesusastra
an Indonesia masa kini. Kemiripan itu bahkan tidak terba
tas di situ saja, dan tidak terjadi "kebetulan". Sebabnya 
cukup sederhana, belakangan ini secara "diam-diam" saya 
telah banyak berguru pada pcmikiran-pemikiran Arief Bu
diman, yang mungkin tidak diketahui oleh Arief Budiman 

sendiri. 
Tetapi hal itu bukannya bcrarti pemikiran saya sudah 

setingkat dengan pemikiran "guru" saya. Juga tidak berarti 
sebagai si "murid" saya selalu dan sepcnuhnya menyetujui 
segala pernyataan Arief Budiman. Tersedia cukup ruangan 
jarak di antara kami yang memungkinkan perbedaan pen
dapat. Dan Arief Budiman selama ini tak mendesak-desak 
saya untuk sekedar membuntuti pcndapatnya. Lagi pula 
Arief bukanlah satu-satunya fihak yang saya jadikan se

maeam "guru" saya. 
Bagaimana dengan perbedaan pengertian kami dalam 

menggunakan istilah "sastra kontekstual"? Sejauh yang 
dapat saya teliti (yang masih perIu dikoreksi Arief,jik<:t ter
nyata tidak tepat), sejak Sarasehan Kesenian 1984 Arief 
Budiman menggunakan istilah "sastra kontekstual" ter
utama (tidak hanya) dalam pengertian sejenis karya sas
tra. Sementara saya menggunakan istilah yang sarna dalam 
pengertian sejenis pemahaman atas berbagai seluk-beluk ke
susastraan, termasuk (tapi tak hanya) karya sastra. Arief 
berbicara terutama ten tang karya sastra yang bereorak ter
tentu yang dibandingkannya dengan karya sastra dengan 
eorak lain ("universal"). Sedangkan saya berbieara tentang 
pemahaman t~ntang kesusastraan yang saya bandingkan 
dengan pemahaman dengan eorak lain ("universal"). 
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!'.Hid intinya, ke dua pengertian ini sebenarnya tidak 
,,"lllf', 1)(,ltcntangan, tapi saling melengkapi. Arief berbieara 
.. , .11.1 (Idatir) lebih khusus tentang proses peneiptaan karya 

',,1'.11.1 Y;lllg ditujukan "untuk orang yang ada di dalam se-
1.II.dl ". Saya berbieara seeara (rclatif) lebih umum ten tang 
I" 1I1."!alllan seluk-beluk kesusastraan (termasuk karya 
, .. 1,,11.1) yang hanya ada di dalam sejarah manusia. 

Ten tang perbedaan pengertian yang saling melengkapi 
1111 .1 b 11 saya susulkan sediki t tambahan catatan lagi men
Id,llIg berakhirnya catatan pendahuluan ini. Untuk semen-
1.11,1, cukuplah saya tegaskan bctapa pentingnya penampilan 
",', 'Ling Arief Budiman yang memungkinkan melambung-
11\.1 populeritas "sastra kontckstual". Beberapa pengandai
.111 dapat diangkat untuk memperjelas masalah. 

Pengandaian pertama: seandainya seorang Arief Budi-
111<111 tidak hadir dalam Sarasehan Kesenian 1984, dan tidak 
IIl<'mpersoalkan sarna sekali pembiearaan dan sarasehan itu, 
.Ikan terlahirkah suatu perdebatan seperti perdebatan "sas
Ila kontekstual" itu? Mungkin ada, tetapi akan semeriah 
pcrdebatan "sastra kontekstual" inikah? Dan jika benar 
.Ikan ada, isu "sastra kontekstual" itukah yang muneul 
dari Sarasehan Kesenian 1984 di Solo? 

Pengandaian kedua: apa yang terjadi seandainya se
tdah hadir pada Sarasehan Kesenian 1984 di Solo itu Arief 
Btl diman lebih suka memilih istilah "sastra dangdu t" yang 
dilontarkan Yudhistira Ardi Noegraha, atau "sastra kagu
nan" yang dilontarkan Y.B. Mangunwijaya untuk menerus
kan pernyataan-pernyataan Arief yang melawan faham 
"universal"? Mungkin sekali istilah-istilah itulah yang kini 
menjadi istilah kunei perdebatan sastra kita. 

Saya teringat akan pengalaman' saya pada satu atau dua 
bulan pertama sesudah melontarkan istilah "sastra konteks
tual" di Solo. Sewaktu perdebatan "sastra kontekstual" 
mulai berkembang, lebih dari sekali saya menghadapi ke
sulitan untuk melibatkan diri lebih jauh dalam perdebatan 
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itu lewat tulisan-tulisan pendek di media-massa cetak. Le
bih dari satu penerbit media-massa cetak yang besar di In
donesia menolak tulisan saya. Alasan penolakan yang per
nah dikemukakan pada saya bukannya karen a tulisan saya 
dianggap tidak cukup berbobot. Tetapi karena soal "sastra 
kontekstual" dianggap sudah sclesai, sudah berlalu pada 
Sarasehan Kesenian 1984, dan sudah tidak aktual lagi un
tuk diterbitkan. Pendapat itu dalam waktu beberapa hari 
saja mereka ubah sendiri, karen a mereka menerima naskah 
tulisan Arief Budiman ten tang pokok yang sarna "sastra 
kontekstual". Tulisan-tulisan Arief dimuat. Dengan demi
kian persoalan "sastra kontekstual" tidak padam dalam 

waktu singkat. 

