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Konsepsi Ilmu Budaya Dasar dalam kesusastraan secara sederhama dapat dikatakan 
berkorelasi positif dan signifikan. Hal ini karena karya sastra dapat memainkan 
peranannya sebagai media komunikasi dalam menyampaikan aturan tentang nilai-
nilai moral kepada para pembacanya baik anak-anak, remaja, maupun orang dewasa. 
Dari perspektif historical, Islam juga berpengaruh pada karya sastra Melayu klasik 
yang ditulis oleh para ulama dan pujangga Islam pada awal perkembangan Islam di 
Nusantara. Pada umumnya para penulis karya sastra Melayu klasik tidak mau 
mencantumkan namanya pada karya-karyanya. Hal ini disamping karena keikhlasan, 
mereka merasa hanya menyadur, juga karena karya-karya sastra tersebut dianggap 
bukan milik pribadi tetapi milik Nusantara. Pada bab ini juga dijelaskan bahwa 
sumbangan sastra daerah (sastra Jawa) dalam karya-karya sastra Indonesia, 
mempunyai nilai yang positif baik dari segi kuantitatif maupun dari segi kualitatif. 
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PENGANTAR 

Pendekatan Kesusasteraan 

IBD semula Basic Humanities, berasal dari bahasa Inggris The Humanities. Istilah 
berasal dari bahasa Latin Humanus, yang berarti manusiawi, berbudaya, dan halus. 
Dengan mempelajari The Humanities orang akan menjadi lebih manusiawi, 
berbudaya, dan halus. Sastra lebih mudah berkomunikasi, karena pada hakekatnya 
karya sastra adalah penjabaran abstraksi. Ilmu Budaya Dasar Yang Dihubungkan 
Dengan Prosa 

Istilah prosa kadang disebut narrative fiction, prose fiction atau hanya fiction saja. 
Dalam bahasa Indonesia istilah tadi sering diterjemahkan menjadi cerita rekaan dan 
didefinisikan sebagai bentuk cerita atau prosa kisahan yang mempunyai pemeran, 
lakuan, peristiwa dan alur yang dihasilkan oleh daya khayal atau imajinasi. Istilah 
cerita rekaan umumnya dipakai untuk roman, atau novel, atau cerita pendek. 

Dalam kesusasteraan Indonesia kita mengenal jenis Prosa Lama dan Prosa Baru. 

Prosa Lama Prosa Baru 

1. Dongeng 

2. Hikayat 

3. Sejarah 

4. Epos 

5. Cerita Pelipur Lara 

1. Cerpen 

2. Novel 

3. Biografi 

4. Kisah 

5. Otobiografi 

Adapun nilai-nilai yang diperoleh pembaca lewat sastra antara lain : 

1. Prosa fiksi memberikan kesenangan. Pembaca mendapatkan pengalaman 
sebagaimana mengalami sendiri peristiwa tersebut. 

2. Prosa fiksi memberikan informasi. Fiksi memberi informasi yang tidak terdapat di 
dalam ensiklopedi. 

3. Prosa fiksi memberikan warisan kultural. Merupakan sarana bagi pemindahan 
yang tak henti dan warisan budaya bangsa. 

4. Prosa memberikan keseimbangan wawasan 

Lewat prosa fiksi seseorang dapat menilai kehidupan berdasarkan pengalaman-
pengalaman dengan banyak individu. 

Karya sastra dapat dibagi menjadi dua: 

1. Karya sastra yang menyuarakan aspirasi zamannya, mengajak pembaca untuk 
mengikuti apa yang dikehendaki zamannya. 

2. Karya sastra yang menyuarakan gejolak zamannya, biasanya untuk merenung. 
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1. Hakekat Puisi 

Dipandang dari segi bangunan bentuknya pada umumnya puisi dianggap sebagai 
pemakaian atau penggunaan bahasa yang intensif; oleh karena itu minimnya jumlah 
kosa kata yang digunakan dan padatnya struktur yang dimanipulasikan, namun justru 
karena itu berpengaruh kita dalam menggerakkan emosi pembaca karena gaya 
penuturan dan daya lukisnya. Bahasa puisi dikatakan lebih padat lebih indah, lebih 
cemerlang dan hidup (compressed, picturesque, vivid) daripada bahasa prosa atau 
percakapan sehari-hari. 

Bahasa puisi mengandung penggunaan lambang-lambang metaforis dan bentuk-
bentuk intutive yang lain untuk mengekspresikan gagasan, perasaaan dan emosi oleh 
karena puisi senantiasa menggapai secara eksklusif ke arah imajinasi dan ranah 
(domain) bentuk-bentuk emotif dan artistiknya sendiri. 

Kepadatan bahasa puisi itu sebenarnya sangat berkaitan. Secara sinkron dan integratif 
dengan upaya sang penyair dalam memadatkan sejumlah pikiran, perasaan dan emosi 
serta pe-ngalaman hidup yang diungkapannya. Hal yang membedakan seorang penyair 
dari pengarang prosa adalah karena kemampuannya dalam mengekspresikan hal-hal 
yang sangat besar dan luas dalam bentuk yang ringkas dan padat. 

Dipandang dari segi isinya puisi yang bagus merupakan ekspresi yang paling benar 
(genuine expression) atas kcseluruhan kepri-badian manusia dan kerena itu ia dapat 
menyampaikan secara luar biasa keinsyafan pikiran dan hari manusia tehadap 
pcngalaman dan peristiwa kehidupan. 

2. Penyajian Puisi dalam Pendidikan dan pengajaran di semua tingkatan 

Berdasarkan sejumlah pandangan yang terpilih dari para ahli dan kritikus sastra 
dapatlah dikatakan bahwa puisi bersifat koekstensif dengan “hidup” (Race, 1965) yang 
berarti berdiri berdampingan dalam kedudukan yang sama dengan “hidup” sebagai 
pencerminan dan krilik atau interpretasi terhadap “hidup”. Dalam pemikiran aslinya 
Smuel Johnson menyebutkan “general nature” sebagai obyek “percerminan”. Dalam 
hal ini puisi itu sendiri bukanlah sebuah cermin, dalam pengertian ia tidak semata-
mata mereproduksi suatu bayangan alam (dan kehidupan), tetapi ia membuat alam itu 
direfleksikan di dalam bentuknya yang banyak berisi arti (Frye, 1957). 

Secara aktual apa yang dinyatakan oleh penyair dalam puisinya dapat merupakan 
analogi, koresponden atau mirip dengan alam lahir (external nature). Di sini “cermin” 
tidak semata-mata merefleksikan alam lahir itu, oleh karena “alam” di sini juga 
mencakup inleligensi manusia, perasaanya dan cara atau aktivitas manusia itu melihat 
dirinya sendiri. Tendensi pandangan dalam kritik modern mengenai dalil 
“pencerminan” tersebut menganggap bahwa puisi sebagai suatu jenis karya scni 
merupakan “heterokosmos” yakni sebagai “alam kedua”. Dalam memandang sastra 
pada umumnya dan puisi pada khususnya sebagai pencerminan pengalaman, kita 
tidak akan berpikir bahwa sastra (puisi) sebagai penyajian norma-norma secara 
statistik. Sebegitu jauh sastra/puisi di zaman angkatan Pujangga Baru (tahun 30-an) 
boleh disebut hanya mengenal atau cenderung kepada minoritas orang-orang 
berpendidikan menengah dan feodal sebagaimana sastra Eropa Barat di abad 
pertengahan yang hanya menyuarakan gerak hidupnya kaum bangsawan yang mencari 
kekuatannya pada tema-tema tertentu saja, misalnya cinta istana. 
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Namun sastra/puisi Indonesia di kurun 1942 – 1945 mengumandangkan tuntutan 
masyarakat akan kemerdekaan dan di tahun 1960-an meneriakkan pemberontakan 
kepada kaum “tirani” dan “despot”. Sedangkan puisi-puisi Gunawan Muhammad atau 
Sapardi Joko Damono lebih banyak ber-sifat renungan pada pencarian nilai-nilai. 

2.1. Hubungun Puisi dengan Pengalaman Hidup Manusia 

Perekaman dan penyampaian pengalaman dalam sastra/puisi disebut “pengalaman 
perwakilan’ (vicarious experience, (1) Burton, 1964; (2) Fowler, 1965; (3) Grace, 1965 
(4). lni berarti bahwa manusia senantiasa ingin mcmiliki salah satu kebutuhan 
dasarnya untuk lebih menghidupkan pengalaman hidupnya dari sekedar kumpulan 
pengalaman langsung yang terbalas. Dengan ‘pengalaman perwakilan” itu sastra/puisi 
dapat memberikan kepada mahasiswa memiliki kesadaran (insight – wawasan) yang 
penting untuk dapat melihat dan mengerti banyak tentang dirinya sendiri dan tentang 
masyarakat. 

Dengan keseringan membaca dan mendiskusikan hasil karya sastra/puisi dengan 
bimbingan dosen yang bijaksana dan matang mereka dapat berkembang untuk 
mengerti tidak saja terhadap diri mereka masing-masing dan hubungannya dengan 
masyarakat di mana mereka hidup, tetapi juga terhadap kcahlian dan kearifan 
senimannya (the craft of the artist). 

Pendekatan terhadap ‘pengalaman perwakilan’ ilu dapat dilakukan dengan suatu 
kemampuan yang disebut ‘imaginative entry’ (1965), yaitu kemampuan 
menghubungkan pengalaman hidup sendiri dengan pengalaman yang diluangkan 
penyair dalam puisinya. Sebagai pemuda tentulah mahasiswa itu pcrnah jatuh cinta, 
kebencian yang mendendam, keberanian memprotes, sakit hati dan penderitaan oleh 
kesedihan, keterharuan dan kebanggaan oleh dalang-nya suatu harapan yang 
membahagiakan. Dengan mengidentifikasi pengalaman-pengalaman itu mereka dapat 
memasuki pcngalaman dalam puisi dengan membaca dan mendiskusikannya, 
sehingga mcreka dapat memperluas ketahuannya terhadap dirinya dan terhadap orang 
lain. Puisi mempunyai kekuatannya sendiri dalam memperluas pengalaman hidup 
aktual dengan jalan mengalur dan mensintesekannya. Pengalaman yang melayani 
kebutuhan universal manusia untuk memperoleh pelarian dan obat penawar dari 
beban kesibukan hidup yang rutin. 

2.2 Puisi dan Keinsyafan/Kesadaran Individual. 

Dengan membaca puisi kita dapat diajak untuk dapat menjenguk hati dan 
pikiran/kesadaran manusia, baik orang lain maupun diri sendiri. Hal ini sangat 
dimungkinkan oleh puisi itu sendiri, karena melalui puisinya sang penyair 
menunjukkan kepada pembaca bagian dalam hati manusia, ia menjelaskan 
pengalaman sctiap orang, yang bisa mengenai; 

− topang yang dipakai orang dalam kehidupan yang nyata 

− berbagai peranan yang diperankan orang dalam mcnampilkan diri di dunia atau 
lingkungan masyarakatnya. 

Adalah hak dan misi seorang penyair lewat puisinya untuk membuka tabir yang 
mcnutupi hati manusia dan membawa kita untuk melihat sedekat-dekatnya rahasia 
pikiran, perasaan dan impian manusia. Pada akhirnya puisi mempcrluas daerah 
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persepsi kita memperlebar dan memperdalam serta menyempurnakan sensibilitas 
emosional kita, kemampuan kita untuk merasakan, sehingga kila dibuatnya menjadi 
lebih sensitif, lebih responsif dan mejadi manusia yang lebih simpatik. 

2.3. Puisi dan Keinsyafan Sosial. 

Puisi juga memberikan kepada manusia tentang pengetahuan manusia sebagai 
makhluk sosial, yang terlibat dalam issue dan problema sosial. Secara imajinatif puisi 
dapat menafsirkan sittuasi dasar manusia sosial, yang bisa bcrupa: 

- penderitaan atas ketidak adilan 

- perjuangan untuk kekuasaan. 

- konfliknya dengan seksamanya 

- pemberontakannya lerhadap hukum Tuhan atau hukum manusia sendiri. 

2.4. Puisi dan Nilai-Nilai. 

Dengan membcrikan pengarahan dan bimbingan yang tepat dalam proses membaca 
dan mendiskusikan puisi, mahasiswa akan men-jumpai nilai-nilai (value) yang 
bermanfaat bagi lingkungan hidupnnya. Ia akan membaca tentang manusia laki-laki 
atau perempuan yang mungkin telah mengambil sikap tertentu tentang moral dan 
etika yang menjadi pilihannya. Kata drama berasal dari kata Greek draien yang berarti 
to do, to act. Sementara itu kata teater berasal dari kata Greek the-atron yang berarti 
to see, to view. Perbedaan antara kedua istilah itu dapat dilihat pada pasangan ciri-ciri 
sebagai berikut; 

Drama  teater 

Play  performance 

Script  production 

Text  staging 

Author  actor 

Creation interpretation 

Theory  practice 

Dari perbandingan di atas kiranya nampak bahwa drama lebih me-rupakan lakon yang 
belum dipentaskan; atau skrip yang belum diproduksikan; atau teks yang belum 
dipanggungkan; atau hasil kreasi pengarang yang dalam batas-batas tertentu masih 
bersifat teoritis. Sementara itu teater lebih merupakan performansi dari lakon; atau 
produksi dari skrip; atau pemanggungan dari teks; atau hasil interpretasi aktor dari 
kreasi pengarang yang dalam batas-batas tertentu bersifat mempraktekkan. 

Mengapresiasi drama sebagai sastra (terutama jika menggunakan pendekatan 
obyektif) tidak dapat dilepaskan dari memahami elemen-elemen atau unsur-unsur 
drama yakni: alur (plot) bahasa lakon (terutama dialog), dan tokoh (character). 
Namun hendaklah diingat bahwa ketiganya (plot, dialog dan character) bukanlah 
monopoli drama, oleh karena prosa fiksi pun memiliki elemen-elemen tadi. 
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Dari sini jelas bahwa perbedaan antara novelis dengan penulis lakon dalam 
menyajikan tokoh, terletak pada alat yang digunakan. Penulis lakon menggunakan alat 
dialog dan aksi. Sementara itu novelis akan menggunakan alat dialog dan wacana 
narator (narrator’s discourse).Dari apa yang telah disajikan di atas semakin jelaslah 
bahwa elemen-elemen drama dalam batas-batas tertentu terdapat juga di dalam prosa 
fiksi. 

3. PROSA FIKSI 

Istilah prosa fiksi banyak padanannya. Kadang-kadang di sebut : narrative fiction, 
fictional narrative, prose fiction atau hanya fiction saja. Kata Latin fictionem dari kata 
fingere artinya menggambarkan atau menunjukkan. Dalam bahasa Indonesia istilah 
tadi sering diterjemahkan menjadi cerita rekaan dan didefinisikan sebagai “Bentuk 
cerita atau prosa kisahan yang mempunyai pemeran, lakuan, peristiwa, dan alur 
yang dihasilkan oleh daya khayal atau imajinasi” (Saad & Moeliono). Istilah cerita 
rekaan umumnya dipakai untuk roman, atau novel, atau cerita pendek. 

3.1 Nilai-nilai di dalam Prosa Fiksi 

Yang dimaksud dengan nilai di sini adalah persepsi dan pengertian yang diperoleh pembaca 
lewat sastra (prosa fiksi). Hendaknya disadari bahwa tidak semua pembaca dapat memperoleh 
persepsi dan pengertian tersebut. Ini hanya dapat diperoleh pembaca, apabila sastra menyentuh 
diririya. Nilai tersebut tidak akan diperoleh secara otomatis dari membaca. Dan hanya pembaca 
yang berhasil mendapat pengalaman sastra saja yang dapat merebut nilai-nilai dalam sastra. 

a) Prosa fiksi memberikan kesenangan 

Keistimewaan kesenangan yang diperoleh dari membaca fiksi adalah pembaca 
mendapatkan pengalaman sebagaimana jika mengalaminya sendiri peristiwa atau kejadian 
yang dikisahkan. Pembaca dapat mengembangkan imaginasinya untuk mengenal daerah 
atau tempat yang asing, yang belum dikunjunginya, atau yang tak mungkin dikunjungi 
selama hidupnya. Pembaca juga dapat mengenal tokoh-tokoh yang aneh atau asing tingkah 
lakunya atau mungkin rumit perjalanan hidupnya untuk mencapai suatu sukses. Namun 
demikian tidak menutup kemungkinan bahwa tempat atau tokoh dalam fiksi itu mirip 
dengan manusia manusia atau tempat-tempat dalam kehidupan sehari-hari. Kecuali 
kenikmatan literer, fiksi juga memberikan kesenangan yang berupa stimulasi intelektual. 
Ini datang dari adanya ide-ide, wawasan-wawasan, atau pemikiran-pemikitan yang baru, 
yang aneh, yang luar biasa, bahkan juga yang mungkin sangat membahayakan jika 
diungkapkan bukan lewat sastra. 

b) Prosa Fiksi memberikan Informasi. 

Fiksi memberikan sejenis informasi yang tidak terdapat di dalam ensiklopedi. Jika kita 
memerlukan suatu fakta, maka kita dapat membuka buku. Tetapi jika kita menginginkan 
wawasan yang berbeda dari apa yang ada di dalam fakta, maka kita harus memilih sastra. 
Dari sastra mungkin kita akan mendapatkan nilai-nilai dari sesuatu yang mungkin di luar 
perhatian kita. Dari novel sering kita dapat belajar sesuatu yang lebih daripada sejarah atau 
laporan jurnalistik tentang kehidupan masa kini, kehidup-an masa lalu, bahkan juga 
kehidupan yang akan datang, atau kehidupan yang sama sekali asing. (Kita ingat misalnya 
Robinson Crusoe (Defoe) atau Perjalanan ke Akhirat (Djamil Suherman). 
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Fiksi juga memberikan ide atau wawasan yang lebih dalam daripada sekedar fakta yang 
hanya bersifat menggambarkan. Dari fiksi dapat dipahami tentang kelemahan, ketakutan, 
keterasingan, atau hakekat manusia lebih daripada apa yang disajikan oleh buku-buku 
psikologi, sosiologi, atau anthropologi. 

Fiksi bersifat mendramatisasikan, bukan hanya sekedar menerangkan seperti misalnya buku 
teks psikologi. Mendramatisasikan, berarti mengubah prinsip-prinsip abstrak menjadi suatu 
kehidupan atau lakuan/tindakan (action). Kita jadi ingat misalnya pada Ziarah (Iwan 
Simatupang) yang merupakan dramatisasi atau fisikalisasi dari ide keterasingan kehidupan 
manusia, sebagaimana diperankan oleh profesor filsafat itu. 

c) Prosa Fiksi memberikan Warisan Kultural. 

Pelajaran sejarah dapat memberikan sebagian warisan kultural kepada mahasiswa; 
demikian pula dengan pelajaran matematika, seni, dan musik. Para mahasiswa yang 
mempelajari bahasa dan sastra akan memperoleh kontak dengan : impian-impian, harapan-
harapan, dan aspirasi-aspirasi, sebagai akar-akar dari kebudayaan. Prosa fiksi dapat 
menstimulai imaginasi, dan merupakan sarana bagi pemindahan yang tak henti-hentinya 
dari warisan budaya bangsa. 

Novel-novel yang terkenal seperti: Siti Nurbaya, Salah Asuhan, Layar Terkembang 
mengungkapkan impian-impian, harapan-harapan, aspirasi-aspirasi dari generasi yang 
terdahulu yang seharusnya dihayati oleh generasi kini. Bagi bangsa Indonesia novel-novel 
yang berlatar belakang perjuangan revolusi seperti Jalan Tak Ada Ujung, Perburuhan, jelas 
merupakan buku novel yang berarti, sementara kita menyadari bahwa revolusi itu sendiri 
adalah suatu tindakan heroisme yang mengagumkan dan memberikan kebanggaan. 

d) Prosa Fiksi memberikan Keseimbangan Wawasan. 

Lewat prosa fiksi seseorang dapat menilai kehidupan berdasarkan pengalaman-
pengalamannya dengan banyak individu. Fiksi juga memungkinkan lebih banyak kesem-
patan untuk memilih respon-respon emosional atau rang-kaian aksi (action) yang mungkin 
sangat berbeda daripa-da apa yang disajikan oleh kehidupan sendiri. Rangkaian aksi itu 
sendiri mungkin tidak pernah ada dan tidak pernah terjadi di dalam kehidupan faktual. 
Adanya semacam kaidah kemungkinan yang tidak mungkin dalam fiksi inilah yang 
memungkinkan pembaca untuk dapat memperluas dan memperdalam persepsi dan 
wawasannya tentang tokoh, hidup, dan kehidupan manusia. Dari banyak memperoleh 
pengalaman sastra, pembaca akan terbentuk keseimbangan wawasannya, terutama dalam 
menghadapi kenyataan-kenyataan di luar dirinya yang mungkin sangat berlainan dari 
pribadinya. Seorang dokter yang dianggap memiliki status sosial tinggi, tetapi ternyata 
mendatangi perempuan simpanannya walaupun dengan alasan-alasan psikologis, seperti 
dikisahkan novel Belenggu, adalah contoh dari “the probable impossibility.” Tetapi justru 
dari sinilah pembaca memperluas perspektifnya tentang kehidupan manusia. Kesanggupan 
sastra (fiksi) untuk menembus pikiran dan emosi seperti itu dapat memberikan impaknya 
yang luar biasa. Beberapa novel kadang-kadang menyajikan suatu wawasan atau pemikiran 
yang subtil, bahkan sampai kepada yang “gila” (Ingat beberapa novelet Putu Wijaya). 

