
Masihkah Politik Jadi Panglima? 
Politik Kesusasteraan Indonesia Mutakhir 

M~skipun hanya salah satu ragam yang sekarang ada, kesusasteraan yang diresmi
karl tampak paling mendapat perhatian umum. Menyempitnya perhatian umum 
ini merupakan bagian dari proses politik dalam kesusasteraan maupun tata politik 
masyarakat luas. Yang menonjol dari sastera yang diresmikan itu adalah sifatnya 
yang apolitis. Namun, kesusasteraan bukan cerminan pasif kekuasaan, walau juga 
tidak menghuni wilayah yang otonom sepenuhnya. 
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SALAH satu ciri menonjol kesusas
teraan Indonesia mutakhir yang sering 
disebut para pengamat ialah wataknya 
yang "apolitis". Salah satu ciri menon
jol yang disebut-sebut para pen gam at 
politik atas masyarakat yang sarna ialah 
gejala "depolitisasi". Pertanyaan yang 
cenderung menggoda ialah: apakah ke
susasteraan yang "apolitis" itu diben
tuk oleh proses "depolitisasi" yang ber
langsung dalam masyarakatnya? 

Tulisan ini mencoba meninjau kem
bali penilaian umum tentang kesusas
teraan "apolitis" dalam masyarakat 
yang "depolitis" itu. Uraian ini berpo
kok pada beberapa pertanyaan: sejauh
mana penilaian itu benar, jika benar de
mikian; apa ujud "apolitis" kesusaste
raan terse but, apa saja kemungkinan 
penyebabnya; apa masalah teoritis dan 
metodologis yang muncul dalam kajian 
tentang hal-hal itu? Keempat-empatnya 
pertanyaan itu berkaitan erato Karena 
itu ia tidak akan dibahas satu per satu 
dalam uraian yang terpisah-pisah. Tulis
an ini pada intinya berupaya mencari 
gambaran makro dan sifatnya tak lebih 
dari garis besar suatu kerangka agenda 
untuk kajian lebih lanjut. Detail per
soalan dan acuan pada tulisan-tulisan 
lain akan diberikan secara minim saja. 

Untuk menjawab beberapa pertanya
an tadi, harus dijawab terlebih dulu 
apa arti "kesusasteraan Indonesia mu
takhir". Setiap potong kata dalam 
nama itu mengandung _ masalah besar. 
Pertanyaan satu ini merupakan dasar 
bagi persoalan pokok bahasan kita. 
Jawaban atas masalah ini bukan hanya 
akan mempermudah usaha menjawab 
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beberapa pertanyaan tadi, tetapi me
nentukan bentuk dan isi jawaban kita. 

Kesusasteraan 
Indonesia Mutakhir 

Pengertian "mu takhir" dalam se bu t
an "kesusasteraan Indonesia mu takhir" 
pada umumnya menunjuk pada kurun 
tahun 1970-1980-an. Pembatasan de
mikian cukup beralasan, karena kesu
sasteraan Indonesia pada masa ini me
masuki satu lembaran baru. Lembaran 
baru ini ditandai antara lain oleh dua / 
peristiwa besar. Di satu pihak terjadi 
keruntuhan Lembaga Kebudayaan 
Rakyat (Lekra) yang sebelum 1966 
menjadi kekuatan raksasa dalam din a
mika kesusasteraan di masyarakat ini. 
Di pihak lain, keruntuhan Lekra itu 
juga berarti kebebasan dan kejayaan 
hampir mutlak kelompok politik seni 
yang pemah menjadi saingan LeKra, 
yakni Manifes Kebudayaan. Kedua ke
jadian itu hampir serentak dan memang 
berkaitan dengan sejumlah peristiwa 
besar bersejarah lainnya: runtuhnya pe
merintahan Soekarno, bangkitnya ke
kuatan Orde Baru, bunuh-membunuh 
ratusan ribu warga Indonesia, peru bah
an tata dan kiblat politik ekonomi 
Indonesia di dalam maupun ke luar 
negeri, dan se bagainya. 

Secara singkat, berbagai peristiwa' 
itu menunjukkan dua hal penting yang 
relevan untuk kajian kita di sini. Per
tama; batasan "mutakhir" sejarah kesu
sasteraan Indonesia ditandai oleh kli
maks suatu konflik dan' bukan sekadar 
sa.}nbungan mulus yang tenang dan 
damai dari kurun sejarah sebelumnya. 
Kedua; konflik terse but berbobot poli
tik dengan kadar tinggi. Batasan "mu
takhir" kesusasteraan Indonesia bukan
lah sekadar batasan kaIender yang ber
ganti secara rutin. Kesusasteraan Indo
nesia "mutakhir" hampir selaIu dapat 
diartikan sebagai kesusasteraan Indone
sia di bawah pemerintahan Orde Baru: 

Tentu saja ini bukan hal baru. Identi
fikasi sejarah kesusasteraan Indonesia 
dengan sejarah politik Indonesia juga 
terjadi sebelumnya. Identifikasi kelom
pok sastera dan sasterawan dalam 
"Angkatan 66" atau "Angkatan 45" 
merupakan -contoh lain dari masa yang 
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belum lama berselang. Lebih menyolok 
dari semuanya, identifikasi kesusastera
an ini dengan sebutan "Indonesia" 
menyatakan betapa tak terpisahkan 
pertumbuhan kesusasteraan ini dengan 
pergolal\an politik masyarakatnya, se
bagaimana akan kita bahas lebih lanjut. 

Bukan hanya "mutakhir" dan "Indo
nesia", tetapi juga pengertian yang do
minan untuk "sastera" itu sendiri tidak 
bebas politik.l Pada titik inilah kita 
menghadapi se buah bidang persoalan 
yang terlalu sulit untuk dikaji secara 
memuaskan tetapi juga terlalu penting 
untuk dihindarkan. Sebelum menilai 
kadar ke-apolitis-annya, apa sebenamya 
yang dapat dan/atau mau kita sebut 
sebagai "kesusasteraan Indonesia"? 

Beberapa sarjana telah menunjukkan 
dengan seksama problematik istilah 
"kesusasteraan Indonesia" ini. 2 Per
soalan ini tidak saja merupakan persoaI
an "politis" dari obyek penelitian, te
tapi juga persoalan metodologis yang 
sangat merepotkan ilmuwan si peneliti. 
Secara ringkas, kas aran , dan garis besar 
dapat dikenali ada empat ragam kesu
sasteraan yang hidup dalam masyarakat 
Indonesia mutakhir. Masing-masing 
mempunyai variasi dan saling keterkait
an, sehingga kategori yang diusulkan 
di sini dapat dikatakan tak lebihdari 
tipe ideal belaka. Untuk kemudahan 
pembahasan, keempat-empatnya akan 
kita juluki: (i) yang diresmikan atau di
absahkan; (ii) yang terlarang; (iii) yang 
diremehkan; dim (iv) yang dipisahkan. 

(i) Kesusasteraan yang diabsahkan 
atau diresmikan merupakan golongan 
yang paling mudah kita kenali. Inilah 
kesusasteraan yang berkembang dengan 
definisi konseptual, studi dan penulisan 

Pokok ini pernah saya kaji dalam "Sastera 
'dan' Politik", Perdebatan Sastera Kontekstual, di
sunting Ariel Heryanto, CV Rajawali, Jakarta, 1985, 
hal. 39-77. Walau kajian itu sangat sederhana, saya 
perlu menyebutnya di sini untuk menghindarkan pe
ngulangan uraian saya. 

2 Lihat misalnya, Ajip Rosidi, Ikhtisar Sejarah 
Sastera Indonesia, Bina<:ipta, Bandung, 1969; Ajip 
Rosidi, Kapankah Kesusasteraan Indonesia Lahir?, 
Bhratara, Djakarta, 1964; C.W. Watson, "A New In
troduction to Modem Indonesian Literature", Indo
nesia Circle, No. 29, 1982, hal. 33-40; Paul Tiekell. 
The Writing of Indonesian Literary History", RIMA, 
Vol. 21, No.1, 1986, hal. 29-43. 
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sejarah yang dominan, serta contoh
contoh karya sastera . yang dianggap 
"sah", atau "puncak-puncak" (yang 
"baik dan benar"). Kesusasteraan ragam 
inilah yang mendapat perhatian dan 
penghargaan tertinggi dari berbagai 
individu dan lembaga yang memegang 
kekuasaan politis tertinggi dalam ma
syarakat. Kesusasteraan inilah yang di
ajarkan dalam buku-buku teks baku di 
sekolah, yang dibahas dalam seminar 
kaum "pakar" dan skripsi para sarjana, 
yang dapat ditemukan. di toka-toko 
buku dengan label "kesusasteraan", dan 
dicatat dalam buku sejarah kesusastera
an masyarakat. 