Reaksi pertama saya pada pengalaman itu ialah rasa 
kecewa, karena diperlakukan "kurang adil". Tapi lama 
kelamaan saya sadar bahwa kekecewaan itu tidak perlu. 
Pengalaman itu justru mendukung tesa saya tentang kon
teks tertentu yang menentukan nasib suatu teks tertentu 
dalam konteks tersebut. Nasib suatu teks tidak benar-be
nar ditentukan oleh nilai "di dalam karya itu sendiri", tetapi 
oleh komposisi konteks di-"luar"-nya: siapa yang b~cara, 
kepada siapa, bagaimana bicaranya, kapan dan di mana 
bicaranya. Arief Budiman yang mengetahui pengalaman 
saya itu merasa "risi" dan kurang enak. Lebih dari sekali 
ia berusaha "mengangkat" nasib saya, agar ia tidak menjadi 
satu-satunya juru-bicara perihal "sastra kontekstual". Per
tolongan Arief yang simpatik ini sangat menghibur, walau 
ada batasnya. Sebab seorang diri saja, seorang Arief Budi
man pun tidak dapat mengendalikan suatu situasi sosial 

semaunya. 

Semua yang terurai di atas menggarisbawahi penafsir
an saya tentang tiga faktor terpenting yang memungkinkan 
tumbuhnya perdebatan "sastra kontekstual" dalam bentuk, 
isi dan daya jangkau seperti yang kini kita saksikan. Dalam 
sisa ruang yang berikut saya ingin merenungkan lebih jauh 
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IH'IllIJsJiahan gagasan. yang muncul dengan istilah "sastra 
k()lItckstual" itu. 

ISTILAH DAN GAGA SAN 

Telah disebutkan pada awal catatan pendahuluan ini, 
gagasan "sastra kontekstual" tidak terikat dan tidak ter
t \1 tup pada serangkaian dogma atau rumusan formal dari 
S\1;ltU organisasi. Gagasan-gagasan yang bernaung di bawah 
istilah "sastra kontekstual" itu boleh-boleh saja mempu
lIyai keragaman versi yang batas-batas kemekaran atau 
pengembangannya sulit ditentukan secara pasti. Apa yang 
menyatukan mereka ialah perlawanan terhadap (domi
nasi) faham "universal" dalam kesusastraan Indonesia 
kini dan digunakannya istilah "sastra kontekstual". 

Memahami dinamika perkembangan (dalam konteks
nya) gagasan-gagasan yang disebut dengan istilah "univer
sal" tidak kalah pentingnya daripada memahami hal scrupa 
untuk gagasan yang disebut "kontekstual". Walau (tidak 
seperti "kontekstual") istilah "universal" pernah menjadi 
istilah penting dalam suatu atau beberapa rumusan formal 
yang mengungkapkan keyakinan suatu kelompok, istilah 
"universal" (seperti juga "kontekstual") bukan barang yang 
statis atau mati. 

Kalau sekarang ada beberapa fihak yang cenderung 
menganggap l1.B. Jassin sebagai "paus" sastra "universal", 
kita perlu 'menengok setidak-tidaknya (bukan hanya) tulisan 
H.B. Jassin "Humanisme Universal" yang ditulisnya pada 
tanggal 15 Desember 1951, dan pernah diterbitkan dalam 
bukunya Kesusastraan Indonesia Modern dalam Kritik dan 
Esei I (1962,Jakarta: Gunung Agung, halaman 68-71). Tu
lisan itu tidak saja membantu kita memahami dinamika per
tumbuhan faham "universi(a)l" secara kontekstual. Tetapi 
juga sepercik perspektif "kontekstual" pemahaman H.B. 
J assin sendiri. 
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------.-~~.-----" ..... ~-.~" ------

Menurut Jassin, istilah "humanisme" untuk pertama 
kali dipakainya dalam kata pengantar pada penerbitan Gema 
Tanah Air (1948). Apa yang ditulisnya di situ, menurutJas
sin sendiri, merupakan reaksi kritis atas pemikiran "huma
nisme" yang ditulis dalam Gema Suasana di awal tahun 
1948. Menurut Jassin, beberapa scniman Indonesia (Asrul 
Sani, Chairil Anwar, Mochtar Apin, Rivai Apin, dan Baha
rudin) yang bekerja sarna dengan bcbcrapa rcdaktur bcrke
bangsaan Bclanda di balik penerbitan Gema Suasana tclah 
tanpa sadar dijadikan "alat politik Bclanda, yakni mclemah
kan semangat perlawanan yang berakar pada nasionalisme 
yang berkobar menentang Bclanda" (halaman 68). Pendek 
kata, J assin tidak setuju dengan faham "humanismc (uni
versil)" yang dikembangkan waktu itu. Scbab, menurut 
kata-kata Jassin sendiri, "humanisme" apalagi yang diper
tcgas dengan embcl-embel "univcrsil", tidak mcmpcrsoal
kan kemanusiaan "di Indonesia .saja, tapi lcbih luas, per

saudaraan scluruh dunia" ( halaman 69). 

