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Ariel Heryanto 

Mencari Kaidah Estetika 
Sastra Kontekstual?* 

Pendahuluan 
"Seperti /idah ia, di mu/ut kita, tak terasa 
Seperli janlung ia, di dada kila, lak (eraba" 

(DarmanlO,1980) 

Ada yang seringkali tak terasa dan tak teraba dalam berbagai ulasan mu
takhir tentang "sastra" dan "estetika" di Indonesia. Darmanto Jatman 
(1980) menulis "istri sangat penting bagi kitajustru ketika kita mulai melupa
kannya". Saya berpendapat apa yang tak terasa dan tak teraba dalam banyak 
ulasan tentang "sastra" kita justru teramat penting dan tidak untuk dilupa
kan. Kalau dilupakan, perlu diingatkan. Ia tetap penting baik ketika dilupa
kan, maupun sesudah tidak di1lJpakan.1 Kalau Darmanto Jatman berbicara 
tentang "istri" , saya berbicara ten tang "konteks" sosial-historis kesusastera
an kita. Istilah "konteks" belakangan ini nampaknya lebih sering disebut
sebut orang, daripada dipahami secara kontekstual. 

Sastra Kontektual 

"Penikmatan sesualu yang seralus persen baru tidak mungkin; kila memer/ukan 
kerangka acuan ... " 

(Teeuw, 1984a:360) 

Dalam setahun belakangan ini media massa kita kebanjiran berpuluh
puluh ulasan tentang "sastra kontekstual". Salah satu bagian penting dari 
ulasan-ulasan itu ialah sejumlah besar "kesalah-pahaman" yang telah ter
jadi.2 Kesalah-pahaman itu dapat dimaklumi, dan memberikan hikmah, 

*) Makalah untuk Seminar Sastra, Fakultas Sastra Universitas Diponegoro, Semarang, 
12-13 September 1985. 

Jangan lupa: sajak Darmanto menjadi "penting" ketika sajak itu mengingalkan 
"kita" (baca: lelaki beristeri) tentang pentingnya isteri kerika "kita" me!upakannya. 

2 Lihat, misalnya, dua tulisan Arief Budiman (1985c,d) ten tang "kesalah-pahaman" 
dalam sejumlah tanggapan berbagai pihak tentang "sastra konteht ual" . Saya pri
badi kurang suka istilah "(kehalah-paham(an)". lstilah itu kurang adil dan kurang 
"kontckstual" . Seakan-akan ke" benar"an makna suatu pernyataan bersifat obyek
tif (di dalam pernyataan itu sendiri), atau berpusat pada yang mengeluarkan per
nyataan. lstilah "miskomunikasi" mungkin lebih adil dan "kontek<;tual". Tidak 
bertemunya dua pemahaman dari dua pihak tidak dianggap menjadi ke"salah"an 
salah satu pihak belaka. Tapi demi praktisnya, i<,tilah "kesalah-pahaman" akan tctap 
saya pakai di '>mi, karena istilah itu sudah lebih populer daripada "miskomunikasi". 
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bukan untukdicemooh. Kesalah-pahaman itu dapat dipandang sarna penting 
dengan "kebetul-pahaman" dalam upaya kita memahami konteks permasa
lahan kesusasteraan kita. 

Sebagian besar penanggap "sastra kontekstual" memahami istilah itu 
sebagai namaataujulukan untuk suatu ragam/jeniskarya sastra. Lebih terpe
rinci lagi, ciri kejenisan/keragaman karya sastra demikian dibayangkan ber
sumber dari isi/thema/pesan inti dalam karya sastra yang bersangkutan. 
Misalnya (isi) len tang ketidakadilan, atau (pesan) demi memperjuangkan ke
adilan. Karena itu tidak sedikit orang yang mempersoalkan contoh-contoh 
konkret karya sastra "kontekstual". Sebagian mempertanyakan, sebagian 
lain memberikan contohnya. 