Faktor sejarah dan lingkungan seringkali dapat dibuktikan ada kaitannya dengan sebuah cipta 
sastra (fiksi). Dengan kata lain kekuatan-kekuatan di dalam masyarakat atau lingkungan itulah 
justru memiliki pengaruh yang kuat pada diciptakanya sebuah karya prosa fiksi. Sehingga 
kejadian-kejadian yang bersamaan dalam proses pembuatan sebuah karya prosa fiksi seringkali 
menjadi ide dan inspirasi dari pengarangnya. 
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SIMBOLISME CERITA PENDEK 

Apakah yang membuat sebuah teks kesusasteraan berbeda dari teks-teks lain, seperti 
teks jurnalistik atau sebuah laporan penelitian ilmu sosial? Apakah yang membedakan 
sebuah cerpen atau novel tentang para gelandangan dan sebuah laporan Kompas 
tentang gelandangan, dan apa pula yang membedakan sebuah teks iklan tentang 
perlengkapan meja-makan dan puisi Goenawan Mohamad tentang sebuah poci? 

*** 

PERTANYAAN tersebut mungkin sekali tidak pernah menarik buat seorang sastrawan 
atau seniman umumnya, karena pertanyaan tersebut bukanlah pertanyaan kreatif 
tetapi pertanyaan teoretis. Yaitu dapatkah diperoleh satu atau beberapa kerangka 
teoretis yang dapat menjelaskan unsur khas yang menyebabkan teks kesusasteraan 
mempunyai semacam "nilai-tambah" dan membuatnya berbeda dari jenis-jenis tulisan 
lain? Penyelidikan tentang masalah terebut barangkali tidak akan banyak membantu 
atau mendorong sastrawan kita agar menulis lebih banyak dan lebih baik, tetapi dia 
amatt membantu pengertian dan apresiasi tentang suatu cipta sastra. Sudah jelas 
bahwa pertanyaan tersebut pada tempat pertama mengganggu saya sendiri sebagai 
seorang pembaca karya sastra, baik prosa maupun puisi. Sekalipun dalam praktek saya 
merasakan dengan jelas perbedaan antara sebuah teks sastra dan sebuah teks ilmu 
sosial misalnya, saya seringkali tidak dapat merumuskan perbedaan tersebut secara 
konseptual agar supaya dengan cara itu memperjelas masalah tersebut untuk 
pengertian saya sendiri. 

*** 

Pembahasan Ini bertujuan menyelidiki masalah tersebut dengan sedikit lebih 
mendalam, dengan merujuk pada beberapa teori yang sebetulnya tidak khusus 
berhubungan dengan sastra dan seni, tetapi berhubungan dengan metode dan teori 
intrepretasi, yang dalam metodologi, dinamakan disiplin-disiplin hermeneutik. 

Seperti sudah diketahui, hermeneutik, secara sederhana, adalah cabang ilmu dan 
filsafat yang menyelidiki syarat-syarat dan aturan-aturan metodis yang dibutuhkan, 
baik dalam usaha memahami (understanding/verstehen) makna sebuah teks maupun 
dalam menafsirkan isi sebuah teks (interpretation/auslegen), apabila makna tersebut 
tidak jelas. Hermeneutik pada dasarnya berhubungan dengan teks tertulis, yang harus 
ditangkap maknanya berdasarkan hubungan-hubungan kebahasaan yang ada dalam 
teks, atau hubungan antara teks dan situasi psikologis pengarangnya, maupun dalam 
hubungan dengan konteks di mana teks tersebut diciptakan. Dengan demikian teks 
bisa dilihat dalam berbagai hubungan berbeda, sekalipun berkaitan satu sama lain. 
Jadi sebuah teks bisa dilihat dalam hubungan dengan dirinya sendiri (aspek tekstual), 
bisa pula dilihat dalam hubungan dengan pengarang (aspek autorial) dan bisa dilihat 
pula dalam hubungan dengan konteks di mana teks tersebut diciptakan atau 
diproduksi (aspek kontekstual), atau dalam hubungan dengan pembaca teks (aspek 
resepsionis). 

Dalam bahasa lisan hermeneutik dianggap tidak berperanan, karena hubungan 
langsung antara pembicara dan pendengar masih memungkinkan bahagian yang tidak 
jelas dari pembicaraan dpat langsung diperjelas oleh tanya-jawab antara pendengar 
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dan pembicara. Jadi hermeneutik berurusan dengan pengertian akan makna sebuah 
teks tertulis, dan dalam hal terganggunya pengertian tersebut, mengajukan 
interpretasi sebagai jalan untuk memperbaiki dan memulihkan pengertian yang 
terhalang dalam menangkap makna teks tersebut. 

Dalam sejarah perkembangannya, hermeneutik mengalami beberapa tahap 
perkembangan. Muncul mula-mula sebagai metode eksegetis untuk menafsirkan teks-
teks kitab suci, dia kemudian berkembang menjadi metode filologi untuk menafsirkan 
teks-teks sastra klasik Yunani dan Latin, selanjutnya oleh Schleiermacher dibakukan 
menjadi suatu metode umum interpretasi yang tidak hanya terbatas pada kitab suci 
dan sastra klasik. Dilthey kemudian menerapkannya menjadi metode sejarah, 
dilanjutkan Gadamer yang menjadikannya metode filsafat dan pada saat ini Paul 
Ricoeur menjadikannya metode baik untuk filsafat dan teologi maupun untuk ilmu 
sosial dan ilmu-ilmu humaniora. 

TENTU saja pendekatan hermeneutik hanya salah satu dari jalan-jalan yang tersedia 
dalam Geisteswissenschaften atau ilmu-ilmu humaniora untuk mendekati persoalan 
makna sebuah teks tertulis. Ada pendekatan lain yang barangkali juga sama baiknya 
seperti semiotik, pragmatik, analytical philosophy dari Inggris atau filsafat bahasa ala 
Wittgenstein atau teori Chomsky tentang competence and performance dan lain-lain. 
Percobaan ini saya lakukan sebagai usaha melihat dan memahami sebuah teks sastra 
dengan bantuan teori yang saya kenal, karena saya ingin sedikit membuktikan bahwa 
dalam membaca sebuah teks sastra, bantuan teori seringkali sangat besar manfaatnya 
asal saja dua syarat terpenuhi. 

Pertama, asas-asas teori itu diketahui dengan baik. Kedua, ada kemampuan pada 
pembaca menerapkan teori tersebut untuk masalah teoretis yang juga dirumuskan 
dengan jelas. Ini barngkali pendekatan seorang peneliti, yang tidak populer untuk 
pembaca sastra, tetapi yang saya anggap boleh dan pantas dikemukakan sebagai 
alternatif. 

Seperti dikemukakan pada awal uraian ini, masalah teoretis yang menjadi perhatian 
kali ini adalah apakah yang membuat sebuah teks menjadi genre sastra atau suatu 
genius literarium? 

*** 

UNTUK menjawab pertanyaan tersebut saya memakai teori filsuf post-strukturalis dari 
Perancis, Paul Ricoeur. Dia membedakan makna teks pada umumnya atas dua jenis. 
Yang pertama sense atau makna tekstual, dan yang kedua reference atau makna 
referensial. Makna tekstual adalah makna yang diproduksi oleh hubungan-hubungan 
dalam teks sendiri. Sedangkan makna referensial adalah makna yang diproduksi oleh 
hubungan antara teks dengan dunia-luar-teks. 

Teks-teks ilmu sosial misalnya adalah teks yang diharap dan dituntut untuk menunjuk 
seteliti mungkin makna referensial, berupa dunia empiris yang diamati atau diselidiki. 
Makna tekstual sedapat-dapatnya ditekan sampai minimal. Sebaliknya pada puisi, 
makna referensial ditekan sampai minimal atau disuspendir supaya seluruh bobot 
diberikan pada makna tekstual. Ucapan Ricoeur yang sering dikutip mengatakan: a 
poem means all that it can mean (sebuah sajak mengandung makna sebanyak yang 
dapat dikandungnya). Di sini referensi ditekan sampai titik terendah, agar supaya 
dengan itu makna tekstual diberi kemungkinan sepenuh-penuhnya berkembang. 
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Novel atau cerpen, pada hemat saya, terletak kira-kira di antara dua kutub tersebut 
karena novel atau cerpen adalah gabungan dari makna tekstual dan makna referensial. 
Ricoeur menyebutnya sebagai event-meaning dialectics atau dialektika makna-
peristiwa. Sebuah cerpen harus mengandung peristiwa, karena kalau tidak dia akan 
berubah menjadi esei atau puisi. Demikian pun cerpen yang sama harus mengandung 
makna (yang di sini berarti makna tekstual) karena tanpa itu dia akan menjadi laporan 
penelitian, atau laporan jurnalistik biasa. Tentu saja ada cerpen yang lebih 
menekankan makna referensial dan ada pula cerpen yang menekankan makna 
tekstual. Namun demikian cerpen dan novel menjadi menarik, karena sebuah 
peristiwa tidak diceritakan sebagai kejadian semata-mata tetapi juga sebagai tamsil 
atau ibarat yang melambangkan makna tertentu. 

Sekalipun demikian hubungan antara makna dan peristiwa adalah hubungan yang 
bersifat simbolik. Peristiwa yang diceritkan tidak selalu mendukung makna tekstual 
yang hendak dicapai, tetapi dalam banyak kasus dapat saja menghalangi munculnya 
makna tekstual. Demikian pun makna tekstual yang terlalu dipaksakan dapat 
menghilangkan unsur peristiwa dalam cerpen, dan menjadikannya esei atau uraian 
biasa. Simbolisme yang saya sebutkan dalam judul tulisan tidak berarti lain dari 
ketegangan tetap antara makna dan peristiwa dalam suatu lingkaran hermeneutik. 

Novel Mochtar Lubis Harimau! Harimau! misalnya akan hanya merupakan cerita 
pengalaman atau petualangan biasa para pemburu binatang buas bila pengarang tidak 
mengisinya dengan makna tekstual. Cerita itu kemudian menjadi cipta sastra, karena 
orang-orang yang memburu harimau tiba-tiba disadarkan bahwa mereka terlebih 
dahulu harus membunuh harimau dalam diri mereka masing-masing. 

Pada hemat saya makna tekstual novel itu mencapai puncaknya pada saat terjadi 
pertentangan dan timbul perkelahian antara pemburu tua yang dianggap sakti 
bernama Wak Katok dan seorang pemburu muda, murid silat Wak Katok, bernama 
Buyung. Keduanya berusaha memperebutkan senapan yang merupakan satu-satunya 
senjata api dalam kelompok mereka. Wak Katok, yang kemudian diketahui jahat dan 
penuh tipu muslihat dan pendusta pula, akhirnya kalah dalam perkelahian melawan 
Buyung dan temannya Sanip, dan diikat pada sebatang pohon. Hal itu dilakukan 
Buyung dan Sanip dengan maksud memancing harimau datang ke tempat itu dan 
kemudian dapat menembaknya dengan mudah. Dalam pada itu timbul juga godaan 
dalam diri Buyung untuk membiarkan saja Wak Katok diterkam dan dihabiskan saja 
oleh harimau, dan mereka dapat kembali ke kampung dan dapat bercerita dengan 
tenang kepada orang-orang sekampung bahwa Wak Katok hilang diterkam binatang 
buas. Tetapi Buyung ingat dia harus mengalahkan godaan itu, dan membunuh 
harimau dalam dirinya. 

Akhirnya datang juga harimau (sungguhan) ke tempat itu, dan mulai mendekati Wak 
Katok yang terikat pada batang pohon. Buyung membidikkan senapannya ke arah 
harimau itu, tetapi ragu-rgu untuk menarik pelatuknya, karena terlintas juga dalam 
pikirannya untuk membiarkan saja Wak Katok dihabisi harimau itu. Pada akhirnya, 
dengan berat hati dia memutuskan menembak harimau itu. Ketika dia melepaskan 
tembakan dan harimau itu roboh, hatinya terasa lega dan tenang. Ternyata, tanpa 
disadarinya, hanya dengan satu butir peluru dia telah menaklukkan dua ekor harimau 
sekaligus, yaitu harimau hutan yang suka membunuh orang-orang kampung dan 
harimau dalam dirinya sendiri yang selalu meronta-ronta dalam hatinya untuk 
melakukan kejahatan. 
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Hal yang sama dapat kita rasakan bila membaca sebuah sajak. Seorang peneliti yang 
meninjau tempat pembuatan poci mungkin akan tertarik hatinya untuk melihat 
bagaimana para pengrajin mendapat modal untuk usahanya, bagaimana mereka 
membuat pembagian kerja dan pembagian keuntungan, atau usaha yang mereka 
lakukan untuk mengembangkan pemasaran. Demikian pula akan diselidiki teknologi 
usaha mereka: bahan-bahan baku yang digunakan dan dari mana diperoleh, proses 
yang dilewati dalam menghasilkan poci, dan segi-segi estetik yang dikembangkan 
dalam usaha tersebut. 

Akan tetapi seorang penyair melihat poci sebagai usaha manusia yang sekali pun tahu 
bahan pembuat poci itu adalah bahan yang mudah retak dan pecah, tetap berusaha 
menciptakan poci itu sebagai sesuatu yang diharapkan dapat bertahan lama dan 
bahkan abadi. Poci adalah tamsil untuk hasrat Sisyphian manusia yang bekerja untuk 
sebuah ilusi, yang hendak mengabadikan apa yang diketahuinya kelak retak. 

Apa yang berharga pada tanah liat ini 
Selain separuh ilusi? 
Sesuatu yang kelak retak 
dan kita membikinnya abadi 
(Goenawan Mohamad, Kwatrin Tentang Sebuah Poci). 
 
Makna tekstual yang sama muncul kembali dalam sajak yang lain dari penyair yang 
sama, berjudul: Pada Sebuah Pantai: Interlude. Dalam sajak ini dikemukakan kembali 
situasi yang begitu rapuh dan juga ilusoris dari kehidupan manusia yang hanya 
bersandar pada angin, bersandar pada "mungkin", karena kepastian dan kejelasan 
terlihat sebagai hal yang mustahil dan karena itu juga tak perlu diharapkan. 
... 
kita memang bersandar pada mungkin 
kita bersandar pada angin 
Dan tak pernah bertanya: untuk apa? 
Tidak semua memang bisa ditanya untuk-apa 
Barangkali saja kita masih mencoba memberi harga 
pada sesuatu yang sia-sia. Sebab kersik pada karang, 
lumut pada lokan, mungkin akan tetap juga di sana - 
apa pun maknanya. 

Sastra, bagi saya adalah "kersik pada karang, lumut pada lokan, (yang) mungkin 
akan tetap di sana - apa pun maknanya". *** 
 
Ignas Kleden, Sosiolog. 
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BAHASA DAN PERKEMBANGAN BUDAYA 

( 1 ) 

Bahasa sebagai kajian akademik biasa dilihat sebagai ranah otonom dengan teori 
untuk sistem dan realitas kebahasaan. Termasuk juga pandangan tentang bahasa 
sebagai ranah simbolik dalam masyarakat, sebagai salah satu dimensi dari masyarakat 
simbolik/kultural. Untuk itu bahasa dan materi/substansi yang dikandungnya 
merupakan suatu entitas yang memiliki pertautan bersifat intrinsik secara 
epistemologis. Tetapi bagi orang yang belajar Studi Sosial (Social Studies) maupun 
Studi Budaya (Cultural Studies), ada yang menganut pandangan tentang bahasa 
sebagai ranah bersifat ekstrinsik, sebagai faktor yang menentukan dunia alam pikiran 
(linguistic determinism). 

Dalam kerangka ini seseorang yang menggunakan bahasa yang berbeda akan 
mempersepsi dan berpikir tentang dunia dengan cara yang berbeda pula. Dalam kajian 
ini pula penekanan tentang bahasa dilihat dari fungsinya dalam masyarakat. Sedang 
pengkaji Sosial/Kultural lainnya, khususnya yang mempelajari fenomena 
komunikasi/media memandang bahwa bahasa adalah kegiatan komunikasi yang 
berfungsi sebagai instrumen dalam hubungan sosial. Sebagaimana kegiatan 
komunikasi, bahasa diwujudkan dalam format verbal dan non-verbal, atau format 
visual dan nonvisual.  

Dalam kehidupan sehari-hari bahasa verbal dikenal sebagai bahasa suatu masyarakat. 
Masing-masing format ini membawa tuntutan teknis yang berkonteks pada sifat 
bawaan (traits) media yang digunakan. Seperti halnya media sosial dengan sifat 
bawaan yang bertumpu pada faktor fisik manusia, media massa dengan landasan 
factor perangkat teknologi mekanis dan elektronik, atau pun media interaktif dengan 
tumpuan pada perangkat teknologi telekomunikasi dan komputer multimedia. 
Masing-masing media hadir dengan sifat bawaannya, sehingga bahasa dalam 
komunikasi akan disesuaikan dengan faktor fisik manusia dan teknologi sebagai 
perpanjangan (extended) fisik manusia. Pandangan ini lahir dari konsep determinasi 
teknologi (technological determinism). 

Selain itu kedudukan bahasa dalam konteks komunikasi dapat dilihat dari 
pendefinisian atas fenomena sebagai paradigma komunikasi, pertama komunikasi 
sebagai penyampaian pesan (transmission of message) bersifat pragmatis dalam 
interaksi sosial, dan kedua komunikasi sebagai produksi dan pertukaran makna 
(production and exchange of meaning) dalam konteks kultural. Disini fungsi bahasa 
pada satu sisi berkonteks pada paradigma komunikasi, apakah untuk pragmatis sosial 
dalam dimensi politik, ekonomi dan pergaulan sosial (social life), ataukah berkaitan 
dengan makna kultural. Ditarik ke permasalahan bahasa, maka berbahasa dalam 
kegiatan komunikasi itu dapat dilihat sebagai praktik sosial ataupun praktik kultural. 

Pada sisi lain, bahasa dan komunikasi perlu dilihat secara kontekstual dari realitas 
masyarakat yang menjadi ruangnya. Secara konvensional masyarakat dapat dilihat 
dalam dua dimensi, yaitu dalam kehidupan sosial/empiris dan kehidupan 
kultural/simbolik. Karenanya dikenal masyarakat empiris (nyata, real) yang terwujud 
dari interaksi sosial dalam dimensi politik, ekonomi dan pergaulan sosial. Sedang 
masyarakat kultural/simbolik dibedakan atas dua macam, bersifat statis yaitu 
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komunitas warga yang memperoleh warisan (heritage) makna yang mempertalikan 
kehidupan warga dalam masyarakat real, dan bersifat dinamis yaitu komunitas warga 
yang memproduksi makna, baik revitalisasi makna lama maupun penciptaan makna 
baru untuk kehidupan yang lebih baik. 

( 2 ) 

Secara paralel, kegiatan komunikasi berlangsung dalam kaitan dengan 
kenyataan/realitas, yang dapat dipilah antara realitas keras (hard reality) dan realitas 
lunak (soft reality). Realitas keras adalah kehidupan bersifat empiris dalam interaksi 
manusia, bersifat fisik dan materil. Sedangkan kenyataan lunak adalah kehidupan 
dalam alam pikiran, penghayatan simbol dan nilai-nilai. Manakala kedua macam 
realitas ini masuk ke media, dikenal sebagai realitas media. Dari sini dikenal informasi 
keras dan informasi lunak sebagai materi dalam realitas media. 

Realitas keras merupakan dunia yang tidak terelakkan, dijalani manusia baik secara 
institusional maupun individual. Sementara manusia sering mengabaikan realitas 
lunak, sebab dunia semacam ini hanya relevan saat kehidupan ingin diberi lebih 
bermakna. Di dalam masing-masing dunia ini berlangsung kegiatan komunikasi 
berupa pemanfaatan informasi. Informasi dari realitas keras memiliki nilai pragmatis 
tinggi, bernilai guna yang langsung terpakai dalam kehidupan sosial yang bersifat 
empiris. Sementara informasi lunak berfungsi untuk memenuhi dorongan psikhis. 
Inilah menjadi dasar dari konsep tentang fungsi media dalam masyarakat. 

Lebih jauh, hubungan media dan masyarakat biasa dilihat dalam landasan konseptual 
tentang realitas. Untuk itu realitas dipilah dalam 3 kategori yaitu realitas empiris, 
realitas psikhis, dan realitas media. Realitas empiris terjadi dalam interaksi sosial 
bersifat obyektif, sedang realitas psikhis yaitu ranah (domain) berkaitan dengan alam 
kognisi dan afeksi bersifat subyektif, dan kedua realitas inilah mewujudkan 
masyarakat (society). Dinamika masyarakat pada dasarnya merupakan proses 
obyektivikasi dan subyektivikasi yang terwujud sebagai ranah empiris dan psikhis 
warganya. Sedangkan realitas media pada hakikatnya adalah sebagai refleksi dari 
masyarakat dengan realitas empiris dan psikhis. 

Sebagai refleksi realitas empiris, proses pengwujudan realitas media sebagai materi 
faktual, mengikuti kaidah epistemologi (akademik dan jurnalisme untuk kebenaran) 
yang berada dalam landasan kebebasan akademik dan kebebasan pers. Sedang sebagai 
refleksi realitas psikhis, realitas media sebagai materi fiksional, diwujudkan melalui 
kaidah estetika, berada dalam landasan kebebasan ekspresi. Lingkup dan batasan dari 
kedua kebebasan ini berada dalam landasan acuan nilai bersama (shared values) 
dalam suatu masyarakat. Krisis epistemologi dan estetika dalam suatu masyarakat 
dapat terjadi akibat ketidak-jelasan acuan nilai (anomali) atau hilangnya nilai (anomi) 
dalam masyarakat di satu pihak, dan kelemahan metodologi pelaku profesional di 
pihak lain. 