Namun, "humanisme (univcrsil)"· yang ditentang J as
sin pada tahun 1948, kemudian didukungnya ketika "hu
manisme (univcrsil)" itu diangkat oleh Surat Kepcrcayaan 
Gclanggang dua tahun kemudian. Jassin menjelaskan pcru

bahan sikapnya sebagai berikut: 

"Saja bukan tidak sctudju dengan perikemanusiaan 
... jang dinafaskan Gema Suasana, tapi datangnja men
dului zaman dan jang tidak bisa dimaafkan ialah ka
rena Bclanda dengan sadar memarakkan djiwa huma
nisme ini, djustru untuk membantu siasatnja menak
lukkan kembali Indonesia, jang tcrnjata untuk kedua 
kalinja dengan aksi militernja jang kedua pada achir 
tahun 1948 itu djuga" (halaman 69). 

Jassin hanya mau mendukung "humanisme universil" 
ala Surat Kepercayaan Gelanggang, setelah "penjerahan ke
daulatan, tat kala kita tidak lagi bcrhadapan dengan Belanda 
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.1.111 dUllia sungguh-sungguh terbuka luas buat kita" (hala-
111.111 (;9). Di sini saya tidak setuju denganJassin. 

Uraian Jassin mcmbcrikan kesan, seakan-akan dcngan 
"p<'lljerahan kedaulatan" formal kencgaraan itu, maka alam 
II k i r dan budaya di Indonesia yang tadinya terjajah secara 
\,.11 ;111 berpuluh tahun dengan sendirinya, dengan otomatis, 
1i,1I1 tcrbebas, bcrdaulat dan merdeka. Scakan-akan suatu 
pnistiwa yang biasanya discbut dengan istilah "politik" 
,It-llgan scndirinya, langsung, atau pasti menentukan peru
I,.dlall peristiwa dalam bidang yang disebut "sastra". Sepcrti 
I ('hit saya singgung di dcpan, saya tidak menyangkal pasti 
.IILI hubungan di antara dua bidang kegiatan itu, namun 
lid;lk sedcmikian sedcrhana, langsung, dan otomatis. 

Bahkan saya tidak yakin jika dikatakan bahwa "buda
va" (apalagi "sastra" pada khususnya) yang hidup di Indo
lIesia saat ini (lebih dari 35 tahun setelah "penjcrahan ke
d;lldatan") sudah "mcrdcka" atau "bebas" dari warisan 
"budaya" dan "sastra" para bekas penjajah, walau ti
d;1 k dalam takaran yang sarna. Saya tidak mcmpersoalkan 
.Ipakah hal itu harus sepenuhnya disesalkan atau disyukuri. 
S;lya hanya mempersoalkan masih ada atau tidaknya sisa
sisa kekuatan penjajahan itu dalam kchidupan (sastra) kita 
lI1asa ini. Saya malah lebih percaya pada pendapat yang 
Illcngatakan bahwa penjajahan di Indonesia masa lalu itu 
tdah berlanjut dalam bcntuk-bentuk yang baru oleh keku
;ltan-kekuatan baru yang tidak harus bcrkebangsaan Bclan
da. Kita tidak perlu tcrgcsa-gesa, atau seperti yang dikata
kan Jassin hampir 35 tahun yang lalu: "mendului zaman" 
dengan merontokkan sikap kritis teFhad~p faham "(huma
nisme) universal" hanya karen a adanya suatu upacara resmi 
"pe?jerahan kedaulatan" 36 tahun yang lalu. 

Perlawanan terhadap gagasan "universal" di Indonesia 
saja sudah muncul jauh sebelum istilah "sastra kontekstual" 
dipakai secara laris seperti bclakangan ini. Apalagi di luar wi
layah Indonesia yang telah mengekspor gagasan-gagasan se-
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perti "universal" dan "kontekstual" tersebut. Sayang saya 
belum mampu memahami, apalagi menguraikan, sejarah per
tumbuhan gagasan-gagasan itu secara memadai. Yang jelas, 
perlawanan tcrhadap faham "universal" seperti itu tidak 
dimonopoli oleh atau baru berawal pada masa terjadinya 
bentrok antara kelompok Manifes Kebudayaan dan Lekra 
pada tahun-tahun menjelang pergantian kekuasaan dari 

Orde Lama ke Orde Baru. 

Untuk memahami pergolakan dalam kesusastraan In
donesia pada tahun-tahun itu saja sudah teramat sulit bagi 
seorang seperti saya yang baru mulai belajar tentang kesu
sastraan sesudah berakhir dan terkuburnya perdebatan 
Manifes Kebud'ayaan dan Lekra tersebut. Beberapa fihak 
yang pernah mempclajari ,kesusastraan kita pada kurun 
\Vaktu itu (misalnya Keith Foulcher dan A. Teeuw) atau 
yang pernah menyaksikan sendiri (misalnya Rustandi Karta
kusuma) menegaskan bahwa pada waktu itu tidak hanya 
ada dua corak (nilai) kesusastraan belaka, Manifes Kebuda
yaan dan Lekra, seperti yang kini banyak dibayangkan 

orang. 
Tanpa pemahaman yang cukup tentang soal-soal terse-

but, suatu kesusastraan yang kini bcrjaya akan (di- )tampil
(-kan) seakan-akan sebagai salah-satu dari dua (saja!) corak 
kesusastraan , atau bahkan satu-satunya corak kesusastra
an yang "baik" dan "benar" dalam sejarah kesusastraan 

kita. Dalam hubungan ini dapat kita petik suatu hikmah 
dari tulisan Ignas Kleden "Kebudayaan: Agenda buat 
Daya cipta" (Prisma, No. IjTh.xIVj1985, halaman 73-88), 
setelah duapuluh tahun "sastra universal" menjadi jaya. 