Pada masa ini kesusasteraan Indone
sia jenis ini secara sempuma dicontoh
kan oleh berbagai karya dan kegiatan 
sastera yang dapat dijumpai dalam ma
jalah seperti Horison dan Basis, dalam 
ru brik "Kesenian & Kesusasteraan" di 
beberapa penerbitan media mass a 
umum, dalam berbagai seminarresmi 
di pusat-pusat kesenian, seperti Taman 
Ismail Marzuki Jakarta dan Dewan Ke
senian di berbagai kota, atau pun diajar
kan pada guru sastera di sekolah. Kar
ya-karya sastera atau kajian tentang ke
susasteraan yang mendapat pengharga
an dari berbagai lembaga terhormat 
merupakan contoh-contoh "puncak"
nya Para penulis dari kelompok inilah 
yang biasanya mendapatkan undangan 
kehormatan mewakili "sasterawan 
Indonesia" dalam pertemuan sastera
wan aritar negara. Di beberapa toko 
buku dan perpustakaan mereka ditem
patkan secara khusus sebagai khasanah 
"kesusasteraan" . 

(ii) ,Kesusasteraan yang terlarang me
rupakan kesusasteraan yang dibasmi 
atau setidak-tidaknya dimusuhi oleh 
lembaga resmi pemerintahan,. dan se
ringkali juga oleh individu atau lembaga 
swasta yang tunduk di bawah kekuasa
an resmi masyarakat. Keberadaan kesu
sasteraan ini diakui, tapi bukan keab
sahannya, sehingga keberadaan itu hen
dak diakhiri. Bobot karya-karya ini di
akui, tetapi diakui sebagai sesuatu yang 
berbahaya secara politis, karena diang
gap mengancam status-quo kesusatera
an atau bahkan kehidupan sosial pada 
umumnya yang sedang mapan. Sensor, 
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berupa pelarangan resmi dari aparat· 
keamanan dan segala bentuk tekanan 
pada penulis (termasuk penahanan) 
atau penerbit untuk mempublikasikan 
kesusasteraan jenis ini merupakan ben
tuk penindasan yang paling lazim. 

Pada masa ini, contoh paling jelas 
dari kesusasteraan kelompok ini ada
lah kesusasteraan yang dihasilkan oleh 
para bekas anggota Lekra. Kasus pela
rangan buku-buku Pramoedya Ananta 
Toer dan penerbit Hasta Mitra meru
pakan contoh yang paling hangat. Te
tapi parabekas anggota Lekra bukanlah 
satu-satunya pihak yang' pemah men
jadi kurban dari penolakan kaum resmi 
demikian. Kasus Cerpen "Langit Makin 
Mendung", karya Kipanjikusmin, dan 
berbagai kasus sensor penampilan pe
nyair-dramawan Rendra melengkapi 
gam baran variasi kesusasteraan dari ke
lompok ini. 

(iii) Kesusasteraan yang diremehkan 
terdiri dari berbagai karya sastera yang 
tidak termasuk dalam khasanah kesu
sasteraan atau studi, kritik dan sejarah 
kesusasteraan diresmikan, tetapi tidak 
secara resmi dinyatakan terlarang. Ber
bagai kesusasteraan ini dibiarkan ber
tumbuh di "bawah", "pinggir" atau 
"luar" forum kesusasteraan resmi, ka
rena dianggap tidak cukup bemilai un
tuk diperhatikan atau dihargai. Keber
adaan kesusasteraan dalam kelompok 
ini. hampir-hampir tidak diperdulikan 
elit kesusasteraan resmi, karena juga 
tidak dianggap berbahya. Kalau pun 
ada perhatian pada mereka, perhatian 
itu biasanya sangat terbatas pada bebe
rapa gelintir individu penulis dan karya 
mereka. Perhatian secara umum pada 
khasanah sastera kelompok ini biasanya 
bersifat,mengejek atau mengasihani. 

Contoh terbaik untuk kesusasteraan 
ragam ini dalam masyarakat Indonesia 
mutakhir dapat dijumpai dalam berba
gai khasanah kesusasteraan yang diberi 
julukan "sastra pop", "sastra hiburan", 
atau "sastra remaja". Apa yang disebut 
"sastra radio" mungkin. juga dapat di
masukkan di sini, khususnya puluhan 
puisi yang setiap minggunya disiarkan 
oleh setiap pemancar radio swasta 
niaga, 'ditulis oleh para pendengar me
reka yang juga penggemar ru brik "puisi 
udara". Juga berbagai karya yang·disaji-
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kan dalam acara-acara pertemuan se
perti pesta, atau upacara peringatan 
hari besar di sekolah dan kampung
kainpung. Mereka punya pu blik peng
gemar yang besar, tetapi kedudukan 
mereka tidak disederajatkan dengan 
lingkungan kesusasteraan resmi. Bebe
rapa kali saya saksikan di beberapa 
toko buku besar, kesusasteraan ini di
tempatkan terpisah dari rak "kesusas
teraan". 

(iv) Kesusasteraan yang dipisahkan 
adalah berbagai khasanah teks yang ti
dak dimasukkan dalam forum resmi ke
susasteraan Indonesia bukan karena 
warna ideologinya, biografi politis pe
nulisnya, atau bobot nilai estetiknya 
melainkan karena kekakuan konsep 
kategoris dan teori kesusasteraan resmi 
yang sedang mapan. Kesusasteraan 
kelompok illl ada yang mendapat 
perhatian cukup besar dan kad~g-ka
dang juga penghargaan resmi, .tetapi 
bukan sebagai karya sastera Indonesia 
atau bahkan sebagai karya sastera sarna 
sekali. Jadi, mereka terdiri dari dua 
su b-kelompok: non-sastera Indonesia 
dan non-sastera. 

Contoh terpenting khasanah yang di
anggap non-sastera Indonesia ialah ber
bagai khasanah "kesusasteraan daerah", 
sastera yang ditulis dalam "bahasa 
daerah". Khasanah kesusasteraan jenis 
ini pasti jauh Ie bih banyak datipada 
yang resmi, walau jumIahnya yang agak 
tepat masih agak sulit diperkirakan. 
Secara kasaran saja, George Quinn 
pemah memperkirakan tak kurang dari 
500.000 orang penggemar sastera Jawa, 
mutakhir. 3 Hal ini dapat dimakiumi 
dati jumlah penutur bahasa daerah, 
khususnya Jawa dan Sunda,' yang 
beberapa Iipat kali lebih besar daripada 
penutur bahasa Indonesia;4 

Kelompok non-sastera adalah berba
gai khasanah teks yang pada hake kat-

3 George Quinn, "The Case of the Invisible 
Literature: Power, Scholarship, and Contemporary 
Javanese Writing", Indonesia, No. 35, April, 1983, 
hal. 1-36. 

4 Menurut hasil penditian P.W.J. Nababan, 
"BiIinguaiis in Indonesia: Ethnic Language Mainte
nance and the Spread of the National Language", 
Vol. 13, No.1, 1985, hal. 1-18, orang Indonesia 
yang sehari-harinya berbahasa Indonesia tak lebih 
dari 12 persen. 
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nya memiliki beberapa kualitas yang 
biasa dituntut dati sebuah karya sas
teraS, namun dalam kenyataannya ti
dak diakui sebagai "sastera". Penghasil, 
penikmat dan pengamat karya-karya ini 
sendiri mungkin tidak mengharap peng
akuan demikian. Berbagai teks dalam 
kelompok ini periu disebutkan di sini 
bukan karen a saya berpendapat mereka 
adalah khasanah sastera. Mereka dapat 
dikategorikan sebagai "sastera." karen a 
memiliki beberapa ciri formal dan kua
lit as yang biasanya diharapkan 'dati 
sebuah karya sastera. Mereka kita per
timbangkan di sini bukan dengaJil mak
sud supaya mereka diakui sebagai "sas
tera", tetapi untuk menunjukkan beta
pa nisbi dan abritremya batasiln yang 
secara resmi disosialisasikan sebagai 
"kesusasteraan". Betapa rapuhnya se
tiap pemyataan pretensius seperti "ke
susasteraan adalah. . . " 

Termasuk dalam contoh untuk ke
lompok ini ialah berbagai karya juma
listik, essei, sejumlah ikIan, beberapa 
surat pembaca kepada redaksi media 
massa, beberapa doa, khutbah, propa
ganda politik, berbagai Ielucon, anek
dot, gossip atau selebaran gelap. Ber
bagai lirik Iagu-Iagu pantas digoiongkan 
di sini juga. 