Krisis ini akan mempengaruhi realitas media baik dalam dimensi kebenaran maupun 
estetika. Dengan kata lain, “carut-marut” kegiatan akademik (di antaranya kekerasan 
dalam pengajaran, plagiarisme penelitian/karya akademik) serta keberadaan media 
massa yang dianggap “kebablasan” (dengan limpahan materi kekerasan dan pornogafi 
serta sewenang-wenang meng”intruding” kehidupan privacy) pada dasarnya 
bersumber dari krisis epistemologis dan estetika ini. 
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( 3 ) 

Dalam perkembangan teknologi komunikasi, realitas media melahirkan bentuk 
kehidupan baru, dikenal sebagai realitas virtual atau cyber. Secara karegoris kemudian 
dibedakan 3 macam masyarakat, yaitu masyarakat real, masyarakat simbolik, dan 
masyarakat cyber. Dengan begitu manusia masa kini pada dasarnya berada dalam 3 
macam fenomena masyarakat, real, simbolik dan cyber. Ini membawa implikasi dalam 
kajian media, sebab peta permasalahan keberadaan media adalah dari kompleksitas 
fenomena masyarakat bersifat real yang terbentuk atas interaksi manusia dalam 
proses obyektifikasi dan subyektifikasi, masyarakat yang menciptakan dan mengolah 
makna simbolik, dan masyarakat cyber (cyber society) yang terbentuk oleh 
penggunaan media berbasis telekomunikasi dan informasi multimedia (tele-
informatika). 

Lebih jauh ada pandangan yang menempatkan media sebagai teks yang 
merepresentasikan makna, baik makna yang berasal dari realitas empiris maupun 
yang diciptakan oleh media. Dengan demikian realitas media dipandang sebagai 
bentukan makna yang berasal dari masyarakat, baik karena bersifat imperatif dari 
faktor-faktor yang berasal dari masyarakat real, maupun berasal dari orientasi kultural 
pelaku media. 

Dari sini media dilihat pada satu sisi sebagai instrumen dari kekuasaan (ekonomi 
dan/atau politik) dengan memproduksi secara monopoli nilai kebenaran untuk 
pengendalian (dominasi dan hegemoni) masyarakat, dan pada sisi lain dilihat sebagai 
institusi yang memiliki otonomi dan independensi dalam memproduksi makna 
cultural dalam masyarakat. 

Moda komunikasi yang terdapat dalam setiap masyarakat dapat dilihat sebagai 
parameter kondisional dari masyarakat. Bertolak dari pandangan dengan determinasi 
teknologi, keberadaan media komunikasi massa dilihat sebagai fenomena yang 
dibentuk oleh perkembangan masyarakat. Pada tahap pertama invensi dan innovasi 
teknologi mengubah konfigurasi masyarakat, melahirkan ragam masyarakat dalam 
kategoris agraris, industrial sampai ke masyarakat informasi. Dalam perubahan 
tersebut teknologi komunikasi berkembang sebagai upaya manusia untuk mengisi 
pola-pola hubungan dalam setiap konfigurasi baru. 

Perkembangan teknologi yang mempengaruhi kegiatan komunikasi, pertaliannya 
dapat dilihat pada dua tingkat, pertama secara struktural, yaitu faktor teknologi yang 
mengubah struktur masyarakat, untuk kemudian membawa implikasi dalam 
perubahan struktur moda komunikasi. Kedua, perubahan moda komunikasi secara 
cultural membawa implikasi pula pada perubahan cara-cara pemanfaatan informasi 
dalam masyarakat. Dengan begitu determinasi teknologi dalam konteks komunikasi 
dapat dilihat dalam urutan berpikir: dari perubahan struktur masyarakat, struktur 
moda komunikasi dalam masyarakat, dan cara pemanfaatan informasi. 

Tahap berikutnya, struktur moda komunikasi akan memaksa manusia untuk 
menyesuaikan diri dengan kompleksitas permasalahan komunikasi. Secara mendasar, 
setiap orang dipaksa untuk melek media (media literacy) yang berbasis pada teknologi 
sebagai syarat untuk bisa menjadi konsumen informasi. Setiap moda komunikasi 
memiliki karakteristik yang berbeda, antara lain seperti perbedaan bentuk simbolik 
yang digunakan menyebabkan masing-masing media membawa bias intelektual dan 
emosional yang berbeda, atau perbedaan aksesibilitas dan kecepatan informasi akan 



 

KONSEPSI IBD DALAM KESUSASTRAAN | 58  
 

mengakibatkan perbedaan bias politik, atau perbedaan posisi dalam menghadapi 
media komunikasi menyebabkan bias sosial yang berbeda pula. 

( 4 ) 

Demikianlah, setiap orang pada dasarnya menjadi bagian dari 3 macam realitas 
masyarakat, maka kesertaan (sharing) secara tepat di dalamnya menandai kehidupan 
sosial dan kulturalnya. Pertanyaan kunci adalah bagaimana kesertaan seseorang dalam 
menjalani kehidupannya di ketiga dimensi realitas masyarakat. Kedudukan seseorang 
ditandai sebagai produsen (sebagai sumberdaya produktivitas) atau konsumen 
(sumberdaya pengguna) dalam setiap kegiatan bernilai baik pragmatis maupun 
kultural. 

Pengenalan atas kondisi realitas di Indonesia dapat dilakukan melalui moda 
komunikasi yang mendukung proses interaksi sosial di satu sisi, dan pemaknaan dunia 
simbolik di sisi lainnya, baik dalam dimensi realitas masyarakat real, simbolik dan 
cyber. Inilah yang menjadi konteks dari kekinian manusia Indonesia. Keberadaan 
manusia Indonesia pada hakikatnya menghadirkan diri sebagai warga dari masyarakat 
yang secara sadar atau tidak, mendefinisikan dirinya di satu pihak, dan 
mendefinisikan realitas masyarakat yang melingkupinya. Bertolak dari pendefinisian 
ini permasalahan diidentifikasi dan respon dilakukan. 

Sebagai warga masyarakat real seseorang mendefinisikan diri sebagai konsumen 
dalam ekonomi pasar, dan sebagai pengguna atau klien pelayanan publik dalam politik 
negara. Sebagai warga masyarakat simbolik seseorang mendefinisikan diri sebagai 
orang Jawa, Dayak, Madura atau lainnya. Tetapi sebagai warga dari masyarakat cyber, 
manusia Indonesia dapat menjadi dirinya sebagaimana dalam masyarakat real dan 
simbolik, atau sepenuhnya sebagai warga masyarakat virtual yang didefinisikan secara 
teknologis. Sebagai manusia semacam ini, parameter kedirian adalah kemampuan 
sebagai user atau client, baik sebagai produsen maupun konsumen. Sejauh mana 
realitas masyarakat memberi kepuasan atau sebaliknya menimbulkan kekecewaan 
baginya. Dengan begitu dapat dipahami bahwa setiap orang pada dasarnya menjadi 
bagian dari realitas masyarakat dengan 3 dimensi, kesertaan (sharing) secara tepat di 
dalamnya menandai kehidupan sosial dan kulturalnya. Pertanyaan kunci adalah 
bagaimana kesertaan seseorang dalam menjalani kehidupannya di ketiga dimensi 
realitas. Kedudukan seseorang ditandai sebagai produsen (sebagai sumberdaya 
produktivitas) atau konsumen (sumberdaya pengguna) dalam setiap kegiatan bernilai 
baik pragmatis maupun kultural. 

( 5 ) 

Di masa kini pengkaji ilmu sosial (termasuk kultural) pada dasarnya menghadapi 
realitas masyarakat dalam 3 macam dimensi fenomenal yaitu masyarakat dengan 
kehidupan nyata (real), masyarakat simbolik, dan masyarakat virtual/cyber. 
Pertanyaan yang menggugat adalah pertalian di antara masyarakat real, simbolik dan 
cyber yang menjadi ruang bagi seseorang. Setiap jenis masyarakat ini sebagai ruang 
hidup menentukan kehidupan seseorang, sebaliknya seseorang memiliki peran dalam 
mempengaruhi ruang tersebut. Kedudukan seseorang dalam masyarakat dapat 
dibedakan dalam masing-masing jenis masyarakat, serta fungsi yang dijalankannya, 
apakah dalam fungsi produktif atau konsumtif dalam pengertian normal, atau 
sebaliknya bersifat deviasi dalam masyarakat yang menjadi ruang hidupnya. 
Interkontekstual ketiga macam realitas inilah sebagai konteks dari media. Realitas 
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media pada dasarnya bersumber dari realitas empiris dan realitas psikhis yang 
mewujud sebagai masyarakat real. Sedang realitas media berbasis telekomunikasi dan 
computer multimedia melahirkan masyarakat cyber. Kedua ragam masyarakat ini 
dapat dilihat keberadaannya dari makna simbolik melalui realitas media untuk 
mengenali fenomena sebagai masyarakat simbolik. 

Pertalian realitas, masyarakat dan media secara konseptual dapat dirangkum sebagai 
berikut:  

 

Bahasa yang diwujudkan dalam realitas media, baik melalui media sosial, media massa 
maupun media interaktif pada dasarnya memiliki konteks pada masyarakat untuk 
tujuan pragmatis sosial atau pun makna kultural. Tujuan pragmatis sosial dan makna 
kultural ini berada dalam dimensi politik, ekonomi dan pergaulan sosial yang 
ditempatkan secara kategoris antara ruang privat (private sphere) dan ruang publik 
yang direfleksikan pada realitas media. 

Bahasa yang digunakan dalam realitas media merefleksikan masyarakat dengan 
dorongan dan tujuan pragmatis sosial dan upaya produksi dan pertukaran makna 
kultural. Dari sini bahasa memiliki konteks pada masyarakat dalam dimensi politik, 
ekonomi dan sosial yang melahirkan bahasa politik, bahasa ekonomi dan bahasa 
pergaulan sosial. Sedang bahasa dalam realitas media seperti bahasa jurnalistik, 
bahasa sinematografi, dan bahasa internet, selain ditentukan oleh faktor dari dimensi 
masyarakat, juga memperhitungkan sifat bawaan dari media yang akan diwujudkan. 

Dengan demikian bahasa pada realitas media pada dasarnya merupakan hasil dari dua 
faktor, yaitu dimensi masyarakat yang menjadi ruangnya, dan format materi informasi 
berdasarkan sifat media. Kedudukan bahasa seperti disebutkan diatas adalah dalam 
konteks masyarakat real dan cyber. Pada sisi lain bahasa sebagai pengwujud realitas 
media dipandang sebagai pesan bersifat pragmatis sosial, dan sebagai makna bersifat 
kultural. Dalam praksisnya, tentu sulit membedakan bahasa dalam fungsi sebagai 
pragmatis sosial dengan fungsi sebagai makna kultural, sebab kedua dimensi ini tiba 
pada penggunanya sekaligus. 

Dalam kajian Sosial/Kultural, secara umum disebutkan fungsi bahasa adalah untuk 
memasuki dunia pihak lain (pathic function), untuk dasar pengaturan hubungan 
(regulatory function), untuk pelepasan perasaan (emotive function), untuk tujuan 
estetis (aesthetic function), dan untuk menampung makna dibalik yang diekspresikan 
(metalinguistic function). Pathic function berupa percakapan basa-basi, untuk 
memelihara hubungan atau menciptakan hubungan dengan orang belum dikenal. 
Regulatory function dalam bahasa digunakan dalam hubungan sosial dengan tujuan 
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yang sudah ditentukan bersama, seperti dalam kegiatan profesional atau manajemen. 
Emotive function merupakan bahasa untuk mengekspresikan perasaan, seperti anak-
anak yang menciptakan sendiri bunyi. Di kalangan kaum muda kota di Jawa pada 
masa Orde Baru, seperti bahasa plesetan. Aesthetic function merupakan bahasa yang 
mirip dengan fungsi emotif, yang diekspresikan dengan kaidah tertentu untuk 
mendapat efek keindahan. Dan terakhir metalinguistic function yaitu memberikan 
pemaknaan atas kenyataan yang mendasari suatu bahasa diekspresikan. 

Dengan konteks fungsi-fungsi bahasa di atas hubungan sosial dipelihara atau 
diciptakan. Keenam fungsi dapat berdiri sendiri, tetapi dapat pula bersifat 
interkontekstual. Seperti bahasa dalam phatic function, dapat menyusup di antara 
penggunaan bahasa dalam regulatory function. Misalnya percakapan antara operator 
tower penerbangan dengan pilot yang dipandunya, selain berisi percakapan dalam 
kaidah profesional “anda sudah dapat menggunakan jalur X...” juga diselingi “kalau 
sudah mendarat, jangan lupa Y..” Y adalah nama cafe yang biasa dikunjungi orang-
orang penerbangan. Atau dengan emotive function: “buset.... anda belum waktunya 
mendarat...” 

Karenanya realitas suatu masyarakat dapat dinilai dari bahasa yang digunakan dalam 
setiap konteks perbahasaan. Secara ringkas konteks bahasa dan masyarakat dapat 
dijabarkan sebagai berikut. 

 

Bahasa sebagai ranah budaya dilihat dari praktik sosial dalam tiga dimensi realitas 
masyarakat. Praktik sosial berbahasa ini dibedakan atas dasar ketepatan fungsi, 
karenanya dapat dibedakan antara yang bersifat fungsional ataukah dysfungsional. 
Bahasa “basa basi” dalam fungsi pathic misalnya hanya dapat digunakan dalam 
realitas pergaulan sosial. Dalam lingkup realitas politik dalam konteks hubungan 
professional yang membawa konsekuensi dalam kehidupan publik, tentunya tidak 
tepat bahasa yang berfungsi untuk “phatic”. 

Lewat pengamatan terhadap bahasa dalam konteks fungsinya, dapat diidentifikasi 
masyarakat yang “sakit”. Adapun “sakit”nya masyarakat politik misalnya dapat 
dikenali dari ekspresi yang dysfungsional. Lebih banyak tuntutan yang diekspresikan 
oleh satu pihak terhadap pihak lain dalam fungsi regulatoris, sementara penggunaan 
bahasa lebih bersifat metalinguistis, menyebabkan realitas politik tidak jelas bagi 
publik. 

Selain itu penggunaan bahasa dapat pula mengikut dari fungsi media yang menjadi 
aparatus hegemonik dari kekuasaan yang dominan, atau terlibat dalam ajang 
perebutan dominasi dalam masyarakat politik. Fungsi bahasa kemudian tercampur 
baur di antara yang bersifat regulatoris dengan yang metalinguistis atau bahkan yang 
bersifat emotif. Penilaian terhadap bahasa yang terdapat di media, perlu dipilah dari 



 

KONSEPSI IBD DALAM KESUSASTRAAN | 61  
 

asal muasalnya, apakah dibentuk dari sifat bawaan media, ataukah berasal dari 
pengguna bahasa yang berasal dari masyarakat. 

Dengan demikian kondisi berbahasa dalam masyarakat Indonesia di satu sisi dapat 
ditempatkan dalam dimensi realitas yang menjadi konteksnya, dan pada sisi lain dari 
kondisi kultural dari masyarakat. Pengembangan budaya melalui bahasa pada 
dasarnya dilakukan melalui disiplin dalam penggunaan bahasa yang fungsional secara 
kontekstual. 

( 6 ) 

Dalam kaitan dengan realitas di Indonesia adalah kondisi multi-kultural dalam ruang publik 
(public sphere)nya. Kondisi multi-kultural merupakan fokus penting di berbagai negara, 
sehingga pemerintahnya masing-masing memiliki kebijakan yang serius dalam strategi kultural. 
Untuk itu dikenal negara multi-bangsa (multi-nation states) atau negara banyak-suku (poly-
ethnic states) mengingat varian komposisi warga masyarakatnya. 

Varian ini dapat atas dasar pengelompokan pendatang (imigran), agama, penduduk asli, dalam 
komposisi minoritas dan mayoritas. Pendekatan multi-kultural berfokus pada perlindungan atas 
hak kultural komunitas minoritas, dengan menghindari dominasi kultural dari komunitas 
mayoritas. 

Dalam skala makro diperlukan strategi yang diwujudkan sebagai kebijakan negara dengan 
pendekatan multi-kultural. Baru dari sini kemudian pendekatan multi-kultural menjadi dasar 
orientasi bagi institusi-institusi sosial, seperti institusi pendidikan, bisnis, partai politik, dan 
lainnya. Dengan kata lain, pendekatan multi-kultural menjadi urusan bersama yang di dalamnya 
media massa ikut ambil bagian. Dalam konteks Indonesia, kondisi ini sangat krusial karena 
tidak adanya strategi dasar dengan pendekatan multicultural dalam kebijakan negara. 

Kondisi multi-kultural ini menyebabkan suatu komunitas negara menjadi rentan (vulnerable) 
dengan adanya potensi konflik. Konflik muncul dan mendominasi ruang publik manakala 
berlangsung anomali, yaitu tiadanya acuan nilai bersama dalam masyarakat multi-kultur. Ruang 
publik yang didominasi oleh sektarianisme agama mayoritas di Indonesia misalnya, merupakan 
anomali yang sulit dipahami. Lazimnya, sektarianisme lahir dari suatu komunitas agama, yaitu 
kelompok kecil yang menyempal dari induknya, sementara komunitas mayoritas akan 
berkecenderungan inklusif. Dengan kata lain, basis suatu sektarian adalah eksklusifisme 
komunitas lebih kecil yang berhadapan dengan komunitas lebih besar. Sering terjadi sektarian 
agama muncul di Indonesia dengan membangun jamaah sendiri melalui tempat ibadah yang 
terpisah dari komunitas lainnya dengan menganggap komunitas lainnya tidak syah 
peribadatannya. Secara sosiologis fenomena ini dipandang normal. Berbeda halnya jika suatu 
agama mayoritas menciptakan jurang sosial dengan komunitas agama lainnya, maka telah 
menjadi sektarian dalam basis negara multi-bangsa. 

Sektarian lainnya bersifat sekuler, mewujud melalui ekslusifisme komunitas suku yang 
menyempal dari negara banyak-suku. Sektarian semacam ini dapat dipahami karena negara 
bangsa (nation state) Indonesia terbentuk melalui imajinasi kolektif atas dasar geo-politik dan 
kesadaran senasib dalam konteks kesejarahan yang diperoleh secara empiris. Kesadaran senasib 
ini mungkin tidak menjadi inspirasi lagi bagi generasi berikutnya karena tidak memiliki 
pengalaman empiris yang sama. Sementara internalisasi makna kesejarahan telah gagal akibat 
pola sosialisasi yang keliru, antara lain dengan mengagung-agungkan militerisme dalam 
penegakan dan pembangunan negara bangsa. 
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Dalam pada itu berbagai komunitas kultural suku mengalami marginalisasi dalam dominasi 
kultural komunitas suku yang lebih besar (dalam hal ini Jawa) yang diambil alih sebagai kultur 
negara. Sementara perekat bagi berbagai komunitas banyak-suku dalam negara, hanyalah 
birokrasi negara yang menjalankan militerisme, bukan kesadaran senasib dan kesejarahan. 
Dengan kata lain, negara mengadopsi kultur dari komunitas mayoritas, sementara kekuasaan 
dijalankan dengan kultur militer, sehingga suku-suku lain mengalami ketertindasan kultural. 

( 7 ) 

Dari setiap masyarakat dikenal nomenklatur bahasa yang berfungsi secara pragmatis sosial 
(berdasarkan dan membentuk komunitas sosial), maupun yang memiliki makna kultural (dalam 
komunitas kultural), seperti Bahasa Inggeris, Bahasa Indonesia, atau bahasa komunitas etnis. 
Ada bahasa yang fungsional bahkan penggunaannya melampaui komunitas pendukung aslinya, 
sebaliknya ada bahasa yang kehilangan penggunanya sehingga akhirnya lenyap. Bahasa yang 
lenyap akan menjadi urusan peneliti untuk semacam rekonstruksi arkeologis. 

Nomenklatur Bahasa Inggris yang sudah mapan berfungsi bagi komunitas antar bangsa untuk 
keperluan pragmatis sosial, sementara dalam makna kulturalnya berfungsi pada komunitas 
kultural yang sudah mapan pula. Fungsi pragmatis sosial suatu bahasa dalam suatu komunitas 
bangsa atau fungsi yang meluas antar bangsa tentunya didukung oleh banyak faktor, seperti 
kekuatan politik dan ekonomi. Tetapi fungsi dalam makna kultural dari suatu bahasa hanya 
dapat terwujud jika didukung oleh kemapanan komunitas kulturalnya. 

Kompleksitas persoalan Bahasa Indonesia agaknya bersumber dari sifat nomenklaturnya yang 
belum mapan (liquid) di sartu pihak, dan belum mapannya komunitas cultural pendukungnya 
pada pihak lain. Akibatnya, tercermin dalam penggunaan bahasa. Untuk keperluan pragmatis 
sosial, pengguna Bahasa Indonesia kebanyakan tidak berdisiplin, artinya mudah keluar dari 
kaidah sistemiknya, tanpa membawa konsekuensi dalam komunikasi. Dengan kata lain, dengan 
bahasa “pidgin” bahkan bahasa “tarzan” misalnya, komunikasi dapat berlangsung. Tetapi 
bahasa semacam ini akan mengikis gagasan dalam interaksi sosial, sekaligus merusak 
nomenklatur bahasa secara praksis. 

Rendahnya disiplin pengguna Bahasa Indonesia dalam berbahasa untuk fungsi pragmatis sosial 
antara lain terlihat dari malas mencari kosa kata Indonesia karena lebih akrab dengan istilah 
asing, sehingga bahasa komunikasinya menjadi semacam bahasa “mestizo”. Begitu pula 
birokrasi yang militeristik selama Orde Baru, menyebabkan banyak digunakan bahasa yang 
bersifat sebagai kode kekuasaan, seperti akronim yang disusun menurut bunyi yang nyaman 
bagi militer, atau sakralisasi kekuasaan dengan istilah-istilah Jawa Kuno ataupun Sansekerta 
untuk istilah dan bangunan pemerintahan. 

Upaya membangun nomenklatur bahasa Indonesia secara akademik dilakukan oleh para ahli 
bahasa Indonesia. Tetapi upaya ini tertinggal dari proses yang berlangsung dalam masyarakat, 
sebab nomenklatur hanya ada di kamus sedang secara praksis dia diacakacak. 