Tulisan Ignas Kleden tidak secara khusus membahas 
kcsusastraan Indonesia, apalagi "sastra kontekstual". Tapi 
ada bagian dari tulisan itu yang membahas masalah sastra
(wan) Indonesia, 'sementara persoalan "sastra kontekstual" 
disinggungnya dengan simpatik dalam satu kalimat saja. 
Khusus dalam hubungannya dengan masalah yang kini kita 
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hahas, perhatian yang khusus saya arahkan pada catatan 
kaki nomor 9 yang cukup panjang dalam tulisannya itu· 
(halaman 77). Di situ Ignas membahas pemahaman "kebu
dayaan nasional" menurut apa yang lebih dari sekali dise
hutnya "para seniman Indonesia". Padahal yang diper
hitungkan oleh Ignas Kleden sebagai para seniman dan 
(cndekiawan Indonesia hanyalah suatu kelompok dari se
jumlah kelompok seniman dan cendekiawan Indonesia 
pada tahun-tahun 1950-an dan 1960-an. Yakni suatu ke
lompok yang mengunggulkan nilai "universal". Sedang ke
lompok-kelompok lain (mungkin tanpa disengaja) tidak di
perhitungkannya sarna sekali. Dengan kritik kecil ini saya ti
dak bermaksud mengurangi penghargaan saya pada hal-hal 
lain yang ditulis Ignas Kleden secara keseluruhan. Saya 
ingin menekankan betapa lambannya perjalanan suatl! pen
jelasan berkepala dingin yang bisa memaparkan sejarah per
kembangan sastra kita secara lebih memadai, setidak-tidak
nya pada kurun waktu tahun 1960-an. Entah, kapan kita 
harus menanti terbongkarnya pemahaman dan penjelasan se
perti itu. 

Dengan pemahaman yang masih samar-samar itu, saya 
tidak menolak pernyataan beberapa fihak yang mengatakan 
bahwa apa yang disajikan oleh penganjur gagasan "sastra 
kontekstual" bukanlah sesuatu yang "baru". Juga untuk 
sejarah kesusastraan Indonesia. Apalagi beberapa dari fi
hak yang berpendapat demikian adalah orang-orang yang 
saya kenaI sebagai tokoh-tokoh kawakan (berkebangsaan 
asing maupun Indonesia) dalam bidang studi Indonesia pada 
umumnya dan kesusastraan Indonesia khususnya. Sayang, 
orang-orang tersebut tidak menjelaskan pendapatnya lebih 
jauh, dan saya tidak berkesempatan mengorek pendapat 
mereka lebih banyak. Saya sendiri sadar, penjelasan seperti 
itu terlalu kompleks dan penting untuk dikemukakan se
cara pribadi kepada saya saja. Semoga kit a tidak harus 
menunggu terlalu lama akan datangnya penjelasan yang 
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cukup lengkap dari orang-orang seperti yang saya cerita

kan itu. 
Malah ada yang berpcndapat lebih jauh. Dikatakannya 

bahwa perdebatan "universal" lawan "kontekstual" semes
tinya dianggap sebagai persoalan yang sudah "selesai". Ter
hadap pendapat seperti ini saya tidak setuju. 

Masih berkobamya perdcbatan "sastra kontckstual" 
setidak-tidaknya hingga tulisan ini saya susun, cukup mem
buktikan masih belum selesainya masalah tersebut. Malah
an khusus dalam konteks perdebatan beristilah "sastra kon-" 
tekstual" ml, saya merasa masih mentahnya perdebatan 

tersebut. 

Sebagian dari wajah kementahan itu tampak dari ber
bagai kesalahfahaman fihak-fihak yang ikut terlibat dalam 
perdebatan ini, baik dari mereka yang bermaksud menen
tang maupun yang bermaksud mendukung "sastra konteks
tual". Karena itu dalam beberapa kescmpatan baik Arief 
Budiman maupun saya sccara terpisah membuat beberapa 
penjelasan ulang ten tang bcberapa pokok gagasan "sastra 
kontekstual", agar bisa difahami fihak-fihak yang berminat 
secara lebih baik, tanpa kcharusan menyetujuinya. Tentu 
saja, kementahan perdebatan itu tidak dapat dianggap ber
sumber dari kementahan pemahaman satu fihak (misalnya 
"penanggap") dalam perdebatan yang bersangkutan. Menu
rut hemat saya pula, usaha mematangkan yang masih men
tah itu juga bukan tanggung jawab satu fihak saja. 