Sempitnya ruang yang tersedia di sini 
dan fokus utama yang' dipilih untuk 
kajian ini tidak memungkinkan 'dan 
menginginkan pembahasan lebih rinci 
gambaran kasaran tadi. Gambaran ter
sebut juga tidak berambisi menyajikan 
gambaran selengkapnya berbagai ragam 

kesusasteraan Indonesia mutakhir.6 

5 Perbedaan di antara kategori "sastera" dan 
"bukan sastera" tidak ditentukan oleh suatu kenya-

'taan obyektif apa pun, misalnya "bahasa sastera" 
dan "bahasa sehari-hari", melainkan hasiI dari pem
bedaan konseptual di bcnak orang bel aka. Lihat urai
an yang menarik dari hasiI pengamatan Stanley Fish, 
Is There a Text in This Class?, Harvard University 
Press, Cambridge, 1980; juga Mary Louise Pratt, 
Toward a Speech Act Theory of Literary Discourse, 
Indiana University Press, Bloomington, 1977, khusus
nya bagian "Introduction", hal. xi-xix, dan bab satu, 
"The Poetic Language Fallacy", hal. 3-37. 

6 Barangkali dapat juga diusulkan satu kate· 
gon lag~ sebagaimana pernah saya dengar dari bebe
rapa rekan, yakui kesusasteraan perantau. Yang di
maksudkan disini ialah kesusasteraan yang dihasilkan 
oleh orang-orang Indonesia yang hidup dan menetap 
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Mengulangi apa yang telah dise bu tkan 
sebelumnya gambaran tadi hanya ingin 
menunjukkan dua hal pokok. Pertama; 
luas dan kompleksitas khasanah kesu
sasteraan Indonesia mutakhir berada 
jauh di luar kemampuan pengamatan 
setiap kajian yang berusaha setia me
mahami kenyataan sosial ini selengkap
lengkapnya. Hal ini dipersulit jika di
ingat kita tidak saja memerlukan gam
baran berbagai ragam kesusasteraan 
Indonesia mutakhir, tetapi juga din a
mika kesejarahan masing-masing dan 
interaksi di antara sesamanya mau pun 
dengan konteks sosialnya. Lebih sulit 
lagi, karena kita membutuhkan tidak 
saja suatu gam baran makro seperti 
yang diusahakan di sini, tetapi juga kaji
an tekstual yang mikro, individu penu
lis, publiknya, dan berbagai lembaga 
penghu bung atau pun pengendali me
reka. Suka atau tidak suka, kajian ten
tang kesusasteraan menuntut pemilihan 
bahan, fokus, lingkup, dan metoda ter
tentu, dan hanya mamPU menampilkan 
sebagian keeil dari gambaran yang 
sesungguhnya. Pemilihan demikian me
nunjukkan pokok kedua yang sejak 
awal tulisan ini sudah disebut. Disadari 
atau tidak, pemilihan makna "kesusas
teraan Indonesia" terkait dengan ke
pentingan dan kiblat ideologis para 
peneliti s.erta lembaga pendukungnya. 
Kaitan itu sendiri tak lepas dari tata 
politik masyarakat luas yang sangat 
kompelks. 

Jika istilah "politik" dapat kitapakai 
dalam pengertian yang sederhana dan 
luas sebagai seluk-beluk pembagian dan 
penyelenggaraan kekuasaan dalam 
suatu struktur kegiatan sosiai, maka 
kajian ten tang "politik" dan "kesusas
teraan" dapat kita bagi dalam dua ke
lompok besar. Pada bagian pertama 
dapat kita perbineangkan politik bersas
tera, yakni dinamika politis "dalam" 
lingkup wilayah kesusasteraan. Kaitan 
dan pertentangan di antara berbagai 
kepentingan lembaga, kelompok, mau
pun individu yang terlibat langsung da
lam proses produksi, reproduksi, distri
busi dan konsumsi kesusasteraan layak 
mendapat perhatian. Pada kesempatan 

di luar Indonesia tetapi dalam lingkungan kecil se
sarna orang Indonesia. 
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ini yang akan kita amati hanyalah hu
bungan antara kesusasteraan resmi, de
ngan ragam-ragam yang lain. Pada bagi
an yang berikut akan kita perbineang
kan sastera berpolitik, yakni hu bungan 
kesusasteraan dengan tata politik ma
syar~kat seeara luas (bangsa-negara). 

Politik Bersastera 
Seeara struktural, politik kesusastera

an Indonesia mu takhir mengidap per
tentangan di antara kepentingan kesu
sasteraan yang diresmikan, sebagai ke
susasteraan yang dominan berhadapan 
dengan berbagai kesusasteraan laih yang 
didominasi atau bersaingan dengannya. 
Tetapi perlu diingat bahwa dalam ke
nyataannya variasi ideologis dan perten
tangan politis juga terdapat di an tara 
indviidu atau kelompok individu dalam 
setiap ragam kesusasteraan yang ber
jumlah empat tadi. Pertentangan antara 
individu dan kelompok individu dalam 
kesusasteraan resmi tidak jarang terung
kap lewat pertentangan kesusasteraan 
ini dengan ragam-ragam lainnya~ Ini me
nunjukkan betapa kompleks kaitan-

. kaitan politik itu. Bandingkan dengan 
pertentangan yang kadang-kadang ter
jadi antara sesama aparat suatu lembaga 
politik dan yang terungkap dalam per
tentangan lembaga tersebut melawan 
lembaga lain. 

Pertentangan di antara kesusasteraan 
resmi dan kesusasteraan terlarang biasa
nya tidak terjadi dalam suatu konfron
tasi langsung atau terbuka. Jika kon
frontasi demikian terjadi, biasanya ti
dak berlangsung lama karena segera di
padamkan oleh kekuasaan politik ter
tinggi dalam negara. Contoh paling 
mutakhir yang kita jumpai ialahkasus 
pelarangan novel Rumah Kaca karya 
Pramoedya Ananta Toer. Walau pela
rangan itu sebelumnya sudah dapat di
ramalkan oleh siapa pun, pelarangan itu 
sempat didahului oleh serangkaian per
tikaian tulisan di media massa di an tara 
Pramoedya dan Rosihan Anwar. 7 

Karena kaum terlarang biasanya ti
dak diberi kesempatan untuk berpenda
pat dan membela diri seeara publik, 
pertikaian mereka dengan kaum resmi 

7 Suara Pembaruan, 29 April dan 4 Mei 1988. 
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sering terjadi secara tak langsung. 
Bentuknya bisa berupa pertikaian ter
tutup di an tara beberapa individu lewat 
surat pribadi, atau terjadi di antara 
wakil pihak resmi dan pengritik kaum 
resmi yang tidak harus identik dengan 
"simpatisan", apalagi "wakil" kaum 
terlarang. Para penentang kaum resmi 

·itu bisa datang dari pihak mana pun, 
termasuk individu yang berbasis pada 
kesusasteraan resmi sendiri, tapi tak 
jarang dari luar Indonesia yang bebas 
darikekuasaan pemerintah yang mem
berlakukan pelarangan. 

Tinjauan kritis atas pertentangan 
masa lalu di antara Lekra dan Manifes 
Kebudayaan pemah terjadi secara pu
blik di Indonesia pada tahun 1981 da
larn sebuah pertemuan tentang "Multi
bahasa Kesusasteraan Indonesia". di 
Pacet. Pertemuan ini secara eksklusif 
dihadiri kaum resmi. Pertentangan yang 
terjadi menampilkan pihak' yang me
wa1d.li kaum Manifes Kebudayaan di 
satu kubu dan beberapa sarjana asing di 
pihak lain. Pertikaian tentang pokok 
serupa di antara sesama kaum resmi 
dan sesarna orang Indonesia baru ter
jadi secara publik pada tahun 1982 
di Jakarta. Dua: pembicara kunci yang 
paling sengit bersitegang adalah Wirat
mo Sukito di pihak Manifes Kebudaya
an dan Satyagraha Hoerip di pihak 
lain.s . 