Pada sisi lain, persoalan yang bersumber dari proses menjadi (being) komunitas kultural 
kebangsaan Indonesia agaknya ikut sebagai faktor dari silang-sengkarutnya penggunaan bahasa 
Indonesia dalam fungsi kultural. Fungsi ini hanya dapat berlangsung dalam dinamika produksi 
dan pertukaran makna kultural bertolak dari entitas komunitas kultural yang mapan. 

Dengan demikian penggunaan bahasa Indonesia dalam fungsi kultural dilihat dari produksi 
makna dalam proses kreatif sastra melalui berbagai media komunikasi. Pada masa lalu kita 
mengenal sastra melalui media sosial, disampaikan secara lisan dalam lingkungan komunitas 
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etnis tertentu. Tetapi untuk Bahasa Indonesia tidak pernah mewujud sebagai sastra lisan 
semacam itu. Kalau pun menggunakan media sosial adalah melalui teater (panggung). 
Sedangkan secara konvensional kita mengenal sastra melalui media massa cetak. Selain itu 
sastra juga mewujud melalui media berbasis teknologi lainnya seperti videografi. Makna 
kultural berasal dari sastra ini di satu sisi merupakan refleksi dari komunitas kultural, dan pada 
sisi lain sebagai bagian dalam proses membentuk komunitas kultural kebangsaan Indonesia. 

Dari sini dibayangkan mendesak perlunya upaya bersama dalam membangun komunitas 
kultural kebangsaan Indonesia, melalui strategi kultural dengan fokus pada Bahasa Indonesia. 
Secara akademik yang dilakukan oleh para ahli Bahasa Indonesia dengan upaya tidak kenal 
lelah membangun nomenklatur Bahasa Indonesia, rasanya sudah sangat bermakna. Tetapi 
nomenklatur sebagai konsep hanya akan menjadi teks mati. Sedang teks sebagai praktik sosial 
terwujud dalam penggunaan Bahasa Indonesia dalam seluruh dimensi realitas masyarakat. 
Untuk itu perlu kegiatan akademik yang mendeteksi terus-menerus penggunaan bahasa 
Indonesia, dalam masyarakat. Seraya itu perlu diikuti dengan straregi kebudayaan dengan fokus 
pada Bahasa Indonesia dalam praksis berbahasa Indonesia. 

Keterampilan berbahasa Indonesia secara formal yang dikembangkan melalui sekolah perlu 
diperhatikan secara kritis, dengan pertanyaan kunci: sejauh mana anak didik mengapresiasi 
nomenklatur bahasa komunitas kebangsaaannya sebagai suatu entitas. Dengan apresiasi 
semacam ini kedudukan pembelajar bahasa ditumbuhkan dengan kesadaran tentang bahasa 
sebagai refleksi komunonitas kultural yang perlu dihayatinya, berikutnya penghayatan atas 
tanggungjawab sebagai pengguna, sekaligus pula daya kritis untuk mengenali proses kerusakan 
yang terjadi atas nomenklatur bahasa komunitas kebangsaannya tersebut. Dengan kata lain, 
pembelajaran Bahasa Indonesia bukan semata-mata pada tataran kognisi tentang sistem bahasa, 
melainkan pada tataran afeksi sebagai produsen dan pengguna makna kultural yang terdapat 
dalam bahasa yang dipelajarinya. 

Lebih jauh Bahasa Indonesia yang digunakan dalam media perlu mendapat perhatian bersama. 
Landasan untuk ini adalah kesadaran tentang fungsi bahasa sebagai refleksi sekaligus 
pembentuk komunitas kultural. Jika komunitas kebangsaan Indonesia menjadi keprihatinan 
bersama, maka di satu sisi kegiatan pengawasan media (media watch) berkaitan dengan Bahasa 
Indonesia perlu dikembangkan, sehingga kajian-kajian berkaitan dengan kontribusi media 
terhadap nomenklatur Bahasa Indonesia dapat menjadi acuan bagi pelaku profesi media. Pada 
sisi lain diperlukan upaya dari kalangan profesi media untuk menumbuhkan kesadaran bahwa 
Bahasa Indonesia yang digunakan, baik untuk fungsi pragmatis sosial maupun kultural, 
merupakan bagian dalam proses merusak atau membangun keindonesiaan. 

Ashadi Siregar 

Pokok pikiran disampaikan pada Sarasehan Kebahasaan dan Kesastraan “Meraih 
Kemajuan dengan tetap Memelihara dan Mengembangkan Budaya sendiri” Balai 
Bahasa Yogyakarta, Yogyakarta 25 Oktober 2003 
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MENGKAJI NILAI–NILAI MORAL 
MELALUI KARYA SASTRA 

Karya sastra dapat memainkan peranannya sebagai media komunikasi dalam 
menyampaikan aturan tentang nilai-nilai moral kepada para pembacanya baik anak-
anak, remaja, maupun orang dewasa. Kajian sastra aliran moralisme tidak terbatas 
hanya pada satu genre sastra, melainkan bersifat absolut. Kajian sastra moralisme 
dapat diimplementasikan pada cerpen, novel, sajak, pantun, dan cerita rakyat. Tulisan 
ini berusahan mengkaji nilai-nilai moral yang terdapat dalam dalam karya sastra. 
Pendekatan yang dibahas dalam tulisan ini adalah yang berkaitan dengan konsep yang 
telah dirumuskan oleh masyarakat secara umum dalam menentukan nilai-nilai moral 
baik dan buruk. Pada kajian ini penulis mencoba mengimplementasikanya pada 
sebuah novel yang berjudul Kemelut Hidup karangan Ramadhan K.H. yang diterbitkan 
pertama kali pada tahun 1977 oleh PT Dunia Pustaka Jaya. Dalam memberikan ukuran 
moral pada karya ini, penulis lebih menitikberatkan kepada masalah isi seperti tema, 
pemikiran, falsafah, dan pesan-pesan pengarang yang tergambar pada prilaku tokoh 
dan penokohannya serta dikaitkan dengan alur dan latar.  

Pendahuluan  

Munculnya karya sastra bertemakan moral berkembang seiring dengan 
berkembangnya permasalahan krisis moral yang dihadapi anak muda, yaitu sekitar 
akhir pertengahan abad ke-20 (Maclntyre, 2002). Di Amerika, karya sastra pada masa 
itu merupakan suatu medium untuk mempropagandakan ide-ide moral yang ditulis 
pengarangnya. Melalui karya sastranya, para pengarang aliran moralisme ingin 
mesosialisasikan ide-ide moral. Mereka berharap dapat menggiring pembaca untuk 
menikmati pesan moral yang ditulisnya seperti nilai-nilai baik dan buruk sebagai 
norma yang berlaku di mayarakat  

Jutaan bacaan yang beredar di masyarakat berupa buku-buku, majalah, surat kabar, 
brosur, selebaran-selebaran, dan sebagainya tidak seluruhnya dapat memenuhi 
kebutuhan para pembacannya. Dari semua bacaan itu ada yang berguna bagi 
pembacanya dan ada pula yang tidak berguna, bahkan dapat merusak moral orang 
yang membacanya.  

Bacaan yang baik di antaranya dapat menimbulkan keperibadian yang baik kepada 
para pembacanya, dan secara tidak langsung turut mempengaruhi daya pikir 
pembacanya untuk dapat berfikir rasional dan kritis, dan juga membina nilai-nilai 
budaya umumnya.  

Seorang pemikir Romawi, Horatius, mengemukakan istilah dulce et utile, dalam 
tulisannya berjudul Art Poetice. Artinya, karya sastra sebagai bahan bacaan 
mempunyai fungsi ganda, yakni menghibur dan sekaligus bermanfaat bagi 
pembacanya. 

Sebagaimana halnya novel-novel pop yang selalu ingin menggambarkan kehidupan 
yang mewah, mode-mode pun cepat berubah dan cepat menjadi usang. Sebaliknya 
dengan menggambarkan hakikat manusia yang dengan sendirinya tidak cenderung 
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untuk menjadikan manusia melihat dirinya sebagai narsisus, sastra dan seni yang 
adiluhung akan tetap hidup melawan perkembangan waktu. Kebenaran memang tidak 
selamanya enak, dan karena itulah katarsis selalu menyebabkan kita mual terhadap 
diri sendiri, yang tidak selamanya enak  

Dalam lingkup yang lebih luas, setiap masyarakat berkepentingan dengan terlatihnya 
perasaan bagi anggota-anggotanya; membujuk, mendorong, dan menggerakkan 
masyarakatnya untuk menyukai apa yang mereka seharusnya menyukainya (dalam 
lingkup kewajiban-kewajiban moral dan hak azasinya), dan mencegah mereka dari 
menyukai apa yang secara moral dan secara hukum tidak seharusmya disukai. 
Sementara ada suatu perjanjian umum yang sadar mengenai apa yang harus disukai 
atau yang tidak harus disukai, namun tidaklah selalu mudah dalam segala hal secara 
absolut didefinisikan – misalnya adalah tidak benar untuk membunuh manusia, tetapi 
adakah salah untuk melatih manusia sebagai tentara? Mengenai apa yang harus atau 
tidak seharusnya disukai, yang barangkali merefleksikan beberapa saja keruwetan-
keruwetan moral.  

Karya sastra berfungsi untuk mengembangkan perasaan yang tajam terhadap nilai-
nilai pada subject yang mencapai keintiman terhadap susastra. Karya sastra banyak 
mengungkapkan kepada para penikmatnya dengan seluruh rentangan kehidupan 
manusia: dari kebahagiaan, keberhasilan, kenikmatan, kegembiraan, cinta kasih, 
kemerdekaan, persahabatan, dan menghargai diri sendiri atau sadar diri; menjadi 
rakus, serakah, kalah, putus asa, hilang harapan, apatis, masa bodoh, benci, 
disintegrasi, dan kematian. Pribadi yang telah selalu membaca sejumlah karya sastra 
biasanya mempunyai perasaan yang baik mengenai apa yang berharga dan apa yang 
tidak berharga.  

Prinsip-prinsip Moralisme  

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, moral berarti ajaran tentang baik dan buruk 
dan kelakuan (akhlak, kewajiban dan sebagainya); Moralisasi uraian (pandangan, 
ajaran) tentang perbuatan dan kelakuan yang baik.  

Moral atau moralitas yaitu tata tertib tingkah laku yang dianggap baik dan luhur 
dalam suatu lingkungan atau masyarakat.  

Moral disebut juga kesusilaan ditulis kesusilaan merupakan keseluruhan dari berbagai 
kaidah dan pengertian yang menentukan mana yang dianggap baik dan mana yang 
dianggap durhaka dalam suatu golongan (masyarakat). Pada hakeketnya tiap-tiap 
norma kesusilaan bersifat relatif.  

Berdasarkan arti kata moral di atas dapat diambil kesimpulan bahwa moral ialah 
tatanan atau ukuran yang mengatur tingkah laku, perbuatan dan kebiasaan manusia 
yang dianggap baik dan buruk oleh masyarakat yang bersangkutan. Baik dan buruk 
orang yang satu dengan yang lainnya ada kalanya tidak sama. Oleh sebab itu 
masyarakat memberikan pedoman pokok tingkah laku, kebiasaan, dan perbuatan yang 
telah disusun dan dianggap baik oleh seluruh anggota masyarakat itu.  

Dalam bahasa Indonesia, selain menerima perkataan akhlaq, etika dan moral yang 
masing-masing berasal dari bahasa Arab, Yunani dan Latin, juga dipergunakan 
beberapa perkataan yang makna dan tujuannya sama atau hampir sama dengan 
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perkataan akhlaq, ialah: susila, kesusilaan, tata susila, budi pekerti, kesopanan, sopan 
santun, adab, tingkah laku, prilaku, dan kelakuan.  

Bila orang membicarakan moral seseorang atau suatu masyarakat maka yang 
dibicarakan ialah kebiasaan, tingkah laku atau perbuatan orang tersebut atau 
kelompok masyarakai itu. Dengan moralisasi dimaksudkan usaha menyampaikan 
ajaran-ajaran moral itu, sehingga aturan-aturan, tingkah laku dan perbuatan yang 
telah disepakati oleh seluruh masyarakat dihayati dan dilestarikan oleh anggota 
masyarakat angatan penerusnya. Maka hal-hal yang dianut dan dijadikan aturan 
tingkah laku itu dinamakan nilai-nilai moral.  

Istilah moral atau etik mempunyai hubungan erat dengan arti asalnya. Istilah moral 
berasal dari kata Latin: mos (sing) mores, moralis, yang berarti adat istiadat, tata cara, 
kebiasaan atau tingkah laku; dan istilah ethics berasal dari bahasa Yunani: ethos. 
Keduanya berarti: “kebiasaan atau cara hidup”. Istilah-istilah tersebut kadang-kadang 
dipakai sebagai sinonim. Sekarang, biasanya orang condong untuk memakai 
”morality” untuk menunjukkan tingkah laku itu sendiri, sedang ethics menunjuk 
kepada penyelidikan tentang tingkah laku. Kita berkata: moral act dan ethics code. 
Teori-teori teleologi menopang pandangan bahwa tindakan yang benar harus memberi 
sumbangan kepada kebaikan manusia dan dunia.  

Moral merupakan suatu peraturan yang sangat penting ditegakkan pada suatu 
masyarakat karena dapat menjadi suatu rambu-rambu dalam kehidupan serta 
pelindung bagi masyarakatnya itu sendiri.  

Moral itu dihasilkan dari prilaku intelektual, emosi, atau hasil berfikir intuitif setiap 
individu yang pada akhirnya merupakan aturan dalam kehidupan untuk menghargai 
dan dapat membedakan yang benar dan yang salah yang berlaku dalam suatu 
masyarakat.  

Bourke menyatakan bahwa pelajaran moralitas (kesusilaan) merupakan bagian dari 
ilmu filsafat. Dia menggambarkan bahwa moralitas itu sebagai tingkatan perbuatan 
intelektual yang komplek. moral (akhlak) itu timbul karena adanya moralitas 
(kesusilaan), dan secara disadari moral itu sendiri menjadi keputusan untuk 
dipertimbangkan. Di sisi lain moral juga bisa merupakan suatu tindakan seseorang 
untuk menghindari hukuman; bahwa seseorang hanya akan mengikuti aturan yang 
berlaku pada lingkungan suatu masyarakat dan yang tidak berlaku di masyarakat 
lainnya. Alasdair Maclntyre, in After Virtue: A Study in Moral Theory (1-5).  

George Edward Moore (1873) adalah salah seorang yang dipilih untuk membuka 
deretan para tokoh moral, berpandangan bahwa perbuatan yang benar secara moral 
adalah perbuatan yang menghasilkan sebanyak mungkin realitas yang baik. Moore 
berfokus pada arti kata-kata moral. Ia tidak pertama-tama bertanya: Apa saja yang 
baik?, melainkan “baik” berarti apa?  

Alasdair Maclntyre mengemukakan tiga keutamaan tentang moralitas yang menurut 
pandangannya tidak bisa tidak harus ada kalau sebuah „kegiatan bermakna‟ keinginan 

untuk mencapai mutu internalnya, yaitu kejujuran dan kepercayaan (truthfulness 
dan trust). Keadilan (justice), dan keberanian (courage). Kalau kita bersama-sama 
melakukan sebuah “kegiatan bermakna” dan satu di antara kita melakukan kegiatan 
tipu muslihat, maka maknanya telah hilang. Keadilan menuntut agar orang lain 
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diperlakukan menurut jasa atau pahalanya sesuai dengan standar-standar “kegiatan 
bermakna” yang bersangkutan.  

Thomas Aquinas (2002) menjelaskan dua hukum yang perlu dipahami untuk mengerti 
hakikat moralitas, yaitu hukum abadi (lex aeterna) dan hukum kodrat (lex naturalis). 
Hukum abadi adalah Allah sendiri, dipandang sebagai sumber eksistensi alam semesta 
dan manusia dengan segala hakikat dan kekhasannya. Kodrat sebagal mahluk 
mencerminkan hukum abadi karena segenap ciptaan dalam hakikatnya persis 
sebagaimana dikehendaki oleh Sang Pencipta. Maka kodrat merupakan hukum bagi 
kita. Artinya bahwa kita harus hidup sesuai dengan kodrat kita karena hal itu yang 
dikehendaki oleh Tuhan. Sekaligus kita hanya dapat menjadi diri sendiri apabila kita 
memang hidup sesuai dengan kodrat kita.  

Maka bagi manusia hukum kodrat, dalam bahasa modern merupakan hukum moral: 
Hukum kodrat yang memuat prinsip-prinsip hidup yang bermoral. Di samping hukum 
abadi dan hukum kodrat, Thomas pun masih mengenal hukum manusia, yaitu hukum 
yang dibuat oleh manusia sendiri sesuai dengan keperluannya dengan menerapkan 
dan memperluas hukum kodrat. Lalu ada juga hukum Ilahi, yaitu wahyu Allah dan 
Kitab Suci.  

Pengarang Abul A‟la Maududi mengemukakan tentang moral Islam dalam bukunya 

Ethical Viewpoint of Islam dan memberikan garis tegas antara moral sekuler dan 
moral Islam. Moral sekuler nersumber dari pikiran dan prasangka manusia yang 
beraneka ragam. Sedangkan moral Islam bersandar kepada bimbingan dan petunjuk 
Allah dalam Al-Quran.  

Sedangkan prinsip prinsip atau kaidah-kaidah moral yang membentuk akhlak terpuji 
berdasarkan ajaran Islam di antaranya, selalu berlaku adil terhadap siapapun, baik 
terhadap kawan maupun lawan, Senantiasa menginat Allah, selalu mengarah kepada 
kebenaran dalam pikiran, perkataan dan laku perbuatan, tidak gentar dalam perang 
atau menghadapi kejahatan, seluruh hayat diisi dengan perbuatan baik, suka bergaul 
dengan ortang baik-baik, bersalaman ketika bertemu, suka berjamaan, tidak 
terpengaruh oleh bujukan lawan, selalu bersyukur, tidak kaku melaksanakan 
ketentuan, selalu bercita-cita kebajikan, mengutamakan sikap damai, perkataan yang 
diucapkan dan perbuatan yang dilakukan selalu dapat dipercaya, memberi kepada 

orang lain, berusaha yang halal, menjaga dan memelihara ibadah, bermu‟amalah, 
bersikap kasih kepada sesama mahluk, marah jika kehormatannya tersinggung, 
bertanggung jawab, selalu membantu jika dibutuhkan, mengasingkan dari perbuatan 
buruk, memuliakan janji yang telah disepakati, selalu mengajak orang dalam 
kebajikan, meninggalkan hal-hal yang tidak berguna, menutupi aib kawan maupun 
lawan, berhati mulia, memberi dan menerima nasihat, patuh akan hukum Allah, 
negara, dan masyarakat, memiliki rasa malu, dsb.  

Sebaliknya, prinsip-prinsip / kaidah-kaidah moral yang tercela di antaranya, 
berperasaan kasar, bertindak tanpa perhitungan, buruk sangka, tidak merasa senang 
melihat orang lain bahagia, cepat putus asa dan pengeluh, jumud (berpegang kuat 
pada sesuatu tanpa pengertian, memperturutkan nafsu buruk, sombong, tak kenal diri, 
serakah, tidak jujur, tidak menrima kenyataan, dan laku perbuatan lain-lainnya yang 
mengandung nilai negatif bagi akhlak menurut hukum syariat.  

Nilai-nilai Moral dalam Karya Sastra  
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Bagaimana kedudukan moralitas dalam karya sastra? Pada prakteknya karya sastra 
banyak mengungkapkan dunia yang seharusnya menurut moral tidak terjadi. Sifat-
sifat sastra memang menuntut orang untuk melihat kenyataan. Seperti yang 
dikemukakan oleh Budi Darma (1984:185) bahwa sastra yang adiluhung dan juga seni 
yang adiluhung, memang tidak sejalan dengan mode-mode atau selera sesaat. 
Kecenderungan selera sesaat adalah meninabobokan orang untuk menjadi narsisus. 
Mode-mode memang indah dipandang, akan tetapi tidak mencerminkan kedalaman 
estetika.  

Rita Manning menyatakan bahwa cerita fiksi merupakan karya sastra yang dapat 
membantu para pembaca untuk memahami ide-ide tentang moral dan membantu 
pembaca untuk mencoba menyikapi moral yang tidak layak. Dalam karyanya itu kaya 
dengan kegiatan interaksi antar manusia dan menolong pembaca menemukan 
pengaruh moralnya. Hal tersebut yang dinamakan menyuarakan moral. Pembaca 
berinteraksi dengan rangsangan yang terdapat di dalam teks yang seolah-olah 
pembaca pun sebagai orang yang mengalami langsung dalam cerita tersebut.  

John Gardner (106) berpendapat bahwa karakter dalam cerita fiksi, drama, dan film 
yang berlandaskan nilai-nilai kebaikan dan perjuangkan melawan ketidakadilan, 
kesalahan, dan kejahatan secara tegas memberikan kekayaan berfikir dan membantu 
mematangkan emosi para pembacanya.  

Mark Tappan (5-25) menyatakan bahwa otoritas moral akan muncul dari seseorang 
yang mendengarkan narasi atau dongeng dan cerita yang lainnya. Days (40) 
menyatakan bahwa dialog pada sebuah narasi atau cerita tertentu menggambarkan 
struktur moral kehidupan seseorang atau individu itu sangat kompleks, juga dapat 
merupakan hubungan berbagai faktor yang di dalamnya menjelaskan bagaimana 
perkembangan moral dalam kehidupan.  