Dengan demikian kita menghadapi suatu yang agak 
"aneh": sesuatu yang dianggap sudah tidak baru lagi, tapi 
juga dianggap mentah. Masalahnya, saya kira, bukan saja ka
rena proses pematangan suatu gagasan mendasar membu
tuhkan waktu yang lama. Apa yang sudah tidak baru itu 
mungkin pernah matang, atau setidak-tidaknya setengah 
matang. Tetapi karena hidup di tengah kancah so sial dan ge
lombang sejarah yang tidak statis, apa yang sudah (setengah) 
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lIIatang itu bisa timbul-tenggelam, bisa mentah at au setc· 
ngah mentah lagi. Upaya menjelaskan riwayat timbul-teng
gclamnya nasib gagasan yang menjadi nenek-moyang gagas
;111 "sastra kontekstual" secara lebih konkrit dan terinci 
Ltyak menjadi bagian dari kerja kita yang berminat mema
hami sejarah kesusastraan kita secara memadai. 

Tujuan utama saya menycbut gagasan "sastra konteks
t llal' sebagai sesuatu yang agak "mentah" merupakan per
Ilyat~an harapan dan keyakinan bahwa gagasan "sastra kon
tckstual" itu masih dapat atau akan berkembang lebihjauh 
dan lebih mendalam lagi. Apa yang selama ini telah diperde
batkan (moga-moga, saya berharap) masih merupakan ba
gian kecil dari suatu proses yang panjang. Masih merupakan 
"bab pendahuluan" untuk suatu buku sejarah yang teba!. 

Tujuan utama saya menyebut gagasan "sastra konteks
t ual" sebagai sesuatu yang tidak baru lagi merupakan peng
;tkuan bahwa gagasan (atau lebih tepatnya: sumber-sumber 
gagasan) y"ang bcrcorak "sastra kontekstual" sudah dikem
bangkan oleh berbagai fihak di berbagai masyarakat dan ber
bagai zaman menjadi berbagai (versi) bangunan pemikiran 
yang tidak selalu bertampang kembar. Di berbagai masyara
kat dan berbagai zaman itu, gagasan yang secorak "sastra 
kontekstual" telah menjawab berbagai ragam tantangan 
zaman yang berbeda-beda. 

Itu sebabnya, betapa pun "sastra kontekstual" punya 
nenek-moyang dan sejarah yang panjang, gagasan itu tetap 
unik sebagai anak zaman sckarang ini. Anak cucu bukanlah 
fotokopi atau jailangkung bagi roh para nenek-moyang, 

Itu pula sebabnya pusat perhatian dalam buku ini 
dibatasi pada perdebatan yang secara langsung membentuk 
bangunan pemikiran beristilah-kunci "sastra kontekstual". 
Itu pula sebabnya, perdebatan "sastra kontekstual" dalam 
buku ini disajikan dengan cara agak "menyederhanakan" 
pemisahan fihak-fihak yang berdebat menjadi dua. Di 
satu fihak ditampilkan gagasan para pengumpan perdebatan 
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(Arief Budiman dan saya scndiri) dan fihak-fihak lain se
bagai penyambllt atau penanggap umpan perdebatan beristi

lah kunei "sastra kontekstual" itu. 

Orang boleh mempcrtanyakan: scdemikian penting
kah istilah kunei itu? Jawaban "ya" atau "tidak" saja pasti 

tidak eukup. 

Berbagai gagasan yang pernah dibentuk ternyata pu
nya kemiripan yang tidak keeil dcngan gagasan "sastra kon
tekstual", sekali ·pun mereka tak menyinggung-nyinggung 
isti1ah tersebut. Selain itu, belakangan ini beberapa rekan 
menyaksikan adanya keasyikan beberapa pengamat sastra 
untuk mengobral istilah "sastra kontekstual" itu seeara ber
lebihan. Kalau keeendcrungan mengobral istilah "sastra 
kontekstual" itu berlanjut berlarut-larut bukannya must a
hil isti1ah itu dalam waktu yang relatif singkat menjadi klise 
yang basi, scperti yang mungkin scdang dialami istilah-isti
lah lain seperti "pembangunan" atau "modern". 

Di fihak lain, istilah "sastra kontekstual" telah mem
buktikan keunggulannya. Istilah itu tidak saja ikut menye
babkan berkembang-biaknya sejumlah tak keeil esei di me
dia-massa dengan corak tertentu. Tapi juga telah me mung
kinkan dipersatukannya sejumlah gagasan tertulis untuk 
bersama-sama menjadi suatu bangunan pemikiran di bawah 
naungan satu rubrik: perdebatan "sastra kontekstual". 
Munculnya keeenderungan di antara bcberapa fihak untuk 
mengobral istilah "sastra kontekstual" itu sendiri sedikit 
atau banyak membuktikan kekuatan atau daya(-pikat) 

istilah tersebut. 

Dengan menampilkan gagasan-gagasan Arief Budiman 
dan saya saja sebagai fihak "pengumpan" awal perdebatan 
"sastra kontekstual" tidaklah berarti gagasan-gagasan ke dua
nya harus dianggap sepenuhnya seragam dan bercorak tung

gal. Hal ini telah saya singgung sedikit di atas. Perbedaan pe
nekanan pengertian "sastra kontekstual" di antara kami 
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hcrdua mungkin perlu dijelaskan sedikit lebih banyak lagi. 
I'crhedaan itu bisa -dan mungkin malah sudah menimbulkan 
hcberapa kcsalahfahaman atau kebingungan beberapa 
pcnanggap yang menduga atau mengharapkan adanya hanya 
Sdtu versi faham "sastra kontckstual". 