Satyagraha Hoerip (1985) bertanya, "lnikah 'Sastra Kontekstual' itu?" 
ketika memperlihatkan kumpulan cerpen Orang-Orang Asing, karya Pamu
suk Eneste. Pamudji MS (l985a) menulis "sampai detik ini ... pengikut sastra 
kontekstual belum mampu menunjukkan mana contoh karya sastra konteks
tual".3 Menurut Isti Nugroho (1985), " Arief kurang jelas benar memberikan 
contoh konkret seperti apakah sastra kontekstual itu, dengan nama penga
rangnya sekaligus." Seperti Pamudji MS dan Isti Nugroho yang bersimpati 
dan bermaksud mendukung "sastra kontekstual", Eko Tunas (1985) meng
ungkapkan harapan agar ada pihak "yang berbaik hati untuk menerbitkan 
karya-karya sastra yang ... bisa memberi ilustrasi pada tesa" sastra konteks
tua1.4 

Semen tara itu muncul pihak-pihak lain yang berusaha menunjukkan 
at au memberikan contoh konkret karya sastra ' 'kontekstual". Rubrik koran 
yang diasuh Abdul Hadi WM5 menerbitkan sejumlah sajak asing terjemahan 
Motinggo Boesye dan Abdul Hadi WM (1985) dengan judul "Sajak-sajak 
Kontekstual Dunia". S. Prasetyo Utomo (1985) mencoba menunjukkan con
toh-contoh karya sastra yang "universal" dan contoh karya sastra yang "kon
tekstual". Korrie Layun Rampan (1985) membahas beberapa sajak Moham
mad Hatta yang dijulukinya "Sajak-sajak Kontekstual Mohammad Hatta". 

3 Dalam t ulisan yang lebih belakangan, Pamud j i MS (1985b) sudah lebih matang meng
gulati gagasan "sastra kontekstual", walau masih menulis: "Tetapi kalau lalu di
lanyakan, mana yangjenis sastra kontekstual itu, maka dengan rendah hati harm di
akui bahwa belum banyak dibikin karya sastra jenis itu" . 

4 Bandingkan dengan harapan Arief Budiman (1984) sesudah Sarasehan Kesenian 
1984, yang dianggapnya sebagai tempat dan waktu kelahiran "sastra kontekstual" 
(Arief, 1985b,c,d), agar ada "seorangH.B. Jassin yangmau secararajinmengumpul
kan karya-karya yang ada untuk mensubstansikan konsep-konsep" yang dibicara
kan dalam Sarasehan Kesenian 1984 di Solo. Dalam tulisannya yang lain, Arid 
Budiman (I985a) lebih menekankan kaitan karya sastra dengan konteksnya ketika 
membahas "sastra kontekstual". 

5 Sungguh menarik untuk diperhatikan, rubrik koran asuhan Abdul Hadi WM yang 
dalam perbincangan "sastra kontekstual" sejauh ini hanya berisi kecaman, justru 
sekali 0) ini menampilkan hasil terjemahan pengasuhnya sendiri dengan judul yang 
bersifat mendukung itu. 
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Saya tidak meragukan ketulusan dan maksud baik pihak-pihak tersebut 
di atas. Saya menghargai jerih payah mereka. Namun, say a kira ulasan 
mereka belum men gena pokok utama gagasan "sastra kontekstual" yang 
semula m uneul dalam Sarasehan Kesenian 1984 di Solo. 

Dalam beberapa kesempatan yang lampau,6 sejak Saresehan Kesenian 
1984 di Solo, saya menekankan penggunaan istilah "sastra kontekstual" 
sebagai sejemspemahaman at as seluk-beluk kesusasteraan dengan meninjau 
kaitannya dengan konteks sosial-historis kesusasteraan yang bersangkutan. 
Bukan sejenis karya sastra. 

] adi kalau diminta eontohnya, maka yang tepat diminta ialah contohpe
mahaman dalam ulasan-ulasan tentang kesusasteraan seeara kontekstual. 
Contoh-eontoh demikian sudah ada, walau tidak terlalu banyak. Bahkanjuga 
ada baik sebelum7 ataupun sesudah8 timbulnya perdebatan sastra konteks
tual. Kebanyakan ulasan tentang kesusasteraan kita masa ini tidak terlalu 
mempedulikan konteks sosial-historis kesusasteraan yang bersangkutan. 
Pada mas a ini terdapat dominasi pemahaman bahwa nilai suatu karya sastra 
berada "dalam karya itu sendiri" (obyektif), "mandiri" (subyektif atau oto
nom), dan "lepas dari pertimbangan suasana at au waktu"9 (universal). 

Apakah dengan demikian istilah "sastra kontekstual" hanya dapat di
pakai untuk mengaeu padapemahaman belaka, dan tidak untuk karya sastra? 
Bukan. Istilah "sastra kontekstual" dapa! dipakai untuk membiearakan 
suatu karya sastra, tetapi tidak sebagai sejenis karya sastra dengan unsur
unsur (isilthema/pesan) tertentu dalam karya sastra itu sendiri, melainkan 
dalam kaitan dengan konteksnya. 