Teori respon pembaca beranggapan bahwa karya sastra sangat penting dalam 
mengembangkan moral anak muda. Seperti dikatakan Wolfgang Iser (107) yang 
menjelaskan bahwa setelah membaca diharapkan para pembaca mengalami 
perubahan seperti yang dialami dan diharapkan oleh penulis. Teori respon pembaca 
menggambarkan bahwa aktivitas yang dilakukan pembaca dapat menghasilkan banyak 
hal. Pembaca dengan sendirinya akan menyelidiki dan memperkaya apa yang telah ada 
pada dirinya, baik perasaan dan emosinya, serta pemandangan tentang kehidupan 
lainnya yang tidak dimilikinya.  

Metode Kajian  

Sejumlah pembaharuan telah banyak ditawarkan oleh para ahli dalam cara membaca 
dan mengkaji karya sastra. Abrams dalam Orientasi of Critical Theories membuat 
bagan untuk menunjukkan empat macam orientasi kajian, yakni yang 
menghubungkan karya dengan alam semesta, dengan pengarang, pembaca, dan 
akhirnya pendekatan “objektif” yang melihat karya sebagai sistem otonom. Pada kajian 
moralisme ini penulis pada keempat pendekatan tersebut. Kemudian yang menjadi 
alasan menggunakan pendekatan adalah bahwa: 1) struktur dan fungsi teks sebagai 
karya estetik masih mendapat perhatian yang penting; 2) kajian tentang pembaca 
sebagai konsumen teks, dan sekaligus sebagai subjek yang memberikan makna pada 
teks, menduduki tempat penting dalam kajian. Pembaca yang dimaksud bisa 
merupakan pembaca yang disiratkan oleh teks, atau pembaca aktual; 3) pengarang 
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tidak lagi dilihat sebagai sumber segala makna teks seperti dalam pendekatan 
ekspresif, walaupun ia dapat menjadi salah satu sumber makna; 4) sastra merupakan 
cerminan realitas, maka ditelusuri adanya keterkaitan antara teks dan “alam semesta”.  

Pendekatan moral bertolak dari asumsi dasar bahwa salah satu tujuan kehadiran 
sastra ti tengah-tengah masyarakat pembaca adalah berupaya untuk meningkatkan 
harakat dan martabat manusia sebagai mahluk berbudaya, berfikir, dan berketuhanan.  

Karya sastra diciptakan oleh seorang penulis tidak semata-mata mengandalkan bakat 
dan kemahiran berekpresi, tetapi lebih dari itu, seorang penulis melahirkan karya 
sastra karena ia memiliki visi, aspirasi, itikad baik, dan perjuangan, yang sehingga 
karya sastra yang dihasilkannya memiliki nilai tinggi.  

Oleh sebab itu dalam karya sastra yang mengandung nilai-nilai moral dapat 
memotivasi masyarakat ke arah kehidupan yang lebih baik. Di dalam karya sastra itu 
dapat diperlihatkan tokoh-tokoh yang memiliki kebijkasanaan dan kearifan sehingga 
pembaca dapat mengambilnya sebagai tauladan. 

Keunggulan Pendekatan ini memandang bahwa karya sastra sebagai karya yang 
mengandung nilai-nilai, pemikiran, dan falsafah hidup yang akan membawa manusia 
menuju ke arah kehidupan yang lebih bermutu; pembaca dapat menemukan berbagai 
sikap, nilai, harga diri, sifat kemanusiaan yang sangat bermanfaat untuk 
memperdalam dan memperluas persepsi, tanggapan, wawasan dan penalarannya.  

Di samping keunggulan tersebut, ada pula beberapa keterbatasannya, di antaranya, 
dalam proses pengkajian terdapat kesulitan dalam membedakan antara aliran 
moralisme dengan aliran budaya; sukar sekali merumuskan konsep moral, karena 
pengertian moral bisa berubah-ubah dan tidak sama bagi setiap orang pada setiap 
waktu; berkecenderungan untuk melengahkan masalah bentuk dengan lebih banyak 
memperhatikan aspek isi; terdapat kemungkinan mengidentikkan apa yang dilukiskan 
pengarang dalam karyanya dengan sikap hidup beragama pengarang.  

Sebagai solusinya, dalam melakukan pengkajian sastra dengan pendekatan moralisme, 
terlebih dahulu perlu menentukan kriteria yang lebih tegas yang menjadi batasan-
batasan moralitas. Kejelasan batasan aliran moralisme akan mempertegas dalam 
menentukan kriteria dalam proses pengkajian pada sebuah karya sastra. Dengan 
demikian dapat diketahui apakah karya sastra tersebut bertemakan tentang moral atau 
tidak, atau apakah karya sastra tersebut ingin menyampaikan tentang moral atau 
bukan.  

Berbagai Hasil Kajian  

Jokodamono (2002) telah mengkaji pantun yang mampu mengemban berbagai fungsi 
yang diperlukan masyarakat untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Dengan 
pantun kita dapat memberikan nasihat kepada orang lain untuk rajin mendirikan 
shalat. Dalam pantun lain kita diberi tahu mengenai adat yang berlaku dalam 
kehidupan militer zaman dahulu, yang mungkin sekali sampai sekarang pun masih 
berlaku, yakni bahwa untuk menjadi hulubalang, orang harus memiliki keberanian 
untuk menjarah. Kita baca saja pantun berikut ini.  

Burung kenari berkekah,  
berkekah di tengah padang;  
Jika tak berani menjarah,  
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tiada sah menjadi hulubalang.  

Oleh para pakar, pantun tersebut dikategorikan sebagai pantun adat, yang tentunya 
berisi kaidah yang harus diikuti dengan ketat. Di zaman kita ini, kaidah yang dulu 
pernah disuratkan nenek moyang kita bisa saja terbaca sebagai sindiran, atau bahkan 
protes. Namun, pantun tidak hanya dipergunakan untuk memberi nasihat dan 
menyindir; ia juga dipergunakan untuk 'sekedar' bermain-main kata, menggunakan 
imajinasi kita sepenuh-penuhnya.  

Sarumpaet (2002) mengkaji cerita The Tale of Peter Rabbit karya Beatrix Potter 
(1902).Pada cerita itu digambarkan bahwa Ibu, orang tua, bapak, otoritas keluarga 
amat berkuasa. Karena dialah tempat asal, tempat pergi, dan tempat pulang, tempat 
menunjukkan dan membuktikan pertumbuhan. Dengan alasan yang dapat 
mengembalikan ingatan kita pada kisah-kisah abad 17-18 di Inggris, cerita ini 
menunjukkan bagaimana anak diletakkan di tempat yang harus diberadabkan, karena 
dia belum tahu, karena dia masih primitif‟. Ini serta merta menunjukkan oposisi biner 

dari Yang Lain yang harus diubah, dibentuk, dan dibuat beradab. Anak sebagai lahan 
yang masih polos tadi, walaupun “Suatu hari, seekor induk itik menggiring ketiga 
anaknya ke sungai. Dengan penuh kasih sayang sang induk mengajari anak-
anaknya mencari makan.” dirasakan bahwa induk mengasihi anaknya, ia tetaplah 
yang membentuk dan yang mendominasi. 

Aspek Moral pada Novel Kemelut Hidup  

Pada kajian ini akan diimplementasikan aliran moralisme ini pada karya sastra yang 
berjudul Kemelut Hidup karangan Ramadhan K.H. yang diterbitkan pertama kali pada 
tahun 1977 oleh PT Dunia Pustaka Jaya. Berbagai konsep dan prinsip-prinsip tentang 
moral di atas, dijadikan sebagai patokan dalam proses menganalisis sebuah karya 
sastra yang diasumsikan penulis banyak memiliki nilai-nilai moral.  

Kemelut Hidup, dilihat dari isi ceritanya menggambarkan seorang tokoh bernama 
Abdurahman. Dia adalah pensiunan kepala kantor pada instansi perburuhan. Ketika ia 
masih aktif bekerja dengan jabatan sebagai seorang kepala, seharusnya mejadikan 
keluarganya hidup berkecukupan dan tidak banyak memikirkan masalah ekonomi. 
Karena kejujuran dan kepolosannya, jabatan yang dikatakan orang sekeliling 
Abdurahman adalah “basah” tidak dimanfaatkannya untuk menimbun kekayaan. 
Maka perekonomian keluarga Abdurahman pas-pasan. Dan setelah ia pensiun dari 
pekerjaannya, perekonomian keluarganya lebih morat-marit. Tetapi Abdurahman 
yang jujur dan polos itu tetap tawakal, tidak menyerah pada keadaan yang terus 
dirundung kemelut  

Konflik kisah ini terjadi sejak sosok tokoh utama bernama Abdurahman ini pensiun 
dari jabatan dan pekerjaannya. Timbulnya permasalahan berawal dari sebuah 
informasi yang disampaikan seorang Inspektur Polisi bernama Sambas. Ia 
memberitahukan bahwa anak gadisnya Abdurahman yang kedua yang bernama 
Susana terkena razia di sebuah rumah bordir. Sebagai seorang ayah, Abdurahman 
sangat terpukul mendapatkan berita tentang prilaku anaknya yang tidak sesuai dengan 
kaidah-kaidah moral yang berlaku di masyarakat. Wajar bila keadaan seorang ayah 
memiliki perasaan seperti itu. Ayah mana yang merelakan anaknya terjerumus pada 
dunia hitam.  
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Gerakan moralisme adalah gerakan yang berusaha melawan dan menentang suatu 
peristiwa yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah moral. Pada naskah ini gerakan 
moral digambarkan oleh Abdurahman Seorang tokoh sentral yang banyak mengalami 
permasalahan. Tetapi dalam menyikapi berbagai permasalahan yang dihadapinya dia 
selalu berpegang teguh pada prinsip hidupnya yang dia anggap benar dan tidak 
melanggar aturan-aturan yang berlaku baik secara hukum maupun norma-norma yang 
berlaku di masyarakat (hal.15).  

Di dalam kemarahannya dia masih dapat mengotrol diri. Kemarahannya tidak 
meledak-ledak selayaknya orang yang marah. Ia tidak memaki, tidak mengeluarkan 
sumpah-serapah, dan tidak pula menggunakan kekuatan fisik, seperti memukul atau 
menampar. Prilaku terpuji yang dilakukan oleh Abdurahman menggambarkan 
ketenangan dan kematangan seorang ayah yang menerima keadaan (hal. 21).  

Abdurahman yang selalu tawakal, tabah, selalu meminta petunjuk Yang Maha Kuasa, 
menyadari benar bahwa segala sesuatu yang terjadi yang menimpa dirinya telah ada 
yang mengaturnya. Walaupun dia bercita-cita memiliki anak yang soleh, dan untuk itu 
ia telah banyak berusaha untuk menyadarkan anaknya untuk selalu hidup di jalan 
yang benar, sederhana, menerima apa adanya, karena semua yang dialaminya itu 
adalah di luar kekuasaan dan kemampuannya.  

Tidak hanya sebatas keluarga saja yang diperhatikan Abdurahman, Ia pun memiliki 
kepedulian terhadap orang di luar lingkungan keluarganya. Ini dibuktikan 
Abdurahman ketika Ia akan meninggalkan dan sekaligus menanggalkan jabatannya di 
sebuah kantor pemerintahan. Untuk yang terakhir kalinya Abdurahman mengajak dan 
menasihati orang supaya melakukan pekerjaan dengan baik dan jujur, agar tidak 
melakukan hal-hal di luar aturan seperti korupsi, dan melanggar hukum karena 
kecurangan akan mengakibatkan kehancuran diri keluarga (hal 35-36).  

Abdurahman harus menerima resiko tidak disenangi rekan sekantornya karena 
prilakunya yang jujur dan tidak mau diajak kompromi untuk korupsi, karena hal itu 
bertolak belakang dengan hati nuraninya, di samping bertentangan dengan ajaran 
agamanya. Walaupun akhirnya harus hidup serba kekurangan Abdurahman, tetap 
pada pendiriannya dan tidak pernah terpengaruh oleh desakan dari sang istri yang 
bertubi-tubi untuk berkorupsi dan menghalalkan segala cara. (hal. 39-41). 
Abdurahman juga sosok orang yang bijaksana. Walaupun kebijaksanaanya 
mengorbankan kepentingan pribadi (hal. 39-40).  

Abdurahman seorang tokoh yang tahu diri (melaksanakan dulu kewajiban daripada 
menuntut hak), tidak tergesa-gesa untuk mendapatkan harta, ia mengetahui benar 
keadaan yang dihadapinya. Dia akan berusaha untuk melakukan dulu pekerjaan 
sebelum mendapat imbalan. Nilai-nilai dapat disampaikan oleh seseorang atau 
individu melalui ajaran formal dan norformal. Nasihat-menasihati untuk melakukan 
kebajikan merupakan tindakan moral yang baik. Pada novel ini tergambar pada sosok 
Inspektur Polisi Sambas.  

Susana anak Abdurahman yang selalu ingin hidup bermewah-mewahan, bersenang-
senang, dan kebebasan yang tidak menghiraukan norma-norma yang berlaku. 
Pengaruh lingkungan pergaulan menyebabkan Ia mendambakan kehidupan duniawi, 
kesenangan sesaat, segalanya serba enak, setiap kebutuhan terpenuhi dengan mudah 
(hal.19).  
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Bagi Susana, menafsirkan nilai kebahagiaan itu adalah bergelimangnya harta, mobil 
mewah, rumah bagus dan baju mahal, seperti yang dialami oleh tetangga dan teman-
temannya di sekolah. Untuk menggapai kesenangan itu Susana dengan sengaja 
mengorbankan dirinya menjadi seorang wanita pesanan. Walaupun Susana menyadari 
bahwa yang dilakukannya itu tidak baik, tetapi Ia tidak mempedulikannya. Ia menjadi 
gadis simpanan, ia hidup dengan seorang lelaki tanpa menikah. Tidak ada lagi yang Ia 
pedulikan, yang terpikirkannya adalah kebutuhan duniawi tercapai, mamiliki rumah, 
mobil, memiliki uang dan baju bagus. Susana berpandangan bahwa hidup ini adalah 
hanyan tipu menipu, sandiwara belaka. Seolah-olah kejujuran tidak akan 
menghasilkan segala apa yang dicita-citakan. Tetapi hati kecilnya mengakui bahwa 
tidak didapatkan ketentraman (hal 19, 112)  

Ina adalah tokoh antagonis, Dia tidak jauh berbeda dengan Susan, selalu memikirkan 
hal-hal yang bersifat duniawi belaka. Ina berpendirian bahwa materi adalah segala-
galanya” (hal. 21). Dalam pikiran dan pembicaraannya mengisyaratkan bahwa segala 
permasalahan dapat diatasi dengan berbagai cara. Dia tidak menghiraukan apakan 
yang dilakukannya itu sesuai dengan kaida-kaidah moral atau tidak, sehingga tidak 
dapat membedakan batasan antara perbuatan yang baik dan yang buruk. Ina selalu 
mempermudah persoalan sehingga segala permasalahan yang diahadapinya selalu 
dilalui dengan cara tergesa-gesa tanpa perhitungan (hal. 51). Ina merasa tidak puas 
bersuamikan Abdurahman, untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, maka ia berbuat 
serong dengan Mang Sukanda pamannya (hal. 78). Ina yang tidak menerima keadaan, 
mendambakan segala kebutuhan materinya terpenuhi. Dia selalu protes kepada 
suaminya (Abdurahman) dengan cara apa pun bisa mendapatkan uang sebanyak-
banyaknya (hal. 40-41).  

Pergaulan bebas pada malam perpisahan dilakukan Aminah (anak Abdurahman) 
dengan kekasihnya saat akan pergi ke Negeri Belanda (hal. 29-30). Aminah mengalami 
tekanan batin (stress). Ia tidak bisa melaksanakan pekerjaannya sebagai perawat 
dengan baik, karena selalu memikirkan kekasihnya yang berada di tanah air yang telah 
menghamilinya, akibat dari hasil pergaulan bebas (hal.57)  

Asikin seorang hartawan, maka penghormatan dari seorang adik kepada seorang 
kakak seolah-olah tidak berlaku lagi. Asikin memperlakukan Abdurahman bagaikan 
seorang bawahan atau pesuruh. Karena tidak dapat mengendalikan begelimangnya 
harta, maka hubungan keluarga dapat dirubah menjadi hubungan buruh dan majikan 
(hal. 67)  

Kebenaran secara individual belum tentu benar bila dipandang secara moral. Benar 
secara individual sifatnya subjektif, sedangkan pandangan moral benar itu bersifat 
adil. Hal itu digambarkan dalam perbincangan Abdurahman dan saudaranya bahwa 
yang dikatakan orang benar belum tentu benar menurut orang lain. Orang yang 
berbuat jujur dan tidak mau menerima sogok dikatakan orang yang sok jujur bahkan 
dikatakan sinting. Ada anggapan bahwa selagi memegang kekuasaan itu harus 
dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan pribadi, keluarga atau kelompok. 
Perbuatan jujur tidak selamanya akan menghasilkan apa yang dicita-citakan. Segala 
kebutuhan tidak akan terpenuhi hanya dengan mengandalkan kejujuran. Dan bila 
kekuasaan itu sudah tidak dimiliki lagi, maka tidak ada lagi kesempatan untuk 
memanfaatkannya sekehendak hati (hal. 73, 75)  

Adanya perasaan bangga setelah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan 
nilia-nilai moral digambarkan pada prilaku Sukanda. Dia merasa bangga telah dapat 
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melampiaskan nafsu birahinya terhadap keponakannya bernama Ina yang juga istri 
Abdurahman. karena kepuasan seksnya yang selama ini tidak tersalurkan dapat 
terpenuhi walaupun tidak sesuai dengan aturan moral (hal. 89-90)  

Bunuh diri adalah bukan perbuatan yang terpuji dan bertentangan dengan moral. 
Masalah tidak akan selesai dengan cara seperti itu. Pada novel ini digambarkan oleh 
Sukanda ketika ia kepergo istrinya melakukan perbuatan serong dengan Ina. Ia 
berusaha bunuh diri sebagai jalan pintas untuk menyelesaikan masalah yang 
dihadapinya karena merasa terhimpit dan menyesal atas perbuatannya (hal. 80)  

Kesimpulan  

Karya sastra merupakan suatu medium untuk mempropagandakan ide-ide moral yang 
ditulis pengarangnya. Melalui karya sastra kita dapat mengetahui bagaimana manusia 
harus bersikap menghadapi permasalahan sehari-hari, seperti ekonomi, teknologi, 
hukum dan pendidikan, bagaimana bangsa-bangsa harus bertindak untuk memelihara 
perdamaian, dan persoalan hari kemudian dunia yang bermoral. Begitu juga dialog 
kita dengan kajian moral pada sebuah karya sastra dapat menambah gairah kita untuk 
senantiasa mencari dan menemukan hal-hal baru. Cara penelusuran nilai-nilai itu 
dapat ditempuh dengan berbagai jalan, baik berupa contoh perbuatan dan tingkah 
laku, nasihat, maupun uraian baik langsung maupun tidak langsung, dan sebagainya. 
Kajian sastra aliran moralisme tidak terbatas hanya pada satu genre sastra, tetapi 
bersifat absolut. Kajian sastra moralisme dapat diimplementasikan pada cerpen, novel, 
sajak, pantun, dan cerita rakyat. 

Dingding Haerudin, Staf dosen FPBS UPI. 
SUMBER: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Seni FPBS UPI 
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ISLAM DAN SASTRA MELAYU KLASIK  

The advent of Islam in the archipelago in the 7th century has given a positive impact on the 
development of many fields of life. One of them is the development of Malaya literature in this 
area. Ar-Raniri, great ulama of Aceh sultanate, serves as one of Muslim poets who, in 1638 
B.C., wrote not only works on Islam but also on a work of Malaya literature, that is Bustan al-
Salatin (Garden of Kings). This work was written by him because of Sultan Iskandar Sani’s 
order. Another work of Malaya literature can be mentioned here is Taj al-Salatin (Crown of 
Kings) written by Bukhari al-Jauhari in 1603 B.C. Centers for Malaya literature in the 
archipelago are Aceh, Malacca, and Johor-Riau.  

Pendahuluan  

Banyak teori yang dikemukakan oleh para sarjana mengenai awal kedatangan Islam di 
Indonesia (Nusantara). Dalam mengemukakan teorinya mereka mencoba menelusuri 
tentang kapan, dari mana, oleh siapa, dan bagaimana Islam datang di Indonesia. 
Banyak diantara mereka yang berbeda pendapat mengenai teori masuknya Islam di 
Indonesia. Di sini tidak akan dibahas secara detail mengenai teori-teori kedatangan 
Islam di Indonesia karena hal itu merupakan kajian pokok dalam tulisan ini, yang jelas 
proses islamisasi secara massal di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari peristiwa-
peristiwa global yang terjadi di pusat-pusat dunia Islam.  

Sungguhpun terdapat data sejarah yang menunjukkan bahwa Islam sudah menembus 
wilayah Nusantara sejak abad ke-7 Masehi (pertama Hijriah), proses islamisasi secara 
massal – yang ditandai oleh munculnya berbagai institusi Islam di Nusantara – 
nampaknya baru menemukan akselerasinya pada pascaabad ke-12 hingga ke-16 
Masehi. (Azra, 1995). Jika memang demikian, maka benarlah apa yang ditegaskan oleh 
Harun Nasution sebagaimana dikemukakan Muzani (1995) bahwa Islam yang datang 
dan berkembang di Indonesia bukanlah Islam zaman keemasan dengan pemikiran 
rasional dan kebudayaannya yang tinggi, melainkan Islam yang sudah berada pada 
titik kemunduran dengan pemikiran tradisional dan corak tarekat dan fikihnya. 
Kenyataan sejarah semacam ini, kemudian sangat mempengaruhi corak pemikiran 
Islam yang berkembang di Indonesia, dan sekaligus berimplikasi terhadap upaya 
pelacakan khasanah intelektualitasnya. Kedatangan dan penyebaran Islam di 
Nusantara tersebut telah berpengaruh dan bahkan turut memberikan sumbangan 
besar atas kemajuan kepulauan ini. Di antara sumbangan tersebut adalah tumbuhnya 
pemikiran-pemikiran baru dan konsep-konsep nasionalisme, intelektualisme dan 
tumbuhnya masyarakat yang memiliki kepribadian insani. (Al-Attas, 1972) Disamping 
itu, perkembangan Islam di Nusantara ini juga telah mampu mendorong pertumbuhan 
berbagai cabang ilmu pengetahuan termasuk kesusastraan Melayu, baik di kalangan 
masyarakat lapisan atas (istana) maupun d ikalangan masyarakat lapisan menengah ke 
bawah (rakyat). Sebagai hasil dari islamisasi Nusantara yang dilakukan oleh para 
mubaligh tersebut, muncul gerakan-gerakan dan institusi Islam di berbagai penjuru 
Nusantara, baik dalam bentuk komunitas maupun kerajaan yang kuat. Kerajaan-
kerajaan tersebut pada masa itu tidak hanya memiliki kemampuan memainkan politik 
dan mengendalikan perdagangan, melainkan juga telah menjadi pusat-pusat 
kebudayaan Islam.  