Orang bisa-bisa saja bingung - dan tak perlu disalah
LIn jika memang bingung - jika meneari sambungan di an
LIra pengertian Arief Budiman yang "meneari sastra yang 
IJcrpijak di bumi: sastra kontekstual" (Horison, J anuari 
1985) dan pernyataan yang telah berulang-ulang saya sodor
kan sejak Sarasehan Kesenian 1984 bahwa semua karya 
sastra tidak bisa tidak "kontekstual", tidak ada satu pun 
yang "universal" (Pikiran Rakyat, 29-10-1984). 

Orang bisa bingung: jika semua karya sastra memang 
"kontekstual", mengapa harus diperdebatkan pada "sas
I.ra universal"? Dan mengapa Arid bcrharap sastrawan 
;lgar meneiptakan karya sastra "untuk orang yang ada di 
dalam sejarah", atau yang "berpijak di bumi", atau "kon
I ekstual "? 

Menjawab pertanyaan yang pertama relatif lebih mu
dah daripada menjawab pertanyaan kedua. Dalam versi 
pemahaman saya, "sastra kontekstual" tidak memper
soalkan karya sastra itu sendiri, tetapi pemahama'n tentang
nya. Walau semua karya sastra sudah dengan sendirinya 
"kontekstual", namun tidak semua bahkan sang at sedikit 
sckali pemahaman tentangnya yang "kontekstual" (meng
kaji hubungan timbal-balik antara karya itu dengan konteks 
sosial-historisnya). Karena itulah dirasakan perlunya perde
batan pemahaman atau faham "kontekstual" lawan "uni
versal" . 

Untuk menjawab pertanyaan kedua, kita perlu mema
hami sedikit kompleksitas hubungan dua atau beberapa 
konteks untuk setidak-tidaknya scbuah karya sastra. Nanti 
akan berusaha saya jelaskan bahwa konteks yang diperma-
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salahkan dalam pernyataan Arief tidak selalu sarna dengan 

yang saya perbincangkan. 

Setiap karya sastra yang hadir di bumi ini tidak bisa 
tidak tercipta dari suatu konteks sosial-historis yang terba
tas ruang dan waktunya. Karena itu, telah beberapa kali 
saya nyatakan bahwa semua karya sastra bersifat konteks
tual, dalam pengertian terkait o1eh suatu batas-batas dina
mika kehidupan masyarakat yang punya sejarah tertentu. 
Karena itulah pemahaman suatu karya sastra secara konteks
tual (dengan mengaitkan kontcks sosial-historis yang ber
sangku tan) tidak saja dapat, tetapi juga mu tlak perlu, un

tuk semua karya sastra. 

Dengan kata lain, tidak ada karya sastra yang tidak 
dapat difahami dengan rriengaitkannya pada suatu konteks 
tertentu, sebab tak ada karya sastra yang tak ber~onteks. 

Tetapi konteks kehidupan manusia tidak satu dan ti
dak seragam. Di sinilah kita mulai memasuki suatu komplek
sitas masalah. Adanya berbagai ragam konteks, memungkin
kan adanya penyampaian atau penerimaan/pemahaman (te
tapi bukan penciptaan) suatu karya sastra yang tidak kon
tekstual. Di sinilah, pada konteks permasalahan seperti ini
lah, pernyataan-pernyataan Arief Budiman terasa sangat 

penting. 

Misalnya saja, sebuah puisi yang (tidak bisa tidak) 
kontekstual ketika diciptakan seorang penyair di Jakarta, 
mungkin kontekstual juga untuk disampaikan dan difahami 
rekan-rekan terdekatnya di lingkungan Taman Ismail Mar
zuki, Jakarta. Hal ini dimungkinkan karen a sejarah penga
laman bersastra sang sastrawan dan rekan-rekannya tadi 
terbentuk dalam suatu konteks yang kurang lebih sarna. 
Tetapi puisi yang sarna bisa tidak kontekstual jika disampai
kan kepada suatu publik di luar lingkungan Taman Ismail 
Marzuki yang merasa asing pada konteks sastra mutakhir 
yang disosialisasikan di lingkungan Taman Ismail Marzuki 
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Icrsebut. Publik yang merasa asing dengan pertumbuhan 
kcsusastraan . yang membentuk puisi tadi bisa dijumpai di 
bcrbagai kota kccil yang jauh dari Jakarta atau bahkan jauh 
dan Indonesia. Tapi juga bisa dijumpai di bebcrapa kam
pung miskin di Jakarta sendiri. Bahkan sudah sering kita 
dengar pernyataan betapa banyaknya kaum sekolahan, ne
garawan, at au teknokrat penting di berbagai kota di Indo
Ilesia (termasuk di Jakarta scndiri) yang merasa tak faham 
dan tak bisa menghargai banyak puisi yang disanjung-san
jung di lingkungan Taman Ismail Marzuki. 

Contoh lain untuk suatu karya sastra yang tidak kon
tckstual ketika disampaikan kepada suatu publik dapat di
;lmati juga dari peristiwa yang sedikit berbeda. Kesusastra
an yang terbentuk dan membentuk konteks tertentu di 
lingkungan Taman Ismail Marzuki temyata menyebar ke be
berapa lingkung;tiL ("in di luar kota Jakarta, sebagaimana 
juga apa yang :'fb:,:71tuk di Taman Ismail Marzuki itu tidak 
lepas dari dampak pertumbuhan literature di beberapa ling
kungan di benua Eropa dan Amerika. 