Pertikaian tentang pokok yang sarna 
berkelanjutanterus hingga hari ini. 
Pada tahun 1987 majalah Horison 
memuat serangkaian perdebatan· ten
tang pokok yang sarna dalam beberapa 
nomor penerbitannya. Tetapi dalam 
perkembangannya perdebatan itu telah 
menyerang dimensi lebih luas. Kutukan 
resmi terhadap. Lekra dijadikan karn
bing-hitarn obrolan kepada berbagai 
pihak dan individu yang dianggap me
nantang atau menyaingi kedudukan 
politis kesusasteraan resmi. Ironisnya, 
teror serupa itulah yag menurut kesak
sian orang-orang Manifes Kebudayaan 
pemah dikerjakan Lekra, dan pada 

8 - Sil.tyagraha Hoerip, "Marl Kita Kurangi 
Berg!-lTau", Horison, Vol. XVII, No. 11, hal. 341-
344; Wiratmo Soekito, "Satyagraha Hoerlp atau Apo-' 

masa lalu dikutuk pendukung Manifes 
Kebudayaan. Satyagraha Hoerip pemah 
dituduh menjadi pembela Lekra, walau 
yang ingin dikerjakan mungkin tak 
lebih dari kritik terhadap Manifes Ke
budayaan. Yang belakangan terjadi, 
gagasan "sastera kontekstual" pemah 
dihubung-hubungkan dengan Lekra 
oleh beberapa oknum kesusasteraan 
resmi yang mungkin merasa terancarn. 9 

Arief Budiman pemah menantang re
kan-rekannya dengan pertanyaan, "Be
ranikah kita melihat masa lalu kita se
bagai sejarah" dengan acuan pada per
tentangan Lekra - Manifes }\ebudaya
an. 10 Jawaban yang diberikan sesama 
penanda-fungan Manifes itu kepadanya: 
Go to hell with your Lekra. 11 

Pertentangan tersebut pada hakekat
nya menunjukkan dua hal. Pertama; 
pertentangan di masa lampau an tara 
Manifes Kebudayaan dan Lekra telah 
berakhir pada lingku p politik, tetapi 
belum tuntas pada tingkat konseptual 
maupun emosional. Hingga sekarang 
dendarn dan trauma masa lampau 
cenderung berkelanjutan. Kedua; walau 
telah memperoleh kekuasaan formal 
tertinggi dalarn kegiatan kebudayaan 
sejak tegaknya Orde Baru, konsolidasi 
gagasan humanisme universal milik Ma-

o nifes Kebudayaan telah mengalarni 
erosi atau memang belum pemah cukup 
kukuh, dan keabsahan mereka masih 
guyah dalarn menghadapi ujian sejarah 
mutakhir. 0 

Pertentangan kesusasteraan resmi 
dengan rekannya yang diremehkan be
lum berkembang sesengit dan sepeka 
pertentangan pada kasus yang diurai
kan tadi. Mungkin hal ini dise babkan 
oleh kesusasteraan resmi dan terlarang 
sarna-sarna bergerak dan memperebut
kan pu blik yang sarna. Mereka mem
perebutkan keabsahan dengan kualitas 
dan jenis yang sarna: keabsahan ter-

9 Lihat Ariel Heryanto, op.cit,; Keith Foul-
cher, "Sastera Kontekstual: Perkembangan Mutakhir 
Dalam Politik Sastera Indonesia", Horison, Vol. 
XXI, No. 9 dan 10, 1986, khususnya No. 10, hal. 
334-336. 

10 Arief Budiman, "Beranik<lh kita melihat masa 
lalu kita sebagai sejarah?", Horison, Vol. XXI, No.4, 
April,'1987, hal. 111-112. 

logi Pro Vita Lekra", Horison, Vol. XVII, No. 11, 11 Wiratmo Sukito, "23 x 8 Mei", Horison, 
hal. 345-349. Vol. XXI, No.5, ,Mei, 1987. 
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,'I 
tinggi dalam kebudayaan nasiqoal. Dan 
dalam hal itu kedua-duanya cenderung 
bersikap "universalis" lang ditentang 

,kaum "kontekstualis".1 Kesusasteraan 
yang diremehkan tidak berambisi poli
tik setinggi keduanya, dan bergerak di 
dalam lingkungan publik yang agak 
berbeda, yakni masa urban, termasuk 
kaum perempuarl dan remaja yang ter
geser dari kesusasteraan resmi. Perbe
daan . antara kesusasteraan resmi dan 
yang diremehkan berpusat pada perbe- . 
daan norma estetik serta moral, khusus
nya masalah seks, religi, dan integritas 
pribadi (kemunafikan kaum mapan, 
biasanya: lelaki, generasi orangtua, 
dan kaya). Basis produksi kesusasteraan 
jenis ini bergengsi rendah daripada 
basis kesusasteraan resmi, tetapi berke
kuatan sosial lebih besar: media massa. 
Dengan demikian ada kontradiksi anta
ra kekuatan produksinya dan hu bung
an sosial yang menjadi wilayah huni
nya 

Kontradiksi itu tidak berkembang 
menjadi konfron tasf sengit selama ma
sing-masing merasa hidup dalam wila
yah huni yang berbeda. Kontradiksi 
itu juga diredakan oleh kecenderungan 
"liberalis" di kalangan kesusasteraan 
yang diresmi~an untuk menampung 
dan menerima beberapa gelintir teks 
dari khasanah kesusasteraan "pop". Ho
rison, misalnya, tidak berkeberatan me
muat beberapa cerita pendek (cerpen) 

. dan sajak "pop" Yudhistira Ardi Nu
graha. Namun. keterbukaan ini ada 
batasnya, sebagaimana ditunjukkan 
oleh kasus berikut ini. Beberapa pe
nyair yang menganggap dirinya tergo
long sasterawan "serius", "senior", atau 
"resmi" mengaju kan protes terhadap 
pemberian hadiah penghargaan oleh 
Dewan Kesenian Jakarta kepada anto
logi Sajak Sikat Gigi karya Yudhistira 
Ardi Nugraha pada tahun 1977. Kasus 
tersebut menunjukkan bahwa karya
karya dalam kelompok ini hanya akap 

12 Lihat Keith Foulcher, op.cit., khusumya 
hal. 337 dan catatan-kaki No. 35; Arief Budiman, 
"Sastera Mereka Bukan Satu-Satunya Sastera Yang 
Benar", wawancara 'oleh Suyito Basuki, Perdebatan. 
Sastera Kontekstual, lac. cit., hal. 328; juga Arid 
Budiman, "Sastera Kontekstual Dan Manikebu", wa
wancara dengan Untung Surendro, Hanson, Vol. 
XX, No.3, Maret, 1986, khususnya hal. 79. 
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diserang kaum resmi jikalau dianggap 
mengganggu kategori pemisahan yang 
telah dimapankan, misalnya jika statUs
nya diangkat sederajat dengan kesusaste-
raan pada kelompok pertama. . 

Seorang nara sumber yang terlibat 
langsung dalam kasus itu pernah menje
laskan kepada saya bahwa protespara 
sasterawan "senior" dan resmi ·itu ter
utama dimaksudkan sebagai serangan 
kepada para juri pemberian hadiah dan 
bukan kepada Safak Sikat Gigi itu sen
diri. Jika kesaksian.itu benar, pendapat 
tadi tidak kita gugurkan, tetapi diper
kaya dimensinya. Sebagaimanatelah di
singgung di muka, pertentangan antara 
sesama kaum resmi bisa terungkap di 
luar dinamika kesusasteraan resmi. 