Tidak ada satu pun karya sastra yang 'universal' untuk disebutkan seba
gai eontohnya. Juga tidak adasatupun karya sastra yang "kontekstual" seba
gai karya itu sendiri. Yang ada hanyalah karya-karya sastra, semua karya sas-

6 Lihat Ariel Heryanto (1985a,b,c,d), juga Suyitno Basuki (1985), Bambang Sadono 
(1985), dan Arie F. Batubara (1985). 

7 Beberapa pengulas kesusasteraan kita sudah pernah berbicara tentang "konteks" 
dalam memperbincangkan "karya sastra". Namun, menurut pengamatan saya se
jauh ini, pemahaman mereka tentang "konteks" itu tidak cukupmendasar/radikal, 
terutama dalam meninjau kaitan konteks dan kesusasteraan. Banyak yang meman
dang konteks sebagai embel-embel dari karya sastra yang "otonom". Sebagian lain 
mengutip pernyataan yang sudah menjadi klise "sastra merupakan produk masya
rakatnya" , tanpa mempertimbangkan bahwa sastrajuga ik ut memproduksi kenyata
an sosia!. 

8 Umar Kayam (1985) dan Sumarsono (1985a) membahas contoh-contoh konkret 
karya sastra dalam kaitannya dengan konteks yang berbeda-beda. Walau uraian 
Kayam, seperti ditulis Arief Budiman (1985d) masih "salah tembak di sana-sini", 
tetapi tulisan itu "sudah mengambil satu langkah lebih maju dari orang-orang lain". 
Dalam tulisan yang lebih belakangan, Sumarsono (I985b) justru sedikit "mundur" 
dalam menerapkan pemahaman kontekstual pada bahasan atas suatu karya sastra 
tertentu. 

9 Dikutip dari pernyataan Abdul Hadi WM (Kompas, 1985), selaku anggota juri Ha
diah Sastra 1984, yang diumumkan pada tahun 1985 ini. 
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tra, yang kontekstual untuk suatuatau beberapa konteks tertentu. Jadi untuk 
menyebutkan eontoh karya sastra yang kontekstual, tidak dapat hanya di
sebutkan judul karya-karya sastra belaka. Harus diuraikan pula konteks
nya.IO 

Setelah memahami apa kesalah-pahaman umum tentang "sastra kon
tekstual'~ itu tadi, akan menarik untuk diamatimengapa kesalah-pahaman itu 
terjadi dalam bentuk yang telah terurai di atas (menafsirkan "sastra 
kontekstual" sebagai sejenis karya sastra, dan bukan pemahaman atas kaitan 
karya sastra dan konteksnya). 

Pada hemat saya, sumber utama kesalah-pahaman demikian bukan di
sebabkan oleh kelemahan daya pikir individu-individu yang bersangkutan. 
Tapi lebih banyak disebabkan oleh pengalaman sejarah yang menjadi medan 
konteks perdebatan "sastra kontekstual" itu sendiri. 

Mapannya dominasi pemikiran yang menganggap adanya "nilai univer
sal" dalam suatu karya sastra itu "sendiri", telah mendorong orang untuk 
tetap berpikir dalam kerangka demikian. Juga ketika ada usaha untuk me
lakukan pemikiran alternatif tentangnya. Manusia yang hidup dalam sejarah 
tidak mungkin memahami sesuatu yang seperti dikatakan Teeuw (1984a:360) 
"seratus persen baru." 11 Pemahaman yang lama selalu menjadi modal (awal) 
bagi pemahaman sesuatu yang baru. Salah satu 12 faktor penyebab kesalah-pa
haman itu, dalam rumusan Arief Budiman (1985d) ialah kesulitan beralih dari 
"paradigma" lama menuju ke "paradigma" baru. Hal yang serupa 
dirumuskan oleh Bambang Sadono SY (1985) sebagai keeenderungan meng
hadapi penolakan konvensi lama "justru dengan hukum-hukum konvensi 
tersebut" . 