 

KONSEPSI IBD DALAM KESUSASTRAAN | 75  
 

Sedangkan menyangkut implikasinya terhadap upaya pelacakan khasanah 
intelektualitas, karena proses Islamisasi di Nusantara baru menemukan akselerasinya 
pada pascaabad ke -12 hingga abad ke-16 Masehi, maka pemikiran Islam di Indonesia 
dalam berbagai diskursusnya – fikih, filsafat, tasauf, dan tentu juga pemikiran di 
bidang sastra – baru dapat dilacak pada pascaabad ke-12 itu, dan atau bahkan karena 
alasan-alasan tertentu jauh ke depan sesudah abad itu. Dalam hal ini, para ahli 
umumnya telah menjadikan abad ke-17 Masehi sebagai titik awalnya, dengan 
menjadikan pemikiran Hamzah al-Fansuri yang kemudian dikembangkan oleh 
Syamsudin Sumaterani, pemikiran al-Raniri, al-Sinkili, dan al-Maqassari – seperti 
terdapat dalam berbagai karya monumental mereka – sebagai rujukan utamanya. 
Dengan demikian maka lahir dan berkembanglah kaum intelektual yang ahli bukan 
hanya dalam bidang ilmu agama (ulama) tetapi juga tumbuh subur para pujangga 
Islam yang mampu mengungkapkan ajaran-ajaran tersebut dalam bentuk tulisan. 
(Hamid, 13). Terkait dengan uraian di atas, tulisan singkat ini bermaksud mengkaji 
perkembangan pemikiran sastra Melayu klasik. Dari segi rentang waktunya, kajian ini 
hanya dibatasi pada pemikiran kalam di Nusantara yang muncul pada abad ke-16 
sampai ke-18 Masehi, dengan menjadikan karya-karya mereka sebagai rujukan 
utamanya.  

Islamisasi dan Kesusastraan Melayu di Indonesia  

Aceh dan Samudra Pasai  

Aceh, adalah kesultanan Islam yang terletak di ujung utara pulau Sumatera, telah 
berkembang menjadi pusat pengkajian Islam sejak awal abad XVI. Hal tersebut terjadi 
karena para sultannya punya minat yang tinggi terhadap perkembangan ilmu 
pengetahuan. Para penguasa Aceh banyak mendorong para cendekiawan asing untuk 
menetap, memperdalam dan mengembangkan ilmu agama Islam di sana. Maka 
lahirlah di sana ulama-ulama terkenal seperti Abdul Rauf Singkel, Nuruddin al-Raniri, 
Syamsuddin al-Sumatrani, Hamzah al-Fansuri, Bukhari al-Jauhari dan lain-lain. 
Menurut Naquib al-Attas, pada masa itu Hamzah Fanzuri telah mempergunakan 
bahasa Melayu dengan benar dan baik dalam setiap tulisannya. Dia telah mampu 
mempergunakan bahasa Melayu untuk menulis tentang masalah-masalah filsafat. 
Karena itu menurut al-Attas, Hamzah Fansuri telah diakui sebagai perintis 
kesusastraan Melayu – Indonesia modern. (Al-Attas, 1972).  

Nuruddin al-Raniri, seorang ulama besar kesultanan Aceh, disamping mengarang 14 
buah karya keagamaan dia juga mengarang buku yang ditulis dalam bahasa Melayu 
dengan judul "Bustan al Salatin" (Taman Raja-raja). Buku yang bercorak kesusastraan 
– sejarah dan ketatanegaraan ini dikarang oleh al-Raniri atas perintah Sultan Iskandar 
Sani pada tahun 1638 M. Demikian pula Bukhari al-Jauhari. Dia adalah pujangga 
Islam di Aceh yang pada tahun 1603 M. telah menulis buku yang berjudul "Taj al-
Salatin" (Mahkota Raja-raja). Buku yang berisi ketatanegaraan ini, judulnya memang 
mempergunakan bahasa Arab tetapi isinya ditulis dalam bahasa Melayu yang baik dan 
mudah dipahami. Kemudian, buku yang menurut Agus Salim, isinya merupakan 
saduran dari tulisan orang Persia ini, oleh para Raja-raja yang memerintah di sana, 
telah dijadikan pedoman dan panduan dalam menjalankan pemerintahannya. (Salim, 
1966: 61-63). Ulama Aceh masa itu yang juga sangat produktif mengarang kitab-kitab 
agama adalah Abd al-Rauf Singkel. Beliau, menurut Ismail Hamid (1989) dalam 
bukunya "Kesusastraan Indonesia lama bercorak Islam". Di samping karya-karya 
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ilmu agama yang ditulisnya, juga telah menggubah sebuah karya sastra Melayu dalam 
bentuk puisi yang berjudul "Syair Ma'rifah". Pada zaman awal pertumbuhan Islam di 
Nusantara, kerajaan Islam Samudra Pasai telah berperan sebagai pusat kebudayaan 
Melayu Islam. Ibu kotanya menjadi tempat pertemuan para cendekiawan Islam dari 
berbagai ilmu agama Islam, termasuk para sastrawannya. Ibnu Bathuthah, seorang 
pelancong Arab yang pernah singgah di Pasai tahun 1336 M., dalam laporannya ia 
menulis tentang pertemuannya dengan para ulama Islam di sana. Ia melaporkan 
bahwa di sana pernah bertemu dengan Amir Dawlasa dari Delhi dengan Qadhi Amir 
Said dari Shiraz, dan dengan seorang ahli hukum dari Isfahan bernama Tajuddin. 
Disebutkan dalam catatannya, bahwa Sultan Pasai itu mempunyai minat yang sangat 
besar untuk membicarakan masalah agama dengan para ulama. Dia melakukan 
pembicaraan tentang agama Islam tersebut dengan didampingi para petinggi negara di 
dalam Istananya. (Bathuthah, 1993).  

Dalam buku sejarah Melayu karya Shellabear disebutkan bahwa Abu Ishak, seorang 
ulama dari Makkah, telah menulis buku "Dar al-Mazlum" yang ditulis dalam bahasa 
Arab, dihadiahkan pada Sultan Manshur Syah di Malaka. Untuk memudahkan 
pemahaman atas isi kitab tersebut, Sultan Manshur Syah memerintahkan agar dibawa 
ke Pasai untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh para ulama di sana. 
(Hamid, 14). Di Pasai juga dijumpai sebuah karya sastra yang mengisahkan sejarah 
Pasai dengan judul "Hikayat Raja-raja Pasai". Dengan demikian maka Pasai dapat 
dianggap sebagai pusat kebudayaan Melayu awal di Nusantara.  

Malaka  

Selain dua pusat pemerintahan tersebut, Aceh dan Samudra Pasai kerajaan Malaka 
yang terkenal sebagai pusat pengkajian Islam, juga merupakan pusat kebudayaan 
Melayu Islam yang sangat penting. Menurut Liaw Yock Fang dalam buku 
Kesusastraan Melayu Klasik, dua orang wali Islam dari Jawa, yaitu Sunan Bonang dan 
Sunan Giri, pernah datang ke Malaka untuk mendalami ilmu pengetahuan Islam. 
(Fang, 1975) Bahkan sultan Mahmud Syah pernah beranggapan bahwa Malaka adalah 
sebuah pusat penyiaran Islam di Nusantara.(Winstedt, 1972) Dari Malaka ini Islam 
disebarkan ke Pahang, seluruh Semenanjung Malaya, Kampar, Indragiri, Sia, Pulau 
Jawa dan seluruh kepulauan Nusantara. (Winstedt, 1972). Sebagai pusat penyiaran 
Islam, maka diyakini penulisan tentang ilmu-ilmu agama Islam maupun karya-karya 
yang bercorak Islam telah dihasilkan di sana. Pada zaman itu telah terbit buku 
"Sejarah Melayu" yang terkenal sampai sekarang dan menjadi sumber acuan bagi 
tulisan tentang sejarah dan sastra Melayu. Dengan demikian, Malaka tidak dapat 
dilepaskan peranannya dalam dunia sastra Melayu masa klasik.  

Johor – Riau  

Pusat kebudayaan dan kesusastraan Melayu-Islam lain yang sangat penting adalah 
Johor-Riau. Karena minat yang besar raja-raja Riau kepada ilmu pengetahuan Islam, 
di Bandar Penyengat telah tumbuh lembaga pendidikan Islam dan kegiatan penulisan 
karya-karya sastra Melayu. Dari sana telah banyak terbit berbagai buku agama dan 
kesusastraan Melayu. Raja Ahmad, ayah dari Raja Ali Haji, yang ilmu agamanya yang 
dalam, adalah seorang ulama. Beliau telah menyusun sebuah karya puisi syair tentang 
Pelayaran Tengku Putri dari Pulau Riau ke Pulau Lingga pada tahun 1831 M. (Hamid, 
17).  
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Atas usaha Raja Ali Haji, Penyengat, sebuah kota kerajaan telah berubah menjadi 
pusat pengkajian Islam dan kesusastraan Melayu. Raja Ali Haji juga telah menulis 
beberapa buku tentang bahasa dan sastra Melayu seperti kitab pengetahuan bahasa, 
kitab silsilah Melayu dan Bugis termasuk Raja-rajanya, Tuhfat al-Najis dan Bustan al-
Katibin, adalah sebuah buku tata bahasa Melayu yang ditulis berdasarkan sistem 
Nahwu Arab. (Hamid, 17) Kerajaan Johor-Riau terkenal sebagai daerah 
pengembangan intelektual Islam dan kesusastraan Melayu. Demikian pula kota 
Penyengat, sebagai ibu kota negerinya telah menjadi pusat pengkajian dan peradaban 
Melayu.  

Pembagian Kesusastraan Melayu  

Sastra Melayu, pembagiannya dapat di tinjau dari sisi bentuk dan dari sisi masa.  

Menurut bentuknya (Puisi dan prosa)  

a. Puisi  

Melayu telah menerima dan mengadopsi kebudayaan Islam. Secara umum pengaruh 
Islam terhadap kesusastraan Melayu dapat di jelaskan bahwa puisi atau syair sebagai 
salah satu cabang dari kesusastraan Melayu itu berasal dari tradisi sastra Arab. Dapat 
dideteksi bahwa bentuk dan nama-nama dalam puisi Arab seperti: syair, ruba'i, qit'ah, 
gazal, bait, nazam, masnawi, qasidah dan lain-lain itu juga pernah dipergunakan 
sebagai nama dalam puisi Melayu. Asal usul syair Melayu sudah banyak dibahas oleh 
para cendekiawan. Dalam tulisan yang paling tua tentang kebudayaan Melayu, 
"Sejarah Melayu" karya Tun Seri Lanang, syair telah dibahas dan yang dimaksud 
dengan sejenis puisi Arab. (Shellabear, 1950). Dalam buku "Taj al-Salatin" juga 
disebut istilah syair, tetapi yang terkandung dalam buku itu adalah bentuk-bentuk 
puisi Persia seperti : ruba'i, gazal, Masnawi, dll. (Taib, 1968). S.M. Naquib al-attas juga 
mengemukakan bahwa puisi Arab dan Persia itu telah diperkenalkan ke Nusantara 
melalui kesusastraan mistik. Karena Aceh pada abad ke-XIV sudah mulai menjadi 
pusat pengkajian Islam di Nusantara maka ia telah menjadi jalur bagi perkembangan 
pengaruh Islam kedalam puisi Indonesia. (al-Attas, 1968). Kemudian pada abad 
berikutnya, syair berkembang dengan luas dan menjadi satu cabang dan kesusastraan 
Melayu yang terpenting adalah: gazal, masnawi (madah), nazam, kit'ah dan ruba'i. 
(Hamid, 153-157).  

Pengaruh kesusastraan Arab yang masuk kedalam kesusastraan Melayu itu sebenarnya 
besar sekali. Baik pengaruh dalam bentuk syair maupun isi. Namun karena untuk 
membuktikan besarnya pengaruh tersebut memerlukan penelitian yang mendalam 
maka tidak dapat diuraikan di sini.  

Prosa  

Diakui oh J. J. de Hollander (1984: 274) bahwa sebenarnya karya prosa pada sastra 
Melayu Islam itu banyak yang dipungut dari sastra bangsa-bangsa yang pada waktu itu 
belum masuk Islam. Namun setelah diadopsi oleh sastra Melayu Islam isinya berubah 
kearah corak yang lain sama sekali. Naskah-naskahnya mengandung Alquran berikut 
tafsirnya yang diberikan oleh para ulama Melayu. Sehingga isi prosa tersebut 
merupakan gabungan yang aneh antara Islam prosa Hinduisme. Karya-karya sastra 
yang mengalami Islamisasi dalam sastra Melayu klasik ini menurut Djamaris (1984) 
diklasifikasikan dalam enam golongan yaitu: a) kisah tentang para Nabi, b) hikayat 
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tentang Nabi Muhammad dan keluarganya, c) hikayat pahlawan-pahlawan Islam, d) 
cerita tentang ajaran dan kepercayaan Islam, e) cerita fiksi, f) cerita mistik dan tasauf. 
Karena karya sastra prosa itu tidak hanya mencakup bentuk saja seperti hikayat, kisah 
san cerita, maka klasifikasi dari prosa Melayu masa klasik akan lebih tepat bila 
diklasifikasikan sesuai dengan isinya, yaitu sebagai berikut: a) karya tauhid dan 
hukum Islam, b) legenda bernafaskan Islam c) mitos cerita bersajak lain-lainnya, d) 
karya bersejarah dan kisah perjalanan, e) karya filsafat dan budi pekerti, f) kitab 
undang-undang Melayu, dan lain-lain. (de Hollander, 1984)  

Menurut Masanya  

Terdapat perbedaan pendapat diantara para ilmuan tentang periodesasi kesusastraan 
Melayu  

1) J. J. de Hollander membagi masa sastra Melayu menjadi dua kurun waktu, yaitu: 
kurun pertama, mulai dari lahirnya sastra Melayu (sekitar tahun 1300 M) sampai 
dengan kedatangan orang Eropa ke Nusantara (sekitar 1590 M); kurun kedua, dari 
sejak kedatangan orang Eropa sampai sekarang (de Hollander, 1984: 274)  

2) Ajip Rosidi juga membagi masa sastra Melayu menjadi dua bagian tetapi kurunnya 
berbeda, yaitu: kurun pertama, masa sastra Melayu lama, yaitu dari permulaan 
adanya sastra Melayu sampai dengan tahun 1920 M; kurun kedua adalah masa 
sastra modern dari tahun 1920 sampai sekarang.  

Sebagai kompromi dari kedua pembagian masa sastra Melayu tersebut periodesasinya 
adalah sebagai berikut: 1) Periode sebelum kedatangan Islam (sastra Melayu lama), 2) 
Periode setelah kedatangan Islam (sastra Melayu klasik), 3) Periode sastra Indonesia 
modern (mulai tahun 1920) Kompromi periodesasi sastra Melayu tersebut dilakukan 
karena:  

1) Sebelum datangnya Islam, sastra Melayu klasik tidak ditulis dengan huruf Arab-
Melayu (pegon) dan tidak diketahui dengan pasti dengan huruf apa gerangan 
sastra Melayu ditulis;  

2) Warna sastra Melayu setelah kedatangan Islam itu banyak dipengaruhi oleh ajaran 
Islam, mulai dari tradisi intelektual keislaman, cara penulisan dan bentuk tulisan 
yang mempergunakan huruf Arab (tulisan Arab-Melayu/ pegon);  

3) Setelah tahun 1920 huruf pegon mulai menghilang dari para Pujangga modern 
karena mereka lebih suka mempergunakan huruf latin.  

Pengaruh Islam Terhadap Sastra Melayu Klasik 

Orang Melayu sebenarnya sudah mempunyai bahasa sendiri jauh sebelum peradaban 
Hindu masuk ke Nusantara. Kerajaan Sriwijaya yang telah maju pada abad VII M, 
pemerintahannya telah mempergunakan bahasa Melayu klasik disamping bahasa 
Sansekerta yang pada masa itu populer di Asia. Pada zaman Sriwijaya ini, bahasa 
Melayu kuno juga telah dipergunakan sebagai bahasa pengantar di pusat-pusat kajian 
agama Hindu di Palembang. Namun ketika Islam datang di sana tidak ditemukan 
peninggalan-peninggalan yang menunjukkan tentang adanya perkembangan 
kesusastraan Melayu klasik dalam bentuk tulisan, yang ada hanya sastra lisan dan 
beberapa catatan dalam bentuk batu bersurat. (Orman, 1963)  
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua hasil kesusastraan Melayu tertulis 
itu lahir setelah datangnya Islam. Sebagian besar sastra Melayu yang tertulis ternyata 
merupakan hasil dari pada penulis Islam. Demikian pula banyak sastra tertulis yang 
selama ini dianggap ditulis masa Hindu, ternyata lahir dan ditulis pada masa Islam. 
Apalagi dengan adanya celaan dari seorang ulama besar, Syekh Nur al-Din al-Raniri, 
terhadap hikayat Sri Rama dan hikayat Indrapura, maka para pujangga muslim 
terdorong untuk mengambil peranan dalam menyusun kembali kesusastraan Hindu 
kedalam bahasa Melayu. Penyusunan kembali ini tentunya disesuaikan dengan 
pemikiran Islam. Sebagai contoh, konsep Dewa Brahma dalam hikayat Sri Rama 
kemudian berubah menjadi Allah. Dan pada pembukaan hikayat Sri Rama ini juga 
disebut tentang kisah Nabi Allah "Adam" yang berdoa kepada Allah untuk 
menyampaikan hajat Rahwana agar dapat memperoleh kerajaan empat penjuru dunia. 
(Hamid, 153-157) "Hikayat Ganjamara", sebuah karya sastra pengaruh Hindu yang 
disadur kedalam bahasa Melayu jelas sekali perubahannya. Watak dari tokoh-tokoh 
utama dalam hikayat ini menjadi orang yang menganut agama Islam. Walaupun 
hikayat ini menceritakan tentang pengembaraan, peperangan dan percintaan 
Ganjamara atau Gastibuana, tetapi yang sangat menarik adalah Ganjamara justru 
memainkan peran penting dalam usahanya menyebarkan agama Islam, sehingga ia 
dapat mengislamkan beberapa buah kerajaan Hindu. Dalam "Serat Aji Saka 
Angajawi" yang diambil dari kesusastraan India, penyelesaiannya adalah dengan 
kepercayaan Islam. Dikatakan bahwa Aji Saka adalah seoarang pengikut Nabi 
Muhammad Saw. yang datang dari Makkah ke pulau Jawa untuk menyebarkan agama 
Islam. (Santoso, 1971). Saduran kitab "Mahabarata" ke dalam bahasa Melayu juga 
mengalami perubahan. Saduran ini telah kehilangan unsur-unsur pemikiran 
kepercayaan Hindu yang terkandung didalamnya. Dalam hikayat ini pemikiran Islam 
memang tidak dimasukkan, tetapi hikayat ini ditutup dengan pernyataan bahwa 
beberapa aspek pemikiran dalam kitab ini dinilai sesat. Perubahan hikayat-hikayat 
pengaruh India yang disadur kedalam bahasa Melayu memang beragam. Kebanyakan 
dimasukkan kedalamnya konsep-konsep Islam seperti nama Allah dan Nabi-nabi, 
merubah nama judul dll. Sebagai contoh, "Hikayat Mara Karma", judulnya menjadi 
"Hikayat si Miskin", sedangkan Hikayat Serangga Bayu" kemudian dikenal sebagai 
"Hikayat Ahmad Muhammad", atau "Hikayat Indra Jaya" menjadi "Hikayat Syahi 
Mardan".  