Di antara beberapa elit kesusasteraan 
resmi Indonesia mutakhir pernah ter
jadi serangkaian perdebatan mengenai 
"warna lokal", yakni eufemisme untuk 
tuduhan "Jawanisasi". Perdebatan itu 
tidak dapat dipahami sebagai ujud per
tentangan an tara kesusasteraan resmi 
yang nasional dan kesusasteraan yang 
dipisahkan karena dianggap kesusas
teraan "daerah". Perdebatall itu paaa 
hakekatnya merupakan perdebatan 
politik internal kesusasteraan resmi de
ngan acuan pada pengettian "nasional" 

Se bagai seorang awam di bidang ke
susasteraan mutakhir berbahasa-bahasa 
daerali, saya menemui kesulitan men
dapatkan pemahaman yang memadai 
tentang dinamika politis di antara ke
susasteraan ini dengan kesusasteraan 
Indonesia resmi. Dalam kesan semen
tara saya, pertentangan antara kedua
nya bukan tak ada, tetapi sangat mi
nim yang bersifat terbuka ke permuka
an. Ada dua kemungkinan penyebab
nya. Pe rtam a; hal ini disebabkan oleh 
keberhasilan hegemoni ideologi nasio
nalisme, sehingga lingkungan yang 
hidup bersastera "daerah" ini cende
nmg rela menerima kedudukannya 
sebagai sastera yang dipisahkan. Kedua; 
tidak bertentangan dengan kemungkin
an yang pertama, kesusasteraan' 
"daerah" ini hidup dengan vitalitas 
besin. 13 Dengan' vitalitas itu, dan ling
kungan yang berbeda dengan kaum elit 
nasional, kesusas~raan yang lebih "me-

13 Quinn, op.cit. 
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masyarakat?' ini l;1idup segar, tak mera
sakan gangguan atau a!lcaman yang beT
arti dari tingkah kesusasteraan resmi 
yang lebih megap-megap kehidupannya. 

Dalam pengamatan Benedict Ander
son 14, hu bungan politis antara kesusas
teraan Jawa mutakhir dengan apa yang 
dalam tulisan ini dikategorikan sebagai 
kesusasteraan resmi, perlu ditinjau dari 
kenyataan banyaknyapenulis Jawa 
yang memilih berkarya dalam bahasa 
Indonesia, bukan Jawa. Menurut penaf- . 
siran dia, kesusasteraan resmi berbahasa 
Indonesia menyediakan "benteng" bagi 
suatu pemberontakan sasterawan Jawa 
terhadap warisal1 bahasa dan kebudaya
an leluhurnya. Sementara tafsiran demi
kian disajikan dengan alasan dan pena
laran yang sangat kukuh, masih sulit 
untuk dibayangkan sejauh mana tafsir
an terse but mewakili penghayatan, ke
sadaran, dan kemauan para sasterawan 
Jawa sendiri. Belum tersedia bukti-buk
ti yang cukup untuk menyimpulkan 
hal itu. Anderson sendiri menunjukkan 
bahwa hubungan politis di antara kesu
sasteraan Jawa dan Indonesia itu unik, 
dan fidak menunjukkan gejala umum 
yang terjadi pada kesusasteraan ber
bahasa daerah lain, misalnya Sunda. 
. George Quinn 1S membantah kete
patan data empirik yang dijadikan suni
ber tafsiran para pengamat kesusastera
an Jawa mu takhir, seperti yang diker
jakan Benedict Anderson tersebut. 
Quinn menunjukkan kebutaan dan ke
salahan para sarjana asing maupun 
Indonesia yang menganggap kesusaste
raan Jawa mutakhir sedang sekarat. 
Tetapi uraian Quinn yang sangat pen
tin itu lebih banyak membahas studi
studi tentang kesusasteraan Jawa mu
takhir, bukan pertentangan langsung 
di an tara kesusasteraan ini dengan ke
susasteraan nasional resmi berbahasa 
Indonesia. Di awal tulisannya, Quinn 
mencatat keIuhan para penulis Jawa 
atas sedikitnya perhatian nasional ter
hadap kesusasteraan berbahasa daerah 
(dalam hal ini Jawa), dibandingkan 
dengan perhatian yang selama ini di-

14 Benedict Anderson, "Sembah·Sumpah, Poli
tik Bahasa dan Kebudayaan Jawa", i'risma, No. 11, 
November, 1982, hal. 69-96. 

15 Quinn,op.cit. 
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berikan kepada kesusasteraan resmi 
berbahasa Indonesia. Persoalannya ke
mudian bagi kita ialah sejauhmana 
sebenarnya kelangsungan hidup kesu
sasteraan daerah ml membutuhkan 
perhatian dan pengakuan nasional 
demikian? 

Quinn mungkin benar dalam kritik
nya terhadap para pengamat dan sarja
na kesusasteraan Jawa. Kita juga 
bisa setuju dengan penalaran C.W. 
Watson 16 bahwa jika sebagian besar 
orang Indonesia sehari-harinya beba
hasa Jawa dan Sunda maka sungguh 
"absurd" jika kesusasteraan yang mere
ka ciptakan dan hayati dalam bahasa
bahasa itu tidak dijadikan bagian dari 
sejarah kesusasteraan Indonesia. Namun 
semua ini belum cukup menjelaskan 
pergulatan politikkesusasteraan daerah 
itu sendiri terhadap dominasi keabsah
an nasional yang dinikmati kesusastera
an resmi. Keinginan beberapa sastera
wan Jawa akan pengakuan dan perhati
an yang lebih dari pihak luar, hanya 
menyarankan sikap rendah diri, menye
rah, atau bergantung pada pihak Iuar, 
yang juga berarti keberhasilan hegemo
ni kesusasteraan resmi. 

Sikap rendah diri dan bergantung 
seperti itu tidak tampak di kalangan 
yang kita kategorikan sebagai non
sastera dalam menghadapi kesusastera
an resmi. Dalam kenyataannya, bebera
pa khasanah teks dari kelompok ini, 
khususnya yang berbasis produksi me
dia massa, tampil sebagai kekuatan poli
tis yang paling ampuh dari semua ragam 
kesusasteraan yang kita bicarakan di 
sini. Walau berbasis produksi sarna de
ngan kesusasteraan yang diremehkan, 
khasanah yang dikategorikan non~fnS
tera ini bergengsi lebih tinggi. Dalam 
banyak hal dapatiah dikatakan bahwa 
khasanah tekstual dari kelompok ini 
telah menggeser kedudukan dan fungsi 
dasar yang dulu pernah secara terhor
mat diduduki kesusasteraan resmi. Per
alihan medium ini dapat dipahami ka
rena terjadinya perkembangan luar 
biasa dalam bidang teknologi komuni
kasi massa pada masyarakat mutakhir, 
dengan daya jangkau dan daya bujuk 
berlipat kali Ie bih besar daripada kesu-

16 Watson, op.cit., hal. 39. 
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sasteraan resmi. Pada masa mutakhir 
ini kita menyaksikan seringnya sastera
wan resmi, termasuk yang relatif yu
nior, merengek-rengek minta ruangan 
di media massa bagi rubrik "kesusaste
raan". Semakin lama semakin disadari 
betapa pentingnya kedudukan para re
daktur media massa cetak dalam me
nentukan dinamika, baik politik ber
sastera maupun sastera berpolitik. 

Sastera Berpolitik 
Di awal tulisan ini telah dikemuka

kan pendapat yang cukup populer ten
tang kesusasteraan Indonesia mutakhir 
yang "apolitis".17 Di balik penilaian 
umum demikian tersusun be berapa 
pengertian, biasanya implisit, yang 
perlu kita perhatikan bersama. Hampir 
selalu yang diacu oleh pandangan se
perti' itu bukanlah "(a)politis" dalam 
pengertian politik bersastera sebagai
mana kita bahas tadi, tetapi dalam pe
ngertian sastera (tidak) berpolitik yang 
akan kita bahas berikut ini. Pandangan 
umum itu juga pada dasamya diajukan 
dengan acuan utama pada ragam kesu
sasteraan yang diresmikan. Akhirnya, 
dapat pula dipercaya bahwa penilaian 
umum tersebut' diajukan oleh pihak 
yang sadar· betul bahwa pengertian 
"apolitis" pada intinya merupakan 
salah satu variasi belaka dari perilaku 
politik. Jadi kita bisa berbicara tentang 
politik dengan corak "politis", dan po
litik oorcorak "apolitis". Pada yang per
tama, kesadaran dan ungkapan partisi
pasi politik masyarakat dimaksimalkan, 
khususnya dalam rangka menan tang do
minasi satu kelompok politik tertentu 
dan secara lebih luas mengubah status
quo politik. Pada yang kedua, kesadar
an dan ungkapan itu terhambat atau 
dihambat. 

Salah satu ungkapan paling seru 
dari· pihak yag prihatin melihat politik 
"apolitis" kesusasteraan Indonesia mu
takhir yang diresmikan muncul dalam 
perdebatan ten tang minimnya "keterli
batan sosial" sastera(wan) Indonesia. 