Seperti telah dapat kita ketahui bersama, sekitar sepuluh tahun belakang
an ini telah muneul berbagai isyu dalam kesusasteraan kita yang berorientasi 
pada usaha meneari pemikiran alternatif. Tapi sebagian besar dari aneka isyu 
itu terbatas (oleh kerangka berpikir lama) pada usaha menumbuhkan sejum-

10 Alinea ini saya petik dari uraian saya dalam bab pertama buku Perdebalan Saslra 
KOnlekslual (Ariel, 1985e). 

II Pernyataan inijuga berlaku untuk Teeuw sendiri, yangjuga seorang manusia, be tapa 
pun super-cendekianya manusia ini. Setelah berpuluh tahun mengagungkan paham 
"universal", belakangan ini Teeuw mulai menunjukkan kecenderungan berbalik, 
dan mendekati paham yang di sini kita sebut dengan istilah "kontekstual". Dalam 
buku terbarunya di Indonesia, Teeuw (I 984a) mulai banyak membahas tentang lidak 
universalnya sejarah, nilai, dan perkembangan sastra. la juga mulai menekankan 
"konteks". Dalam tulisan lain, Teeuw (l984b) menerima kritik Claudine Salmon 
padanya tentang awal sejarah kesusasteraan Indonesia yang diukur dengan nilai me
nurut paham "universal". Tapi dalam kedua tulisan itu pun Teeuw masih belum se
penuhnya meninggalkan paham "universal". la masih tetap mencoba bertahan 
dengan paham yang telah lama dianutnya, dan mencoba membela diri. 

12 Arief Budiman menyebutkan dua faktor. FaklOr kedua yang dimaksudkannya ialah 
karena "sastra kontekstual" mendongkel kemapanan kesusasteraan mutakhir dan 
sastrawan yang kini dominan di Indonesia. 
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lah karya-karya sastra dengan jenis baru. Yakni jenis yang ditandai oleh isil 
thema/pesan dengan ciri tertentu. 13 Tidak mengagetkan jika ketika "sastra 
kontekstual" muncul sebagai isyu meriah, isyu ini dianggap sekedar sebagai 
satu nomor baru dari barisan isyu lama yang sebelumnya ada; misalnya 
"sastra terlibat" , "sastra tesa" , "sastra daerah" , "sastra gagasan" , "sastra 
bertanggung jawab" , atau "sastra yang membebaskan" .14 Bahkan ada yang 
beranggapan lebih jauh lagi, menuduh "sastra kontekstual" sebagai nama 
baru untuk konsep bersastra Lekra, 15 yang pada masa Orde Baru ini sering di
anggap hanya mengutamakan isilthema/pesan tertentu. 16 

Dalam konteks seperti itulah kit a dapat memaklumi (tanpa harus selalu 
menyesali) kesalah-pahaman yang banyak mewarnai perbincangan tentang 
"sastra kontekstual". Kita dapat memahami lambannya perkembangan pe
mikiran "kontekstual" untuk kesusasteraan (yang juga dapat diterapkan un
tuk berbagai bidang pemahaman lain: agama, ilmu, etika). 

Say a menduga panitia Seminar Sastra kita ini juga masih menafsirkan 
"sastra kontekstual" sebagai sejenis karya sastra belaka ketika mengajukan 
judul untuk bahasan saya di sini. Permintaan "mencari kaidah estetika bagi 
sastra kontekstual" tidak mung kin saya penuhi. Bukannya karena hal itu sulit 
dicari. Atau terlalu mudah. Tetapi karena yang mau dicari itu memang tidak 
ada. Bagaimana pun juga, permintaan panitia tidak sia-sia diajukan. Karena 
permintaan itu telah berjasa memancing suatu uraian tentang suatu pokok 
yang am at penting dalam kesusasteraan kita ini. Yang sering' 'tak terasa" dan 
"tak teraba". 

Estetika Phallus 

"Berbicara tentangpuisi tanpa (meno/ak) estetikasamalah dengan menghadirkan 
wan ita cantik tanpa kelamin" 

(Sutardji,1985) 

Di atas telah kita persoalkan munculnya gairah mencari kaidah estetika 
bagi sastra kontekstual. Kini kita dapat melangkah lebihjauh: mengapa mesti 
ada gairah mencari kaidah estetika dalam aneka perbincangan ten tang aneka 
kesusasteraan. Sedemikian mutlakkah "estetika" bagi "sastra"? 