Di kota-kota besar seperti Bandung, Semarang, Y ogya
karta, Surabaya, atau Ujung Pandang kita bisa menjumpai 
sastrawan yang sejarah pengalaman bersastranya kurang-le
bih merupakan konteks bersastra seperti di Taman Ismail 
Marzuki. Di lingkungan sastrawan di kota-kota itu, puisi 
yang dapat difahami dan dihargai di Taman Ismail Mar
zuki mungkin sekali dapat juga mereka fahami dan hargai. 
Sebaliknya, puisi-puisi para sastrawan di kota terse but 
mungkin juga kontekstual jika disampaikan di Taman Is
mail Marzuki. Tetapi apa yang terjadi dengan puisi-puisi 
para sastrawan di kota-kota itu ketika disampaikan ke
pada publik yang hidup di sekitar mereka sendiri? Kadang
kadang bisa cocok, atau kontekstual, tapi sering tidak. Ter
gantung sejauh mana publik di kota-kota yang jauh dari 
Taman Ismail Marzuki itu bersosialisasi dengan kesusas
traan Jyang ditumbuhkan di Taman Ismail Marzuki. 
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Para sastrawan di berbagai daerah yang jauh dari J a
karta seringkali dikatakan "terasing dari lingkungannya", 
karena mereka lebih banyak bersosialisasi dengan pertum
buhan sastrasosial-budaya di Jakarta, daripada dengan apa 
yang hidup di daerah mereka sendiri. Karena itulah karya
karya sastra mereka cenderung (tidak selalu) tidak konteks
tual untuk masyarakat di sckeliling mereka. Contoh ekstrim 
yang sering dinyatakan beberapa pengamat ialah banyaKnya 
karya sastra dari para sastrawan di kota-kota kecil yang me
masalahkan persoalan-persoalan hidup di kota Jakarta (ke
macetan lalu-lintas, irama hidup dan kerja yang serb a ter
gesa-gesa, dal,1 sebagainya). Bandingkan pula dengan bebe
rapa puisi karya sastrawan Indonesia yang hidup di lintas
an katulistiwa, tapi mengiaskan "putih" sebagai "salju". 
Berbeda dari para sastrawan di pusat-pusat kesenian di J a
karta yang mempunyai cukup pranata sosial untuk mem
bentuk konteks yang memungkinkan penciptaan karya sas
tra yang kontekstual untuk lingkungan terdekat mereka, 
banyak para sastrawan di luar Jakarta yang pada tahap 
menciptakan (jangankan menyampaikannya) karya sastra 
saja tergantung pada konteks kesusastraan dan sosialisasi 
pranata yang terpusat di Jakarta. Karena itu secara relatif 
dapat dikatakan karya-karya sastra para sastrawan di luar 
Jakarta cenderung lebih tidak kontekstual daripada karya
karya sastra dari Jakarta untuk lingkungan terdekat masing
masing maupun untuk masyarakat IndonesIa pada umum-

nya. 
Dari uraian sederhana tentang suatu masalah yang 

kompleks di atas, kita dapat menarik semacam kesimpulan 

sebanyak tiga butir. 

Pertama, istilah "sastra" seperti dalam "sastra konteks
tual" membuka peluang terjadinya kesalahfahaman. Istilah 
"sastra" itu bisa dianggap sebagai kependekan dari "ke
susastraan ", bisa juga dianggap kependekan dari "karya 
sastra". Apa yang selama ini sering saya sebut "sastra kon-
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I"kstual" terutama berarti pemahaman atas kesusastraan 
d("lIgan meninjau kaitan mutlak kesusastraan itu pada kon
I("ks sosial-historisnya. Apa yang (terutama pada awal per
tkhatan) disebut Arief Budiman sebagai "sastra konteks
III;d" nampaknya tepat difahami sebagai karya Sastra yang 
\("~llai dengan konteks sosial-historis masyarakat di seke
Iding tempat terciptanya karya itu. 

Kedua, ucapan "semua karya sastra bersifat konteks
f lI.d" yang selama ini sering saya nyatakan (dan kemudian 
I'lga dinyatakan Arief Budiman) temyata hanya mengung
lup sebagian atau separuh dari permasalahan yang seharus
lIy,t dijelaskan. Pemyataan semacam itu temyata membu
Illhkan penjelasan tambahan. Sebab nyatanya setiap karya 
S;lstra juga bisa tidak kontekstuaL Suatu karya sastra pasti 
kontekstual untuk suatu konteks. Tetapi suatu karya sastra 
!tanya bisa kontekstual dalam satu atau beberapa konteks 
saja, tidak bisa untuk segala konteks. Dengan kata lain tidak 
hisa "universal", dan tentang hal ini semua pemyataan 
Arief Budiman maupun pernyataan saya bersifat saling 
Illendukung atau melengkapi. 