17 Lihat misalnya Paul Tiekell, op.cit., khusus
nya hal. 36-37; Rendra, "Saya Punya Mental Juara", 

-Wawaneara oleh Hardi, Honson, Vol. XVII, No. 11, 
1982, khususnya hal. .356; Keith Foulcher, op.cit.; 
juga Ariel Heryanto, op.cit., khususnya hal. 40-43. 
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Tokoh-tokoh seperti Sutan Takdir Ali
sjahbana, Mochtar Lubis, W.S. Rendra, 
Arief Budiman, Jakob Sumardjo, atau 
Emha Aimin Najib adalah beberapa 
contoh dari pihak yang lantang mem
pertanyakan pokok tersebut. Perdebat
an itu merupakan salah stu perdebatan 
paling meriah dan berkepanjangan da
lam dua dekade belakangan, walau 
pokok itu juga pemah menjadi sumber 
perdebatan yang seru pada masa-masa 
sebelumnya. Yang penting dicatat, ke
lompok inti kesusasteraan yang kini 
dituduh "apolitis" ini pada masa se be
lumnya menjadi salah satu kekuatan 
sosial yang paling "politis" dalam ma
syarakatnya. Bagaimanapun juga, ada
nya perdebatan mutakhir itu sendiri 
menunjukklm adanya pertentaugan da
lam dinamika sastera berpolitik Indo
nesia mutakhir yang diresmikan. Arti
nya, kesusasteraan ragam ini tidak selu
ruhnya diwamai oleh politik "apolitis", 
melainkan telah menjadi ajang perten
tangan politik yang "apolitis" dan yang 
"politis" . 

Sebagaimana halnya dengan kesusas
teraan yang diresmikan, semua ragam 
kesusasteraan yang lain merupakan 
~jang yang bersifat terbuka bagi variasi 
atau pertentangan politis dan ideologis 
yang beraneka. Ini sekali lagi meng
ingatkan pada kita akan keterbatasan. 
empat kategori kesusasteraan yang kita 
perbincangkan. Masing-masing kategori 
temyata hanya mempunyai keseragam
an dalam beberapa hal, bukan segala 
hal. 

Contoh-contoh mutakhir kesusaS·te~. 
raan terlarang yang telah disebutkan tadi' 
sudah menunjukkan variasi te:r:sebut. 
Tidak semuanya punya sangkut paut 
dengan Lekra, sementara di antara para 
anggota Li:~kra sendiri terdapat berbagai 
variasi ideologi. 18 Di antara karya-karya 
sastera "pop" atau "hiburan" banyak 
yang menekankan aspek "kehatusan" / 
dan "kecengengan romantik" s~bagai
mana sering dicemoohkan orang. Dalam 
banyak hal mereka dapat dianggap ber
politik "apolitis", dalam pengertian 

18 Lihat Keith Foulcher, Social Comitment in, 
Lit~rature aud the Arts, Center of Southeast Asian 
Studies, Monash University, Melbourne, 1986; 
Arief Budiman, 1987, op.cit. 
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menjadi pelengkap pembantu bertahan
nya status-quo, termasuk tata-politik 
dan hegemoni ideologi yang sedang ber
langsung. Tetapi tidak sedikit di antara 
yang sarna-sarna tergolong kesusastera
an yang diremehkan dengan lantang 
p1empertanyakan dan mengecam status
quo sosial yang sedang berlangsung. 
C'ontoh-contoh yang telah banyak men
dapat perhatian adalah PUlSl-PUlSl 

"m beling" Remmy Sylado dan novel 
Arjuna Mencari Cinta karya Yudhistira 
Ardi Nugraha 19 Tetapi agaknya masih 
banyak dari kelompok kesusasteraan 
ini yang belum mendapatkan perhatian 
dari kalangan kesusasteraan yang dires
mikan. 20 Variasi warna politis dan ideo
logis dalam kesusasteraan yang dipisah
kan juga bisa dijumrai. Dalam disertasi
nya, George Quinn 1 menemukan ada
nya tigajenis ideologi dalam kesusaste
raan Jawa mutakhir, masing-masing 
berkiblat pada ideologi priyayi, moder
nisme, dan pang/ipur wuyung. Kemaje
mukan sikap politis khasanah teks 
Indonesia mutakhir yang tergolong 
non-sastera sudah amat jelas, sehingga 
tak perlu diterangkan lagi. Tetapi ke
majemukannya terlalu luas dan rumit 
sehingga di luar kemampuan saya untuk 
merincinya di sini. 

Pembahasan berikut akan difokuskan 
pada persoalan politik "apolitis" kesu
sasteraan yang diresmikan. Pembatasan 
lingkup bahasan ini didasarkan karena 
keterbatasan data yang tersedia pada 
saya, dan karena sejak awal tulisan ini 

19 Sedikit uraian tentang puisi "mbeling" dan 
kedudukan Remmy Sylado dalam sejarahnya dapat 
dijumpai pada tulisan Sapardi Djojo Damono, "Puisi 
Mbeling: Suatu Usaha Pembebasan", Kesusasteraan 
Indonesia Moderen, Gramedia, Jakarta, 1983, hal. 
89-97. Tentang Yudhistira dan karya.karyanya, 
lihat Savitri Scherer, "Yudhistira Ardi Noegraha: 
Social Attitudes in the Works of a Popular Writer, 
Indonesia, No. 31, April, 1981, hal. 31-52. Khusus 
ten tang makna politis, Arjuna Mencari Ginta, lihat 
Benedict Anderson, op.cit., hal. 91-94. 

20 Misalnya karya-karya penyair kampung 
Solo, Wiji Thukul Wijaya. Sedikit catatan tentangnya 
dapat dijumpai pada tulisan Rossi Von Der Borch, 
"Poets Against Silence", Inside Indonesia, No. 12, 
October, 1987, hal. 28-31. 

21 George Quinn, The Novel in Javanese, dis
sertasi yang belum diterbitkan, disampaikan kepada 
Departemen Kajian Indonesia dan Malaya, Universi
tas Sydney, 1984. 
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memang bermaksud meninjau kembali 
masalah yang menyangkut kesusastera
an ragam ini. Tentu saja pembahasan 
demikian tidak terlepas dari acuan pada 
sastera berpolitik dari ragam yang lain, 
latarbelakang sejarah kesusasteraan 
yang diresmikan ini, maupun sejarah 
politik masyarakatnya secara luas. 

Walau variasi corak politis itu ada 
dan perlu dipertimbangkan, tuduhan 
umum ten tang menonjolnya corak poli
tik "apolitis" dalam kesusasteraan 
resmi tidaklah keliru. Persoalannya 
kini, mengapa dan bagaimana terben
tuknya corak dominan terse but. Awal 
tulisan ini sudah mengetengahkan satu 
kemungkinan jawaban, yakni proses 
depolitisasi yang disponsori negara. 
Dalam bagian akhir tulisan ini kita akan 
mencoba mengaji kemungkinan jawab
an itu, juga mengaji beberapa kemung
kinan sebab yang lain. 
. Paaa dasarnya saya berpendapat, 
depolitisasi oleh negara bukan satu
satunya sumber pembentuk s~kap "apo
litis" kesusasteraan yang resmi tersebut. 
Hal itu juga tidak dengan sendirinya 
dapat dengan mudah dianggap sebagai 
sumber penentu yang paling dominan. 
Selain (i) depolitisasi .oleh negara, fak
tor-faktor lain yang sangat berpengaruh 
pada pembentukan corak "apolitis" ke
susasteraan resmi ini ialah (ii) penga
laman sejarah masyarakat luas yang 
belum lama terjadi; (iii) sejarah kesu
sasteraan resmi ini sendiri; (iv) hege
moni estetika yang dijadikan pedoman 
kesusasteraan ini; (v) dan beberapa per
kembangan teknologi komunikasi 
massa mutakhir. Walau jelas, kelima 
faktor tersebut terkait satu sarna lain, 
~tapi pemilahan mereka dapat dar 
perlu dikerjakan untuk kejemihan ana
lisa. 

(i) Depolitisasi oleh negara sudah ba
nyak dibahas orang. Kita- hanya akan 
menggaris-bawahi beberapa pokok ter
pentingnya. Orde Baru terdorong me
macu proses depolitisasi ini jika berte~ 
kad melancarkan pola pembangunan 
politik-ekonomi pilihannya. U paya me
macu pertumbuhan ekonomi dengan 
mengandalkan. modal dan teknologi 
asing, tenaga-kerja domestik murah, 
serta jaringan burjuasi nonpribumi me
nuntu t terpeliharanya. "stabilitas dan 
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keamanan" semaksimal mungkin. 
Ketegangan, apalagi konflik sosial, me
mpakan buntut yang logis dan sekaligus 
meaman potensial yang hams ditekan 
dengan cara apa pun. Depolitisasi lewat 
bujukan ideologis ataupun tekanan 
kekerasan mempakan salah satu bentuk 
praktis bagi upaya penghindaran kon
flik. 