13 Hal ini pernah say a bahas sedikit lebih banyak dalam beberapa kesempatan lain, lihat 
(Ariel, 1984a,b,c). 

14 Anggapan indiskriminatif demikian muncul selintas dalam tulisan Veven Sp. War
dhana (1985) dan Eko Tunas (1985), serta sejumlah tulisan lain. Isyu-isyu demikian 
memang tidak sepenuhnya saling berbeda, atau sam a sekali tak punya kaitan. Tapi 
saya meragukan kelayakan menjajarkan isyu-isyu demikian seeara linier sebagai 
nomor-nomor persoalan dalam satu barisan. 

15 Lihat, misalnya, Damiri Mahmud (1985), Abdul Hadi WM (1985), dan Hardi (1985). 
Konteks keeenderungan demikian saya bahas dalam bab pertama buku Perdebalan 
Saslra KOl1lekslual (Ariel, 1985e). 

16 Keith Foulcher (1984), yang tidak pernah menjadi anggota Lekra atau pun menjadi 
musuh Lekra, membantah kebenaran anggapan demikian. Entahlah, bagaimana 
pendapat para (bekas) anggota Lekra sendiri tentang konsep bersastra mereka. 
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Mungkinkah kita ber' 'sastra" tanpa ber"estetika"? lawaban paling siap 
meluncur dari markas pemikiran map an dalam masyarakat kita pastilah, 
"tidak" .lni tak perlu dibantah. Tapi mengapa "tidak"? Di sini mungkin ter
buka ruang dan benih perbantahan. 

Melekatnya "estetika" dalam "sastra" merupakan produk dari suatu 
proses pc:rtumbuhan pemikiran kaum intelektual kita dalam beberapa dekade 
belakangan. Suatu peristiwa yang relatif "baru" . Karena itu untuk menjawab 
pertanyaan mengapa kita tidak dapat ber"sastra" tanpa ber"estetika" di
periukan pemahaman latar belakang sosial-historis munculnya kesusasteraan 
kita. 

Kaitan "estetika" dan "sastra" bukanlah suatu kenyataan "obyektif" 
(maupun "subyektif"), atau "universal". Bukan karena sudah demikianlah 
"kodrat" kesusasteraan. Bukan suatu peristiwa alamiah (seperti adanya 
vagina pada tubuh wanita, yang dibicarakan Sutardji dalam kutipan di atas). 

Untuk menjenguk sejarah "estetika" dan "sastra" kita mesti menengok 
ke mas a lampau di seberang samudra Atlamik. Di situlah tanah leluhur 
mereka. 

Dalam bahasa lnggris, istilah aesthetic muncul pertama kali pada abad 
19.17 1 adi masih terbilang baru atau muda usia. Bahkan pada pertengahan 
abad 19 istilah itu belum begitu populer. lstilah itu masuk ke dalam bahasa 
lnggris lew at bahasa lerman, yang sebelumnya berasal dari bahasa Yunani. 
Dalam aksara Latin, istilah itu pertama kali digunakan oleh Baumgarten 
(1714-62),18 terutama dalam pengertian (kurang lebih) sebagai "menyerap ke
indahan dengan panca-indra". Kemudian Kant memperiuas pengertian un
tuk istilah tersebut (yang lebih mendekati pengertian dalam bahasa Yunani
nya) sebagai "the science of the conditions of sensuous perception". Sejak itu 
istilah aesthetic digunakan dalam pengertian yang lebih berpusat pada 
masalah-masalah "keindahan" dalam "kesenian". Perkembangan istilah itu 
tidak selalu mulus. Dari pertengahan hingga akhir abad 19 istilah aesthetic 
pernah menjadi sasaran olok-olok sejumlah penulis terkemuka. Tapi yang 
paling menarik dari riwayat istilah itu ialah peranannya sebagai salah satu 
pembentuk pengertian yang menekankan dan memisahkan kegiatan 
"subyektif" (yang dianggap menjadi dasar kegiatan ber'kesenian' ) dari 
makna yang dapat ditafsirkan secara sosial atau kultural. (Bersambung) 

17 Seluruh uraian berikut tentang riwayat pengertian aesthetic dalam sejarah 
masyarakat Eropa pad a alinea ini bersumber dari uraian Williams (1976: 27-28). 

18 Bandingkan dengan penjelasan Dick Hartoko (1984: 15) yang sedikit berbeda: "Kata 
'aesthesis' berasal dari bahasa Yunani ... Kata ini untuk penama kali dipakai oleh 
Baumgarten (± 1762), seorang filsuf Jerman ... " Menurut Williams (1976: 27) 
Baumgarten menggunakan istilah Aesthetica untuk judul buku dua-jilidnya. 
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