Kehadiran Islam di Nusantara telah membawa perubahan besar bagi masyarakat 
Melayu di kawasan itu. Islam telah membawa Ilmu pengetahuan baru, rasionalisme, 
dan landasan masyarakat baru yang berdasarkan keadilan, kemuliaan, kepribadian 
manusia dan kebebasan bagi orang per orang. Perubahan tersebut bukan hanya di 
kalangan elite kekuasaan (Istana) saja tetapi juga meluas di kalangan rakyat jelata. (al-
Attas, 1990:38). Risalah-risalah tentang agama Islam, mulai dari kisah Nabi 
Muhammad, rukun Islam dan pokok-pokok ajaran Islam telah ditulis oleh para 
penyair Islam di Nusantara. Namun demikian, yang paling menonjol adalah cerita-
cerita tentang Nabi Muhammad yang banyak memperkenalkan ketokohannya, sifat-
sifatnya yang mulia, dan peristiwa yang ada hubungannya dengan kerasulannya. Di 
antara cerita tentang Nabi Muhammad adalah Hikayat Nur Muhammad, Hikayat 
Mu'jizat Nabi, Hikayat Bercukur, Hikayat Nabi Mi'raj, Hikayat Rasul Allah dan 
Hikayat Nabi Wafat. Semua hikayat tersebut merupakan hasil karya saduran para 
penulis setempat dari cerita-cerita Arab dan Persia. Oleh para pujangga Melayu, ajaran 
Islam disampaikan secara tidak langsung melalui cerita-cerita mengenai nabi. Sebagai 
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contoh adalah Hikayat Nabi Muhammad dengan Iblis, Hikayat putri Salamah yang 
berisi nasehat nabi tentang tugas seorang istri dalam Islam, Hikayat Seribu Masalah 
yang berisi dialog antara nabi dan pimpinan Yahudi. Selain itu juga masih banyak 
hikayat yang mengandung ajaran Islam seperti Hikayat Nabi Mengajar Ali, Hikayat 
Nabi Mengajar Anaknya Fatimah, Hikayat dengan Orang Miskin dan lain-lainnya. 
(Disamping itu telah digubah pula cerita-cerita tentang para sahabat nabi dan tokoh-
tokoh Islam). Para penulis Melayu Muslim juga banyak menghasilkan cerita-cerita 
kepahlawanan Islam, seperti Hikayat Amir Hamzah, Hikayat Muhammad Ali 
Hanafiah, Hikayat Mali Saiful Lizan, Hikayat Semaun, dan sebagainya. (Hamid, : 153). 
Menurut Winsted, banyak cerita-cerita berbingkai di Nusantara ini yang bersumber 
dari tanah Arab dan Persia. Penyaduran dan penyalinannya memerlukan tenaga ahli 
yang menguasai kedua bahasa tersebut. Kebanyakan penyadurnya adalah orang-orang 
Melayu yang telah mendapat pendidikan dalam institusi pendidikan Islam. Karena 
pada masa itu bahasa Arab dan Persia adalah bahasa dasar untuk dapat mempelajari 
ajaran Islam.  

Karena Islam di Nusantara juga dikembangkan oleh para sufi, maka paham dan aliran 
para sufi tersebut juga menjadi terkenal dan diikuti masyarakat, maka muncullah 
cerita-cerita tentang ahli-ahli sufi yang dituturkan secara lisan dan kemudian menjadi 
legenda. Kemudian cerita-cerita tentang sufi tersebut, oleh para punjangga ditulis 
dalam bentuk salinan maupun saduran, oleh para pembacanya dijadikan contoh dalam 
kehidupan mereka. Diantara cerita-cerita yang bernuansa kesufian adalah Hikayat 
Sultan Ibrahim, Hikayat Abu Yazid al-Bustami, Hikayat Syekh Abdul Kadir al-
Jailani, Hikayat Rabiah, Hikayat Darmah Tasiah, dan lain-lain. Masih ada lagi jenis 
cerita lain yaitu cerita rekaan. Cerita semacam ini digubah untuk tujuan hiburan 
dengan dimasukkan kedalamnya dengan unsur-unsur pendidikan. Biasanya, isi cerita 
berkisar tentang raja-raja Islam dan para putranya, seperti pengembaraan, percintaan 
dan perjuangan menegakkan keadilan. Cerita-cerita semacam ini ada yang digubah 
oleh penulis-penulis Islam sendiri atau disadur dari sumber Arab, Parsi dan 
Hindustan. Misalnya: Hikayat Raja Damsik, Hikayat Hasan Damsik, Hikayat Sultan 
Bustaman, Hikayat Gul Bakawali, dan lain-lain. Dalam sastra Melayu ada juga jenis 
cerita rekaan yang disenangi pembaca, yaitu cerita-cerita jenaka seperti Cerita Abu 
Nawas (Seorang penyair terkenal di zaman Abbasiyyah) atau hikayat Umar Ummayyah 
(Umar Moyo) yang telah diangkat dari sebuah karya berbahasa Arab. Dari singkat 
uraian tersebut di atas dengan jelas terlihat bahwa penulisan kesusastraan Melayu 
klasik itu banyak dipengaruhi oleh tradisi penulisan dalam Islam. Bahkan untuk sastra 
sejarah, baik judul maupun bahasanya banyak dipengaruhi istilah bahasa Arab, seperti 
Kitab Tuhfat al-Nafis, Sulalat al-Salatin, dan lain-lain. Setiap tulisan sastra sejarah 
biasanya dimulai dengan pembukaan (muqaddimah), hamdalah, shalawat dan salam. 
Malahan banyak juga digunakan istilah-istilah bahasa Arab dan Persia yang dianggap 
sudah dimengerti oleh pembacanya, seperti Syahdan, alkisah, Nabi-Nabi, dan 
sebagainya. Atau mencantumkan ayat-ayat Alquran yang lazim dipergunakan dalam 
penulisan Islam seperti Wallahu A'lam bi al- sawab, atau Wailaihi marji'un wa al-
Ma'ab. Para pengarang dalam kesusastraan Melayu klasik biasanya tidak 
mencantumkan namanya dalam karya-karyanya. Diduga penyebabnya adalah:  

a. Kebanyakan para penulis itu melakukan pekerjaannya secara ikhlas karena Allah, 
sehingga orang lain tidak perlu tahu siapa sesungguhnya penulisnya. Mereka hanya 
cukup mencantumkan tahun kapan ditulis atau maksimal pada penutup dari 
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hikayat atau karangan dia hanya menuliskan nama samaran dengan kata-kata "al-
Faqir" atau al-Mukhlis".  

b. Diantara karya-karya sastra tersebut adalah riwayat dari tokoh Islam dan peristiwa 
sejarah Islam, maka dianggap sebagai milik masyarakat Islam.  

c. Tulisan-tulisan mereka merupakan saduran atau terjemahan dari karya asli 
berbahasa Arab atau Persia sehingga mereka merasa tidak berhak mencantumkan 
namanya.  

d. Kebanyakan para pengarang menulis atas perintah penguasa (raja) dan dianggap 
sebagai milik negara.  

Apabila ditinjau dari sisi ideologi dan doktrin Islam yang terkandung dalam tiap karya 
para penulis Melayu, sebenarnya karya sastra Melayu klasik itu masih banyak terdapat 
kelemahan, kesalahan dan kehilafan. Hal tersebut karena walaupun kebanyakan 
tulisan tersebut oleh pengarangnya dimasukkan sebagai media dakwah tetapi 
pengetahuan mereka tentang konsep-konsep Islam masih terbatas. Sehingga unsur–
unsur kepercayaan diluar Islam, misalnya, Hikayat Nabi bercukur oleh pengarangnya 
ditutup dengan sebuah hadis yang tidak diketahui sumbernya, yaitu: "Maka sabda 
Rasul Allah: Barang siapa yang tidak menaruh perihikayatku bercukur ini, maka 
orang itu bukan dari umatku" (Al-Ma'arif, t.t. :29).  

Penutup  

Islam berpengaruh sangat pada karya sastra Melayu klasik yang ditulis oleh para 
ulama dan pujangga Islam pada awal perkembangan Islam di Nusantara. Pada 
umumnya para penulis karya sastra Melayu klasik tidak mau mencantumkan namanya 
pada karya-karyanya. Hal ini disamping karena keikhlasan, mereka merasa hanya 
menyadur, juga karena karya-karya sastra tersebut dianggap bukan milik pribadi 
tetapi milik Nusantara. Karya sastra Melayu klasik, baik dalam bentuk karangan, 
terjemahan, maupun saduran para ulama dan pujangga Islam Nusantara adalah 
sumbangan yang sangat penting bagi perkembangan kesusastraan Melayu. Tujuan 
penulisan karya sastra Melayu klasik tersebut disamping sebagai khasanah peradaban 
juga dimaksudkan sebagai media dakwah Islamiah.  
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LATAR SOSIAL BUDAYA JAWA DALAM 
KARYA SASTRA INDONESIA 

Pengarang karya sastra Indonesia berasal dari berbagai masyarakat sesuai dengan 
keanekaragaman suku di Indonesia mereka ada yang berasal dari Aceh, Batak, 
Minangkabau, Toraja, Bali, Sunda, Dayak, Jawa dan sebagainya. Untuk memahami 
karya-karya sastra tersebut harus diungkap latar belakang budaya yang mempengaruhi 
hasil karya sastra tersebut. 

Latar belakang sosial-budaya Jawa sangat mempengaruhi karya sastra Indonesia saat 
ini. Untuk dapat memberikan makna sepenuhnya pada sebuah prosa,sajak, selain di 
analisis secara struktur intrinsiknya dan intertkstual, maka analisis tidak dapat 
dilepaskan dari kerangka sosial budaya yang mempengarui karya sastra. 

Latar belakang Sosial Budaya Jawa yang digunakan dapat meningkatkan mutu dan isi 
dari karya sastra Indonesia. Khasanah sastra yang dulu hanya milik satu suku bangsa 
kini dapat menjadi milik sastra Indoensia, sehingga dapat membantu dalam mencari 
ciri khas sastra Indonesia. Hal tersebut juga dapat membantu para pengarang muda 
dalam mencari identitas keindonesiaan. 

Pendahuluan 

Sebuah cipta sastra bukanlah hanya hasil dari apa yang disebut ilham tetapi adalah 
juga hasil dari pemikiran dan kesadaran pengarangnya. Dengan penelitian secara 
diakui adanya Ilmu Kesusastraan yang berdiri sendiri secara otonom disamping ilmu 
bahasa. 

Kesusastraan yang dijadikan penelitian adalah karya sastra sebagai peristiwa seni, 
bukan sebagai peristiwa bahasa. Disini bahasa hanya sebagai alat, yang penting adalah 
apa yang disampaikan bahasa itu Penelitian bukan hanya sekedar untuk penelitian 
saja, akan tetapi dapat diambil manfaat timbal balik antara pengarang dengan para 
peneliti dan para penikmat sastra. Teori dan kritik kesusastraan dapat memberikan 
dorongan dan meningkatkan daya apresiasi masyarakat penikmat karya sastra. 
Sastrawan akan dapat mengambil manfaat dalam pengembangan dirinya dalam 
bidang penciptaan. 

Bangsa Indonesia yang terkenal sebagai negara kepulauan mempunyai beraneka 
ragam kesenian dan budaya, juga mempunyai berbagai macam bahasa daerah, salah 
satunya adalah bahasa Jawa. Karya sastra Jawa seperti Anglingdarma, Roro Mendut, 
Darmawulan, Serat Centhini, Serat Wulangreh, Serat Panitisastra, Serat Bratayuda, 
Serat Wedatama dan sebagainya sangat dipengaruhi oleh latar sosial budaya 
masyarakat pada masa itu. 

Hal tersebut dilihat dari sisi dan makna karya-karya sastra pada masa itu. Seperti apa 
yang diungkapkan oleh Frans magnis Susena dalam bukunya Etika Jawa, dimana 
beliau mengungkapkan bahwa sosialbudaya masyarakat jawa mempunyai prinsip 
keselarasan sosial. Prinsip ini mengandung arti bahwa masyarakat jawa menghendaki 
adanya keselarasan dan keseimbangan dalam tatanan hidup bermasyarakat dan 
bernegara sehingga dapat diacapai kesejahteraan dalam masyarakat. Kalau membaca 
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Serat Wulangreh karya Paku Buwana IV dapat ditarik kesimpulan bahwa Paku Buwana 
IV sebagai seorang raja, sangat berpeganan pada prinsip keselarasan sosial. Hal ini 
dapat dilihat dalam Serat Wulangreh beliau memberikan nasehat bagaimana hidup 
dalam masyarakat, bernegara, sebagai rakyat (kawula), sebagai pejabat (pemegang 
kekuasaan), dalanm beragama serta norma-norma adat istiadat dalam kehidupan 
sehari-hari dalam lingkungan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa sosial budaya 
jawa mempunyai tuntutan dasar yaitu tuntutan untuk menyesuaikan diri dengan 
lingkungan masyarakat dan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan 
oleh lingkungan itu (Suseno, 1996). 

Kondisi sosial-budaya Jawa mempunyai sikap dasar yang dalam paham Jawa 
menandai watak yang luhur yaitu kebebasan dari pamri, sikap “Iklas” yang berarti 
bersedia, sikap ini memuat kesediaan untuk melepaskan individualitas sendiri dam 
memcocokkan diri kedalam keselarasan agung alam semesta sebagaimana sudah 
ditentukan. Sikap dasar yang lain adalah “temen” yang artinya selalu jujur, bersikap 
sederhan (prasaja), serta hendaknya selalu sadar akan batasbatasnya dan akan situasi 
keseluruhan di dalam ia bergerak (Suseno, 1996). 

Sikap iklas dan “temen” ini dapat kita lihat dari salah satu karaya sastra Jawa yang 
terkenal yaitu cerita Ramayana dalam episode Rama dan Sita. Dalam episode ini di 
kisahkan dimana Sita dengan penuh keiklasan rela di bakar iapi suci untuk 
membuktikan kejujurannya dan kesuciannya kepada Rama, walaupun Sita diberi 
kemewahan hidup oleh Rahwana tetapi ia masih tetap setia dan menjaga kesuciannya 
pada sang suami. 

Dari uraian di atas dapat di katakan bahwa kondisi sosial-budaya masyarakat Jawa 
sangat mempengarui karya sastra Indonesia saat ini. Sehingga tidak mengherankan 
apabila kondisi sosia-budaya Jawa sudah lama menjadi obyek penelitian para ahli baik 
dari dalam maupun dari luar negeri. 

Karya Sastra 

Karya Sastra merupakan sebuah struktur yang kompleks, karena itu untuk memhami 
karya sastra (prosa/puisi) haruslah dianalisis (Hill, 1996:6). Namun sebuah analisis 
yang tidak tepat hanya akan menghasilkan kumpulan fragmen yang tidak 
berhubungan. Unsur-unsur sebuah kolekisi bukanlah bagian-bagian sesungguhnya, 
maka dalam nalisis bagian-bagian itu dapat dipahami sebagai keseluruhan. Hal ini 
juga dikemukakan oleh T. S. Eliot (1960:155). Karya sastra adalah struktur yang 
merupakan susunan keseluruhan yang utuh. Antara bagianbagiannya saling erat 
berhubungan. Tiap unsur dalam situasi tertentu tidak mempunyai arti tersendiri 
melainkan artinya ditentukan oleh hubungannya dengan unsur-unsur yang lainnya 
yang terlibat dalam situasi itu. Makna penuh suatu satuan atau pengalaman dapat 
dipahami hanya jika terintegrasi kedalam struktur ang merupakan keseluruhan dalam 
kesatuan-kesatuan itu (Hawkes, 1979).  

Antara unsur-unsur struktur itu ada koherensi atau pertautan erat, unsur-unsur itu 
tidak otonom melainkan merupakan bagian dari situasi yang rumit dan dari 
hubungannya dengan bagiannya yang lain, unsur itu mendapat artinya (Culler, 1977). 
Jadi untuk memahami sastra haruslah diperhatikan jalinan atau pertautan unsur-
unsur dalam karya sastra sebagai bagian dari keseluruhan Pertautan unsur tersebut 
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salah satunya adalah latar belakang sosial budaya yang mempengarui sebuah karya 
sastra. . 

Latar sosial-budaya itu terwujud dalam tokoh-tokoh yang dikemukakan,sistem 
kemasyarakatan, adat-istiadat, pandangan masyarakat, kesenian,d an benda-benda 
kebudayaan yang terungkap dalam karya-karya sastra (Pradopo, 1984). 

Karya sastra itu mencerminkan masyarakat dan secara tidak terhndarkan dipersiapkan 
oleh keadaan masyarakat dan kekuatankekuatan pada zamannya (Abrams, 1981). 

Untuk dapat memberikan makna sepenuhnya pada sebuah prosa, sajak, selain di 
analisis secara struktur intrinsiknya (secara sturktural) dan intertekstualitas, maka 
analisis tidak dapat dilepaskan dari kerangka sosial budaya yang mempengarui karya 
sastra tersebut (Teeuw, 1983). 

Pembahasan 

Pemahaman karya sastra tidak dapat dilepaskan dari latar belakang kemasyarakatan 
dan budayanya. Untuk dapat memberikan makna sepenuhnya pada sebuah 
prosa,sajak, selain di analisis secara struktur intrinsiknya (secara struktural) dan 
intertkstualitas, maka analisis tidak dapat dilepaskan dari kerangka sosial budayanya 
(Teeuw, 1983). Karya sastra itu mencerminkan masyarakat dan secara tidak 
terhndarkan dipersiapkan oleh keadaan masyarakat dan kekuatan-kekuatan pada 
zamannya (Abrams, 1981). 

Penulis karya sastra Indonesia berasal dari berbagai masyarakat sesuai dengan 
keanekaragaman suku di Indonesia mereka ada yang berasal dari Aceh, Batak, 
Minangkabau, toraja, Bali, Sunda, Dayak, Jawa dan sebagainya. Untuk memahami 
karya-karya mereka kita harus tahu latar belakang budaya yang mempengaruhi hasil 
karya mereka. 

Kondisi sosial-budaya memang mempengaruhi sebuah karya sastra, sehingga untuk 
memahaminya kita harus terlabih dahulu mengetahui latar belakang sosial dan budaya 
dari penulis karya sastra tersebut. Latar belakang sosial-budaya Jawa banyak juga 
mempengaruhi karya sastra Indonesia dewasa ini. Misalnya sajak-sajak Subagio 
Sastrowardoyo banyak yang dipengaruhi latar belakang sosial budaya masyarakat 
Jawa. Beberapa sajak Subagio Sastrowardoyo yang termuat di dalam Majalah Budaya 
Djaya seperti “Kayon”, “Bima”, “Asmaradana”, dan “Matinya Pandawa yang Saleh”, 
diperlukan pemahaman tetrntag cerita wayang dalam latar belakang budaya Jawa. 
Pemahaman sajak-sajak ini misalnya sajak “Bima” memerlukan pengetahuan tetnag 
cerita wayang yang terdpat dalam masyarakat Jawa, dan untuk memahami sajak 
“Bima” ini diperlukan pengetahuan tentang cerita Dewa Ruci yaitu sebuah cerita 
wayang yang mengandung nilai filosofis yang tinggi (Hutama, 1976). Di bawah ini 
sajak “Bima”: 

Bima 
Didalam pengelanaanya 
Dilihatnya tiada yang kekal 
Pada bahasa yang tinggal mati 
Htuan jati hilang kumandangnya 
Dan sudut kota habis diperkata 
Juga langit telah hangus terbakar 
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Di nyala matahari 
Maka diputuskannya 
Untuk meninggalkan tanah kapur 
Dan tidur dengan naga 
(yang tak jadi dibunuhnya) 
Di samudera angan-angan 
Disana ia bisa bertatapan dengan sunyi 
-makluk kecil itu 
Berhuni di lyubuk hati 
Matanya cerah seperti punya bocah 
Yang hidup abadi 

Selain sajak “Bima” di atas sajak Subagio Sastrowardoyo yang berjudul “Asmaradana” 
juga dipengaruhi oleh cerita wayang yang terkenal di Jawa yaitu cerita Ramayana. 
Dalam sajaknya “Asmaradana” Subagio Sastrowardoyo dipengaruhi oleh episode 
Rama dan Sita dalam cerita wayang Ramayana. Maka untuk memahaminya kita harus 
tahu tentang kisah Rama Sita dalam cerita Ramayana.Dalam cerita Ramayana di 
kisahkan bahwa Sita membakar diri di api suci untuk membuktikan bahwa dirinya 
masih suci dihaadpan Rama suaminya. Tetapi didalam sajaknya “Asmaradana” 
Subagio Sastrowardoyo mengubah jalinan cerita dimana, sebetulnya Sita sudah tidak 
suci lagi karena sebagai manusia biasa Sita tidak bisa mencegah hawa nafsunya, 
sehingga Sita bersedia tidur bersama Rahwana. Hal ini dapat dilihat dari baris yang 
berbunyi Sisa mimpi dari sanggama. Hal tersebut dapat dilihat dari Sajak 
“Asmaradana” di bawah ini. 

Asmaradana 
Sita ditengah nyala api 
Tidak menyangkal 
Betapa indahnya cinta birahi 
Raksasa yang melarikannya ke hutan 
Begitu lebat bulu jantannya 
Dan Sita menyerahkan diri 
Dewa tak melindunginya dari neraka 
Tapi Sita tak merasa berlaku dosa 
Sekedar menurutkan naluri 
Pada geliat sekarat terlompat doa 
Jangan juga hangus dalam api 
Sisa mimpi dari sanggama 

Selain Subagio Sastrawardoyo yang sebagian karyanya di pengaruhi latar belakang 
sosial budaya Jawa, ada juga beberapa penyair yang hasilnya karyanya juga bernuansa 
budaya Jawa. Misalnya Suripan Sadi Hutomo beliau selain sebagai penyair juga 
terkenal sebagai filolog. Dalam sajaknya “Bukit” yang dibacakannya dalam Festival 
Desember 1975 di Jakarta, terdapat nama Gatoloco dan Pergiwati yang merupakan 
nama-nama tokoh dalam cerita sastra bahasa Jawa yang selama ini belum banyak 
dikenal orang. Untuk memahami sajak “Bukit” karya Suripan Sadi Hutomo ini di 
perlukan pemahaman tantang cerita sastra berabasa Jawa dan juga tentang cerita 
wayang Mahabharata. 

Dalam kisah wayang yang beredar di Jawa tokoh Pergiwati mempunyai saudara yang 
bernama Pergiwa, dua bersaudara ini berperang melawan Arjuna, namun pada 
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akhirnya mereka jatuh cinta pada Arjuna. Tetapi didalam sajaknya “Bukit” Suripan 
Sadi Hutomo menulis bahwa Gatoloco berperang melawan Pergiwati. Sajak “Bukit” 
tidak dapat dipahami apabila tidak mengetahui tetang cerita wayang Mahabharata, 
sajak ini merupakan salah satu episode cerita Mahabharata. Hal tersebut dapat dilihat 
dari sajak “bukit” di bawah ini.. 