Namun, semua hal tersebut belum 
cukup menjelaskan apa yang terjadi 
dalam masyarakat luas, dan secara khu
sus dalam kegiatan bersasteranya. Kehi
dupan masyarakat luas tidak ditentukan 
hanya oleh keinginan dan kepentingan, 
atau bahkan kekuatan negara. Masyara
.kat bukan barang-barang mati yang bisa 
dibengkak-bengkokkan seenaknya de
ngan kekuatan manusiawi apa pun. Lagi 
pula usaha depolitisasi oleh negara pad a 
bidang kesusasteraan boleh dibilang sa
ngat minim. Tak lebih dari beberapa 
bentuk sponsor dan 'penganugerahan 
hadiah-hadiah sastera bagi yang mendu
kung kepentingan "stabilitas dan ke
amanan" status-quo, serta sensor bagi 
yang dianggap mengancam status-quo 
tersebut. Baik sponsor atau pun sensor 
negara (kecuali pada kasus bekas ang
gota Lekra', ini relatif terbatas. Bantuan 
terhadap kesusasteraan resmi yang 
"apolitis" oleh negara tampaknya tidak 
jauh lebih besar daripada bantuan yang 
diberikan beberapa perwakilan keduta
an negara asing (Dunia Pertama) yang 
diuntungkan oleh politik-ekonomi Orde 
Bam. Karena itu kita membutuhkan 
penjelasan tambahan. 

(ii) Pengalaman masyarakat luas per
sis pada tahun-tahun awal terbentuknya 
Orde Baru mempakan faktor pendu
kung proses depqlitisasi yang kita bahas 
tadi. Pada tahun-tahun itu terjadi pem
bantaian ratusan ribu warga negara da
lam waktu relatif singkat yang tidak 
mudah dijelaskan baik pelaku, korban, 
maupun motifnya. Yang jelas, peristiwa 
itu bukan program rekayasa negara. 
Yang juga agak jelas, dalam peristiwa 
terse but, apalagi dalam renungan kem
bali peristiwa terse but setelah usai, sim
bol-simbol politik seringkali dipakai 
sebagaibahan acuan. Pengalaman itu 
masih meninggalkan trauma besar hing
ga kini. Dan trauma itu diasosiasikan 

-sebagai akibat berpolitik, ikut-ikutan 
"-
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berpolitik, atau bahkan sekedar ditu
duh ikut berpolitik. 

. Kedua faktor ini menciptakan ling
kungan sosial yang tidak mendukung 
pertumbuhan aneka aspirasi politik ma
syarakat dan persaingan mereka dalam 
suatu ajang demokrasi bebas-terbuka 
yang peo.uh gairah. Tapi semua itu pun 
belum menjelaskan bertahan dan ber
lanjutnya gairah besar untuk bersastera 
pada masa mutakhir ini. Kita membu
tuhkan beberapa pertimbangan menge
nai sejarah sosial dan estetika kesusas
teraan yang bersangkutan. 

(iii) Kurang lebih berbarengan waktu 
dengan peristiwa sosial terse but, kesu
sasteraan Indonesia mutakhir yang di
resmikan mengawali masa kejayaannya. 
Masa ini ditandai oleh tumbangnya 
Lekra yang mempunyai semboyan insti
tusional: "Politik adalah Panglima". 
Kelompok inti pembentuk kesusastera
an Indonesia mutakhir resmi, Manifes
tasi Kebudayaan, secara tegas menolak 
semboyan itu. Walau dalam perjuang
an menuju kemenangannya kaum Mani
fes juga mengandalkan kekuatan politik 
dan panglima untuk menghadapi Lekra, 
setidak-tidaknya pada rumusan sloganis. 
pemenang ini istilah "politik" tetap 
diharamkan. Mereka bertekad untuk 
"bersastera" sebaik-baiknya, bukan 
"berpolitik". Tekad ini harus mereka 
wujudkan dalam suatu pranata sosial 
kegiatan bersastera, bukan partai poli
tik formal~jadi, upaya berpolitik "apo
litis" di druam kegiatan bersastera me
reka ini tidak akan berhasil dengan 
memuaskan jikalau tata-estetika yang 
mereka hayati tidak memberi peluang 
atau akomodatif terhadapnya. 

(iv) Doktrin estetika "humanisme 
universal" dari kaum Manifes Kebuda
yaan ternyata menyediakan peluang 
dan akomodatif terh~dap politik "apo
litis" terse but. Hal inilah yang membe
dakan watak politik kesusasteraan res
mi dari ragam-ragam yang lain. Semen
tara faktor-faktor yang telah disebut
kan tadi (khususnya dua yang pertama) 
juga berpengaruh terhadap kesusastera
an non-resmi, estetika humanisme uni
versal menjadi beban dan sekaligus 
kekuatan khusus kesusasteraan yang 
kini diresmikan. Salah satu kecaman 
J1ed<l;,s yang paling sering diterima ke-
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susasteraan resmi ialah keasyikannya 
bereksperimen dengan estetika ben
tuk formal yang secara agak seragam 
bersifat non-realis dan anti-sejarah. 22 

Bentuk dan isi kesenian tidak pernah 
terlepas satu sarna lain seperti minyak 
dan air. Kecenderungan berasyik-asyik 
pada eksperimen bentuk estetika ini 
telah banyak ditunjuk pengamatnya 
sebagai salah satu penyebab utama me
ngapa kesusasteraan ini menjadi "ter
asing" di tengah masyarakatnya, se
akan-akan berpaling dari "realita" keti
dak-adilan sosial, dan "tidak terlibat" 

dalam upaya meningkatkan ketidak
adilan sosial. Tuduhan itu tidak selalu 
disangkal, melainkan didebat dengan 
pendapat bahwa tuntutan "terlibat" itu 
keliru atau berlebihan. Tema ini me war
nai berbagai perdebatan di Indonesia, 
dan salah satu puncaknya terjadi pada 
tahun 1980-an.23 

Rendra24 menilai gejala ini sebagai 
"kepicikan penglihatan" para sastera
wan" para sasterawan mutakhir. Dalam 
sajaknya "Sajak Lisong", ia menulis: 

Aku bertanya 
tetapi pertanyaan-pertanyaanku 
memben tur jidat penyair-penyair salon, 
yang bersajak tentang anggur dan rembu-

lan, 
semen tara ketidak adilan terjadi di sampng

nya,25 

Dalam hal ini, ketiga ragarn kesusas
teraan yang tidak tergolong resmi tam
pak lebih "peka" dengan realita sosial 
yang diperbincangkan Rendra. Mereka 
tidak asyik dalam obsesi eksperimen 
bentuk formal estetika yang hampir
harnpir menjadi tuntutan bagi suatu 
karya untuk diterima sebagai sastera 

22 Lihat tinjauan umum yang pernah diberikan 
Keith Foulcher, op.cit., dengan memperhatikan 

, reaksi berbagai pengamat sastera di kalangan orang
orang Indonesia. 

23 Pada pertengahan Agustus 1982 di Jakarta 
diadakan suatu seminar pentipg dengan tema utama 
"Peranan Sastera dalam Perubahan Masyarakat". 
Berbagai gagasan penting ten tang pokok yang kita 
bicarakan disini t('fungkap disitu. Perdebatan "sas
tera kontekstual" sejak 1984 merupakan salah satu 
puncak lain dari perdebatan yang setema. 

24 Rendra, op.cit. 
25 Rendra, "Sajak Lisong", Kompas, 17 Januari 

1978. 
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Indonesia mutakhir.26 Karena itulah 
sastera "pop" pada masa yang sama 
berkesempatan mengejek, juga lewat 
forum resmi, obsesi tersebut. Sajak 
Yudhistira yang dimuat Horison ber
ikut ini menggambarkan hal itu dengan 
baik: 

Jangan ! 

Jangan bicara terus terang! 

Dewi seni adalah kekaburan. Kegelapan 
Keindahan adalah ular berbulu 
Keseharian adalah tabu 

Jangan bicara terus terang! 

Celupkan penamu ke selokan 
Tuliskan puisimu di kegelapan 
Sembunyikan bahasamu di keruwetan! 