Tapi harus diingat pula, jikalau terjadi penyampaian 
karya sastra yang tidak kontekstual dengan publiknya, 
peristiwa itu tetap dapat dipelajari dan difahami secara 
kontekstual. Kita dapat mempelajari s~bab-musabab, pro
ses, dan dampa~ terjadinya peristiwa itu dengan meninjau 
hubungan konteks yang melahirkan karya itu dan konteks 
sosial-budaya (termasuk "sastra") publik yang bersangkut
an. 

Beberapa di antara para penanggap perdebatan "sastra 
kontekstual" pernal1 mengeluh. Menurut mereka, perde
batan "sastra kontekstual" sebagian besar terdiri dari urai
an-uraian .teoritis yang abstrak. Lalu mereka berusaha mem
pertanyakan atau mencari jawab atas pertanyaan mana se

benamya karya-karya sastra yang dapat idijadikan contoh 
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konkrit sebagai karya sastra "kontekstual" dan mana yang 

"universal" . 

Usaha seperti ini, saya yakin, merupakan usaha yang 
sia-sia. Bukan karena sulit untuk mendapatkanjawaban atas 
pertanyaan itu. Tetapi pertanyaan itu sendiri didasarkan 
pada asumsi atau pemikiran yang keliru, sehingga jawab
nya tidak ada, atau tidak pernah bisa benar kalau pun di-

anggap bisa ada. 

Jika uraian-uraian teontls dalam perdebatan "sastra 
kontekstual" hendak dilengkapi dengan contoh-contoh yang 
konkrit, semestinya contoh yang dicari hukanlah karya
karya sastra, tetapi pemahaman atas kesusastraan (misal
nya) dalam bentuk ulasan-ulasan yang kontekstual ten tang 
suatu karya sastra (atau seluk-beluk kesusastraan lainnya). 
Tidak ada satu pun karya sastra yang "universal" untuk di
sebutkan sebagai contohnya. Juga tidak ada satu pun karya 
sastra yang "kontekstual" sebagai karya sastra itu sendiri. 
Yang ada hanyalah karya-karya sastra, semua karya sastra, 
yang kontekstual untuk suatu atau beberapa konteks ter
tentu. Jadi untuk menyebut contoh karya sastra yang kon
tekstual, tidak dap.at hanya disebutkan judul karya-karya 
sastra belaka. Harus diuraikan pula konteksnya. Karya-karya 
sastra yang tidak kontekstual untuk suatu atau beberapa 
konteks tertentu bukanlah karya sastra yang "universal". 

Ketiga, batas-batas suatu konteks sosial-historis (yang 
menentukan "kontekstual" atau "tidak kontekstual"nya) 
suatu karya sastra tidak identik dengan batas-batas wila
yah geografis atau batas-batas kewenangan administratif 
kenegaraanJkebangsaan suatu lingkungan hidup masyara
kat. Seperti telah terurai di atas, sebuah karya sastra yang 
tercipta di Jakarta bisa "kontekstual" untuk disarnpaikan 
kepada publik di luar wilayah Jakarta atau Indonesia. Te
tapi pada saat yang sarna bisa "tidak kontekstual" dengan 
suatu atau beberapa kelompok warga kota Jakarta sendiri. 
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!'ada tahap-tahap perkembangan berikutnya, gagasan atau 
pndcbatan "sastra kontekstual" barangkali layak mempe
I. Ij ari lebih konkrit susunan dan komposisi konteks-kon
I<" ks yang beraneka ragam di Indonesia yang menuntun 
pntumbuhan sejarah kesusastraan.-kesusastraan. kita. 

Sebagai penutup, nampaknya perlu ditekankan kem
hali betapa "muda" atau "men tah "nya perdebatan "sastra 
Kontekstual" yang kini sempat berkembang. Kementahan 
111I bukanlah tanggung jawab atau kesalahan satu atau dua 
('lang yang pernah terlibat dalam perdebatan ini. Hal ini 
kbih adil difahamisebagai perwujudan dari suatu konteks 
sosial-historis kehidupan kita masa ini, yang menjadi medan 
gclanggang berlangsungnya perdebatan "sastra kon teks
lual". 

Harus diingat pula, dalarn kadar yang berbeda-beda, 
hanyak di antara mereka yang terlibat (termasuk pendu
kung) perdebatan "sastra kontekstual" adalah orang-orang 
yang pemikirannya selarna belasan tahun pernah dibentuk 
oleh faham "universal". Peralihan dari satu corak pemikiran 
yang mendasar ke pemikiran dengan corak yang sangat ber
bedabukannya tanpa masalah. 

Ada suatu hikmah yang saya arnati dari pengalaman 
terlibat dalam perdebatan "sastra kontekstual" selama ini. 
Perdebatan tersebut merupakan proses pematangan suatu 
pemikiran, dan fihak yang arnat berjasa dalam proses ini 
tidak hanya mereka yang menjadi penganjur awal, ataupun 
pendukung gagasan "sastra kontekstual", tetapi juga mere
ka yang secara serius mengajukan serangan-serangan terha
dap gagasan tersebut. Serangan yang serius menantang 
pendukung gagasan "sastra kontekstual" untuk berfikir le
bih keras, tidak sekedar untuk mempertahankan pendapat
nya semula tetapi juga mempertimbangkan kembali penda
pat-pendapat tersebut. Musuh yang kokoh tetapi tidak 
menghancurkan kita, bunyi suatu pepatah, justru akan 
semakin memperkokoh dan menyehatkan kita. 
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