Kehidupan terkurung dalam ~edung setan 
Takutlah engkau kepadanya! 7 

Harus diakui, bukannya tidak ada 
sama sekali ungkapan prates sosial 
dari kelompok utama kesusasteraan 
yang resmi ini. Tetapi yang menggejala 
di antara mereka ialah pemberontakan 
yang bersifat pergolakan batiniah "indi
vidual", dan berpola "metafisikal", se
suai dengan pola estetika yang mereka 
panglimakan.28 Dalam salah satu tulis
annya yang terbaru, Keith Foulcher 
membaas gelombang baru dari kesusas
teraan ini pad a dekade 1980-an. Mulai 
muncul sedikit keberanian meninjau 
kembali sejarah traumatik 1965 yang 
diderita masyarakatnya. Tetapi analisa
nya menyimpulkan bahwa keberanian 
itu sangat terbatas dan hanya tampil 
dengan sensor diri-sendiri yang sangat 
kuat. 29 

Pada kesusasteraan yang teriarang, 
misalnya karya-karya Pramoedya Anan
ta Toer dan Rendra, tidak terlihat ada
nya obsesi yang dikecam oleh sajak 
Yudhistira tadi. Justeru sebaliknya~ 

26 Beberapa perkecualian memang ada, tetapi 
tidak banyak, sebagaimana disebutkan oleh Keith 
Foulcher, op.cit., hal. 312. 

27 Horison, Vol. XVIII, No.8, 1983, hal. 349. 
28 Keith Foulcher, 1986, op.cit., hal. 312. 
29 Keith Foulcher, "Historical Past dan Politi

cal Present in Recent Indonesian Novels", paper 
seminar "The Trauma of 1965: Meaning and Me-
mory", Mel,bourne, II-7-1987. 
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karya-karya itu mengandalkan analisa 
sosiologis dan historis (di samping 
imajinasi) uutuk menafsirkan kenyata
~ sosial segamblang-garnblangnya. Dari 
pengalaman mengaji beberapa cerita 
fiksi mutakhir berbahasa Jawa30 , saya 
sempat menemukan keganjilan yang 
sangat menggelitik. Tema "pembauran" 
kaum yang biasa disebut "Nonpribumi" 
ke dalam lingkungan "Pribumi" (Jawa) 
ternyata merupakan tema yang sangat 
digemari penulis sastera Jawa mutakhir. 
Tema yang sarna juga banyak terdapat 
di dalam semua ragam kesusasteraan 
yang lain, kecuali ragam resmi! Bung
kamnya kesusasteraan resmi pada tema 
itu berlangsung bukan baru pada masa 
mutakhir ini, tetapi di sepanjang usia
nya yang lebih dari setengah abad. 31 

Sementara gejala ini memperkuat pan
dangan bahwa kesusasteraan resmi cen
derung memali'ngkan mukadari isyu
isyu yang dianggap penting dalam ke
hidupan sosial sehari-hari di sekeliling
nya, kesusasteraan Jawa mutakhir tidak 
saja bergairah untuk "terlibat". Di 
an tara mereka terdapat variasi gairah 
politis, termasuk yang mengejek dan 
menertawakan gagasan dasar "pembaur
an" yang menjadi kampanye resmi. 

(v) Ada satu kekuatan sosial lain 
yang ikut memperlemah daya-politis 
kesusasteraan resmi. Kekuatan ini ialah 
teknologi komunikasi massa yang telah 
merombak kedudukan dan kekuatan 
sastera sebagai salah satu bentuk me
dium bermasyarakat. Hingga awal atau 
pertengahan abad ini, sastera menjadi 
salah satu kekuatan politik yang sangat 
ampuh sebagai pendukung atau pun 
pembangkang puncak kekuasaan dalam 
masyarakat. Politikus profesional dan 
cendekiawan politis Indonesia di awal 
abad ini banyak yang' menyalurkan 

30 Ariel Heryanto, "Pembauran Dalam Fiksi 
Jawa {Sebuah Kajian Awal)", dalam Bahasa, Sastera, 
Dan Budaya Jawa, suntingan Dirgo Sabariyanto 
et aI., Balai Penelitian Bahasa, Yogyakarta, 1988, 
hal. 19()'204. 

31 Dalam sejarah yang diresmikan, kesusastera
an Indonesia resmi dianggap bermula pada tahun 
1920-an, kurang lebih sebagai hasil didirikarmya 
Balai Pustaka oleh pemerintah kolonial Hindia Be
landa. Sejarah yang berpihak pada kepentingan 
pemerintah kolonial itu secara resmi masih diperta
hankan terus di Indonesia hingga sekarang. 
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aspirasi politiknya dalam medium sas
tera. Nama-nama seperti Soekarno, 
Muhammad Yamin, Sutan Takdir Ali
sjahbana hanyalah beberapa contoh 
klasik. Mereka bersastera, berpolitik, 
dan bersastera politik pada sat tekno
logi komunikasi massa elektronik masih 
sangat terbatas. Koran, sebagai media 
massa yang waktu itu sangat berpenga
ruh, merupakan lahan terpenting bagi 
pertumbuhan kesusasteraan mereka. 

Sejak terpacunya proses pencanggih
an teknologi dalam masa Orde Baru para 
ne garaw an, politikus dan cendekia
wan politis Indonesia sadar betul bah
wa sastera dalam pengertian yang kon
vensional dart diresmikan' tidak lagi 
menjadi medium yang efektif. Bersama
an dengan koran dan berbagai jurnal, 
televisi dan in dustri filem telah men
jadi alternatif yang' terkuat. Dalam 
media mass a inilah para pemikir politik 
yang paling berpengaruh dan pejabat 
pemerin tahan bersastera poliJik. Itu 
pula sebabnya lahan inilah yang paling 
"politis" dan banyak menjadi sasaran 
sponsor dan sensor politik. negara. 
Goenawan Moharnad, Umar Kayam 
dan Arief Budiman adalah beberapa 
contoh menonjol dari generasi peralihan 
yang kita bicarakan ini. Semen tara itu 
kaum muda yang menunjukkan bakat 
bersastera maupun berpikir politis ma
kin lama makin banyak direkrut media 
massa. Orang-orang pun berbicara ten
tang jurnalisme sastera. Itu sebabnya, 
kategori non-sastera yang saya ajukan 
di atas penting untuk dipertimbangkan 
sebagai salah satu transformasi muta
khir dari tradisi kesusasteraan kita. 

Kesimpulan 
Semua uraian tadi menunjukkan be

berapa pokok yang berkaitan satu sarna 
lain; 

Pertama; pembicaraan tentang di
mensi politik kesusasteraan Indonesia 
mutakhir perlu dilengkapi dengan kesa
daran adanya berbagai ragarn kesusas
teraan yang hidup dalam masyarakat 
ini. Yang paling banyak mendapat per
hatian umum selama ini, kesusasteraan 
yang diresmikan, tak lebih dari salah 

4latu ragarn belaka. Menyempitnya per-
hatian umum itu merupakan bagian 
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dari proses politik dalam kesusastera
an maupun dalam tata politik msya
rakat luas. 

Kedua; bukan saja ada berbagai ra
gam kesusasteraan, tetapi juga berbagai 
corak politik dalam masing-masing ra
gam kesusasteraan. Namun, di antara 
berbagai ragam itu, politik "apolitis" 
dalam kesusasteraan Indonesfa muta
khir yang diresmikan memang menon
jol. 

Ketiga, terbentuk dan menonjolnya 
politik "apolitis" tersebut melibatkan 
sejumlah faktor yang secara relatif 
mempunyai otonomi sendiri, walau 
otonomi itu terbatas dan tidak teriso-

16 

lasi satu sama lain. Kesusastera~ bu
kanlah sekedar cerminan pasif dari 
tata politik negara atau partai yang se
dang berkuasa, walau juga tidak meng
huni suatu wilayah huni yang sepenuh
nya otonom. 

Dulu Lekra mencanangkan sembo
yan "politik adalah panglima", tetapi· 
slfuelum terbukti secara jelas bahwa 

. semboyan sloganis itu terwujud dalam 
kenyataan praktisserapi dan setuntas 
yang disemboyankan. Kini, dimensi 
politik masih sangat berpengaruh pada 
kesusasteraan, tetapi tidak sebagai 
panglima. Yang kini jelas hanyalah 
panglima menjadi penguasa politik. 
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