Bukit 

Bukit tanpa pepohonan dan rumputan 
Bukit gundul tanpa aspal 
Sebuah danau penuh kucaci 
Sebuah kapal ada laci 
Satu tetes peluh dari pundak 
Satu satu tetes peluh dari pundak 
Satu satu tubuh rebah tanpa gerak 
Seruling kereta malam yang sengak 
Kita tak teringat bantal bau apak 
Gatoloco berperang melawan Pergiwati 
Inti hakekat kehidupan azali 
Dan suluk demi suluk saling memeluk 
Dalam singir pantai berteluk 
Bukit tanpa pohonan dan rumputan 
Bukit gundul tanpa aspal 

Sajak-sajak yang mengandung unsur budaya daerah adalah sajak-sajak yang 
memperlukan pemahaman tentang pengetahuan sastra daerah untuk dapat 
memahaminya. Tanpa bekal pegnetahuan sastra daerah sajak-sajak tadi akan kurang 
komunikatif (Hutomo, 1976). 

Apabila sajak “Asmaradhana” karya subagio Sastrowadoyo memerlukan latar cerita 
Ramayana untuk dapat memahaminya, maka sajak “Dongeng Sebelum Tidur” karya 
Goenawan Muhamad yang terdapat dalam kumpulan sajaknya yang berjudul 
“Interlude” yang diterbitkan Yayasan Indoensai Jakarta, diperlukan pengetahuan 
tentang cerita Anglingdarma di dalam karya sastra Jawa. Dalam sajak “Dongeng 
Sebelum Tidur” ditemukan nama tokoh Anglingdarma dan Batik Madrim yang 
merupakan nama tokoh dalam cerita Anglingdarma yang berlatar budaya Jawa. Di 
bawah ini sajak “Dongeng Sebelum Tidur”. 

 

Dongeng Sebelum Tidur 
“cicak itu, citnaku, berbicara tentang kita. 
Yaitu nonsens 
Itulah yang dikatakan baginda lkepada permaisurinya, pada malam 
itu. Nafsu diranjang telah jadi teduh dan sayap merayap antara sendi dan 
sprei. 
“mengapakah tak percaya? Mimpi akan meyakinkan seperti matahari padi”. 
Perempuan itu terisak, ketika Anglingdarma menutupkan kembali 
kain ke dadanya dengan nafas yang dingin, meskipun ia mengecup 
rambutnya. 
Esok harinya permaisuri membunuh diri dalam api. 
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Dan bagindapun mendapatkan akal bagaimana ia harus melarikan diri 
dengan pertolongan dewa-dewa entah darimana untuk tidak setia. 
“Batik Madrim, Batik Madrim, mengapa harus, patihku? 

Selain Subagio Sastorwardoyo, Suripan Sadi Hutomo, Goenawan Muhamad masih ada 
penyair Indonesia yang menggunkanan latar budaya Jawa dalam karyanya. Misalnya 
penyair W.S Rendra., Ajip Rosidi, Piek Ardiyanto Soeprijadi. Salah satu contoh sajak 
W.S. Rendra yang terpengaruh budaya Jawa adalah sajak “Ciliwung” yang termuat 
dalam kumpulan sajak W.S. Rendra yang berjudul 4 Kumpulan Sajak (Pembangunan 
Jakarta, 1961). 

Didalam sajak “Ciliwung” Rendra memakai nama Paman doblang yang merupakan 
nama seorang tokoh sastra di Jawa. Tokoh ini sangat terkenal dalam sajak dan 
nyanyian dolanan anak-anak di Jawa (Hutomo, 1976). Tokoh “Paman Doblang” ini 
juga dipakai oleh pujangga Raden Ngabehi Ranggawarsito dalam sebuah sajaknya 
yang panjang yang berjudul “Kalatida”, sehingga ada hubungan intertekstual antara 
sajak Rendra yang berjudul “Ciliwung” dengan sajak karya Ranggawarsito yang 
berjudul “Kalatida”. Di bawah ini salah satu bait sajak “Kalatida”. 

 

Kalatida 
Samono iku bebasan 
Padu padune kepingin 
Inggih mekoten man Doblang 
Bener ingkang ngarani 
Nanging sajroning batin 
Sajatine nyamut nyamut 
Wis tuwa arep apa 
Muhung mahas ing asepi 
Supoyo untuk pangaksamaning Hyang Susksmo 

Dalam sajaknya “Ciliwung” W.S. Rendra juga memakai nama Paman doblang, 
sehingga dapat dikatakan bahwa dalam sajaknya ini Rendra terpengaruh sajak karya 
Ranggawarsito yang berlatar budaya Jawa.. Sehingga dapat dikatakan adanya 
hubungan intertual antara dua sajak tersebut.. Di bawah ini salah satu bait sajak 
“Ciliwung” karya W.S. Rendra. 

Cilliwung 
Katakanlah, Paman Doblang, katakanlah 
Dari hulu mana mereka datang : 
Manisnya madu, manisnya kenang. 
Dan pada hati punya biru bunga telang 
Pulanglah segala yang hilang 

W.S. Rendra dalam sajaknya “Ada Telegram Tiba Senja” yang termuat dalam 
kumpulan sajak Balada orang-orang Tercinta (Pembangunan Jakarta, 1959), 
menampilkan suasana pedesaan di Jawa. Hal ini dapat kita lihat dari kata-kata seperti: 
kapuk randu, sawo muda, asam jawa, bunga randu, podang, tembangnya, dan 
ketapang. Kata-kta ini menunjukkan bahwa Rendra dipengaruhi alam pedesaan di 
Jawa pada waktu menciptakan sajak ini. Hal ini tidak mengherankan karena Rendra 
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lahir dan dibesarkan di Jawa, sehingga latar budaya Jawa sangat kental dalam karya-
karyanya. Di bawah ini sajak “Ada telegram Tiba Senja” 

Ada Telegram Tiba Senja 
Ada Telegram tiba senja 
Dari pusar kota yang gila 
Disemat di dada bunda 
(BUNDA LETIHKU TANDAS KE TULANG 
ANAKDA KEMBALI PULANG) 
Kapuk randu! Kapuk randu! 
Selembut tudung cendawan 
Kuncup-kuncup di hatiku 
Pada mengembang bermekahan 
Dulu ketika pamit mengembara 
Kuberi ia kuda bapanya 
Berwarna sawo muda 
Cepat larinya 
Jauh perginya 
Dulu masanya rontok asam jawa 
Untuk apa kurontokkan air mata? 
Cepat larinya 
Jauh perginya 
Lelaki yang kuat biar;ah menuruti darahnya 
Menghujam ke rimba dan pusar kota 
Tinggal bunda di rumah menepuki dada 
Melepas hari tua, melepas doa-doa 
Cepat larinya 
Jauh perginya 
Elang yang gugur tergeletak 
Elang yang gugur terebah 
Satu harapku pada anak 
Ingat’kan pulang pabila lelah 
Kecilnya dulu meremasi susuku 
Kini letih pulang ke Ibu 
Hatiku tersedu 
Hatiku tersedu 
Bunga randu! Bunga randu! 
Anakkua lanang kembali kupangku 
Darah, oh darah 
Ia pun lelah 
Dan mengerti artinya rumah 
Rumah kecil berjendela dua 
Serta bunga dibandulnya 
Bukankah itu mesra ? 
Ada podang pulang ke sarang 
Tembangnya panjang berulang-ulang 
- - Pulang, ya pulang, hai petualang ! 
Ketapang, ketapang yang kembang 
Berumpun di perigi tua 
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Anakku datang anakku pulang 
Kembali kucium, kembali kuribas 

Piek Ardijanto Soeprijadi dalam sajaknya “Balada empu Sedah” yang dibacakan dalam 
Festifal Desember 1975 di Jakarta banyak juga menggali anasir-anasir dan unsur-
unsur sastra daerah Jawa. Hal ini nampak dari nama-nama tokoh yang ada dalam 
sajak tersebut, yaitu Empu Sedah, Satyaratri, Dyah, Prabu Jayabaya, Kamajaya, Ratri, 
dan Prabu Salya merupakan nama tokoh yang terdapat dalam karya sastra Jawa, kata-
kata seperti gamelan, rontal merupakan istilah dalam karya sastra Jawa. Selain nama 
tokoh dan kata-kata yang menunjukkan adanya unsur sastra daerah Jawa dari sajak 
“Balada Empu Sedah” adalah latar dan jalinan cerita yang terdapat dalam sajak 
tersebut yang berlatar budaya Jawa. Empu Sedah adalah salah satu pujangga besar 
Jawa yang salah satu karyanya berjudul Kitab Bharatayuda. Hal ini dapat dilihat dari 
bait sajak Piek Soeprijadi yang berjudul “Balada Empu Sedah” di bawah ini. 

Balada Empu Sedah 
….. 
_Satyaratri mutiara hatiku 
Telah menjadi kehendak dewata 
Terurai lagi simpul kita 
….. 
….. 
Tertingkah gamelan ngungkung 
Prabu Jayabaya berdamping Satyaratri 
Seperti Kamajaya dan rati 
Tapi sang Dyah tetap menatap bawah 
Sebab di sela tamu terselip Sedah 
Yang dalam pesta ria 
Terasa terbaring di keranda 
Si empu diperintahkan menyaksikan 
Dan mengabadikan dalam tulisan 
Karena di a pujangga kerajaan 
Dalam daiam terjepit sepi 
Kehancuran lmelanda hati 
Rontal tetap terisi 
Maka pada suatu pagi bening 
Menghadaplah Sedah 
Menyerahkan rontal lukisan pesta 
….. 
Dilain ketika 
Sedah menghadap Jayabaya di Singgasana 
Mempertanggungjawabkan perintah Raja 
Mengubah pustaka Bharatayudha raja 
Ke dalam bahasa Jawa 
Biar bertambah khasanah istana Kediri 
….. 
Hai Sedah pujangga ulung 
Sudahkan rontal Baratayudha rampung 
…. 
…. 
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_Ya sang nata raja binantara 
Gubahan setengah jalan 
Sampai prabu Salya maju ke medan rana 
Menjelang pralaya 
Mungkin ujung tahun ini 
Pustaka itu jadi 
Cuma sayan kini terhenti 
Bukan rontal tiada 
Bukan Sedah kehabisan tenaga 
Melukiskan putri wirata betapa sulitnya 
Sebab cantiknya 
….. 
_ ya sang prabu junjungan kami 
Sedah sudah berkeliling kediri 
Bandingan putri wirata tak kedapatan 
Cuma seorang semayam dalam puri 
Dialah dei satyaratri- 
….. 
_ baiklah sedah 
Kabulkan permohonan 
Bawalah satyaratriku ke suatu ruang istana 
Tempatmu bekerja 
Untuk meluksikan putri wirata 
Kepercayaan tertumpah padamu 
Menjaga satyratriku 
….. 
….. 
Lalu hari demi hari 
Pai asmara kembali manyala 
Kasih bertemu diruang istana 
Rindu mengair di kesepian terlena 
Kedua hati kembali berkobar 
Penulisan lontar tidak lancar 
….. 
….. 
Betapa murka Jayabaya 
tumpangan kepercayaan bersalah guna 
sebentar terhunus keris pusaka 
dunia jadi kelam 
sebab dendam mendalam 
tapi dalam kesadara 
raja berpihak di keadilan dan kebenaran 
keduanya dijatuhi hukuman 
….. 
….. 
Maka gerimispun turunlah 
Ketka satyaratri dan sedah 
Menuju ketengah lapangan 
Berjalan berbimbingan 
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Tinggal sedetik jantung berdegup 
Wajahnya tenang menutup hidup 
Kasih bersambung di kepedihan 
Cinta berujung di tiang gantungan 

Selain para penyair di atas seperti Soebagagya Sastrawardoyo, Rendra, Piek, Suripan 
Sadi Hutomo, penyair Indonesia lain yang karyanya yang dipengaruhi anasir-anasir 
dan unsur-unsur sastra daerah Jawa adalah Darmanto Jatman. 

Dalam sajaknya yang berjudul “Istri”, Darmanto Jatman sangat tdipangaruhi dengan 
latar belakang sosial budaya Jawa karena dalam kehidupan sehari-hari Darmanto 
adalah anggota masyarakat Jawa.. Dibawah ini sajak “Istri” karya Darmanto Jatman. 

Isteri 
_Isteri mesti digemateni 
Ia sumber berkah dan rejeki 
(Towikroma, Tambran, Pundong, Bantul) 
Isteri sangat penting untuk ngurus kita 
Menyapu pekarangan 
Memasak di dapur 
Mencuci di sumur 
Mengirim rantang ke sawah 
Dan ngeroki kita kalau kita masuk angin 
Ya, isteri sangat penting untuk kita 
Ia sisihan kita 
Kalau kita pergi kondangan 
Ia tetimbangan kita, 
Kalau kita mau jual palawija 
Ia teman belakang kita 
Kalau kita lapar dan mau makan 
Ia sigaring nyawa kita, 
Kalau kita 
Ia sakti kita! 
Kerbau, luku, sawah dan pohon sama penting dengan 
Ia kita cangkul malam dahi dan tak pernah ngeluh walau cape 
Ia selalu rapih menympan benih yang kita tanamkan dengan rasa 
Sukur : tahu terima kasih dan meninggikan harkat kita sebagai 
Lelaki. Ia selalu memelihara anak-anak kita dengan bersungguh- 
Sungguh seperti kita memelihara ayam, itik, kambing atau jagung  
Ah, Ya. Isteri sangat penting bagi kita justru ketika kita mulai 
Melupakannya : 
Seperti lidah ia mulut kita 
Tak terasa 
Seperti jantung ia di dada kita 
Tak teraba 
Ya. Ya. Isteri sangat penting bagi kita justru ketka kita mulai 
Melupakannya. 
Jadi waspadalah ! 
Tetap, medep, mantep 
Gemati, nastiti, ngati-ngati 
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Supaya kita mandiri – perkasa dan pinter ngatur hidup 
Tak tergantung tengkulak, pak dukuh, bekel atau lurah 
Seperti Subadra bagi Erjuna 
Makin jelita ia diantara maru-marunya : 
Seperti Arimbi bagi Bima 
Jadilah ia jelita ketika melahirkan jabang tetuka : 
Seperti Sawitri bagi Setyawan 
Ia memeihara nyawa kita dari malapetaka. 
Ah. Ah. Ah 
Alangkah pentingnya isteri ketika kita mulai melupaknnya. 
Hormatilah isterimu 
Seperti kau menghormati Dewi Sri 
Sumber hidupmu 
Makanlah 
Karena nmemang demikianlah suratannya! 
- Towikrimo 
…………….. 

Darmanto Jatman adalah seorang penyair yang hidup di lingkungan Jawa, maka latar 
kehidupan Jawa mulai dari adat-istiadat, cerita-cerita Jawa, sastra Jawa dan sosial 
budaya Jawa tak bisa di tinggalkan. Di dalam sajaknya “Isteri” ini terlihat dengan jelas 
bagaimana Darmanto mengisahkan tentang kehidupan seorang petani dan isterinya di 
lingkungan sosial budaya masyarakat Jawa. Hal ini dapat dilihat dari bait terakhir 
yang berbunyi : 

Hormatilah isterimu 
Seperti kau menghormati Dewi sri 
Sumber hidupmu 

Bait ini menggambarkan budaya Jawa dimana para petani di daerah Jawa sangat 
percaya bahwa kesuburan dan keberhasilan panen padi adalah anugerah Dewi Sri atau 
Dewi Padi. Oleh karena itu sampai saat ini petani Jawa, sangat menghormati dan 
memuja Dewi Sri dengan mengadakn selamatan pada waktu hendak bertanam padi 
dan pada waktu panen padi. 

Sesuai dengan pola kehidupan sosial budaya masyarakat Jawa, bahwa sebagai isteri 
harus pandai memasak, mengatur rumah, mencuci hal ini juga tercermin dalam sajak 
ini. Cerminan ini dapat dilihat di bait pertama yang mengambarkan sosok seorang 
isteri petani di daerah pedesaan di Jawa. Di jawa terutama kalangan petani di 
pedesaan kedudukan dan fungsi seorang isteri seperti yang diungkapkan pada bait 
pertama yang berbunyi : 

Isteri sangat penting untuk ngurus kita 
Menyapu pekarangan 
Memasak di dapur 
Mencuci di sumur 
Mengirim rantang ke sawah 
Dan negeroki kita kalau kita masuk angin 

Bait diatas adalah gambaran ke wajiban bagi isteri petani didaerah Jawa, sehingga 
apabila paham latar belakang sosial budayaJjawa, maka dapat memahami arti dan 
kesungguhan isi dari sajak tersebut. Bahwa seorang isteri bagi petani di Jawa 
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mempunyai kedudukan yang sangat penting dan terhormat, tidak hanya sebagai 
pedamping suami dan mengasuh anak-anak tetapi juga sebagai pendamping dan 
pendidik bagi anak-anak. 

Selain penggambaran sosok isri bagi masyarakat petani di Jawa dalam sajak ini juga 
terdapat nama-nama tokoh wayang di Jawa yaitu: Arjuna, Subadra, Bima, Arimbi, 
Sawitri, dan Setyawan. Sehingga untuk memahami bait-bait dalam sajak ini , harus 
mengerti cerita wayang yang terdapat di masyarakat Jawa. Dalam sajaknya Darmanto 
Jatman menggambarkan bahwa seorang isteri mempunyai kedudukan yang utama, 
yang terhormat seperti Dewi Subadra istri dari Arjuna, Arimbi istri Bima dan Sawitri 
istri Setyawan. hal ini di lihat dalam bait sajak di bawah ini : 

……. 
Seperti Subadra bagi Arjuna 
Makin jelita ia diantara maru-marunya : 
Seperti Arimbi bagi Bima 
Jadilah ia jelita ketika melahirkan jabang tetuka : 
Seperti Sawitri bagi Setyawan 
Ia memeihara nyawa kita dari malapetaka. 

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa, dalam menciptakan sajak “Isteri”, 
Darmanto Jatman sangat dipengaruhi latar sosial budaya Jawa yang sangat kental hal 
ini terlihat dari pilihan kata yang dipakaoi Darmanto misalnya gemati, nastiti,ngati-
ati, yang merupakan nasehat penting bagi masyarakat Jawa bahwa bahwa istri harus 
disayangi, dijaga dan diperhatikan dengan baik karena kedudukan istri sangat tinggi di 
Jawa, karena selain sebagai pendamping suami juga sebagai perencana rumah tangga 
dan mendidik anak-anak. Ngeroki adalah cara masyarakat Jawa untuk mengobati sakit 
dan biasanya yang bertugas ngeroki adalah istri.. Hal ini terjadi karena Darmanto 
Jatman memang hidup dan lahir di lingkungan keluarga Jawa. 

Berdasarkan uraian diatas jelas bahwa latar belakang sosial budaya daerah 
mempunyai hubungan yang erat dalam pengembangan sastra Indonesia. Hal ini dapat 
dilihat dari perkembangan sastra Indonesia dewasa ini, dimana hasil karya sastra saat 
banyak mendapat pengaruh dari khasanah sastra daerah dan cerita-carita rakyat 

Berbicara mengenai pengaruh latar belakang sosial budaya daerah Jawa bagi 
pengembangan sastra Indonesia, sebetulnya tidak hanya dalam persajakan saja tapi 
juga didalam Prosa dan drama. Di dalam drama misalnya “Sandyakalaning 
Majapahit” karya Sanusi Pane, drama “Jaka Tarub” karya A.M. Arovah Akhudiat yang 
menjadi pemenang ke tiga dalam vestifal DKJ tahun 1974 juga mendapat pengaruh 
dari sosial budaya Jawa dan cerita rakyat Jawa, Drama Jaka Tarub merupakan 
intertektual dari cerita rakyat dalam masyarakat Jawa yang berjudul “Jaka Tarub”. 
Dalam prosa ada dalam cerita pendek yang berjudul “Nostalgia” karya Danarto 
(Horison No. 12 th. IV Desember 1969), “Peperangan” karya Jassio Winarto yang 
dimuat dalam majalah Horison No. 3 tahun VIII Maret 1973 dimana dalam cerpen itu 
terdapat nasir-anasir cerita wayang Jawa (Hutomo, 1976). 

Jika diperhatikan cerpen Danarto yang berjudul “Nostalgia”, bisa dilihat bahwa dalam 
cerpen ini Danarto sangat dipengaruhi oleh cerita Pandawa dalam perang Baratayudha 
yang ada dalam kitab Mahabharata. Hal ini tercermin dalam nama-nama tokohnya 
dan nilai-nilai filosofi yang terkandung dalam karyanya. Di bawah ini cuplikan cerpen 
“Nostalgia” karya Danarto. 
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Nostalgia 

……. 

Dan. Ini adalah beban bagimu. Adalah tidak tepat, ketika seorang 
manusia lahir di dunia ini, bercerita sebagai filosof, negarawan, seniman 
dan sebagainya. 

Manusia lahir seharusnya ia terus langsung berhaadpan dengan alam 
semesta, tentang hakekat penciptaan, tentang ke-Tuhanan, sendang soal 
filsafat, tata negara ataupun kesenian dalam genggaman tangan dengan 
sendirinya setelah pengetahuan semesta di capai. 

Wahai, Abimanyu hanya manusia yang menghayati hakekat ke- Tuhanan 
saja yang mampu menciptakan karya-karya besar. Seta dan Bima adalah 
wajib menjadi hikmah bagimu,ia sudah di alam lain. Seta dan Bima dan 
Kita semua akan melakukan perjalanan yang jauh, jauh dan jauh sekali. 
Betapa dahsyatnya evolusi yang wajib kita jalani.  

Begitu, begitu, begitu seterusnya? Untuk apa itu semuanya? Untuk 
menyempurnakan kebahagiaan. Hingga suatu saat nanti entah berapa 
juta tahun kita dalam perjalanan ini, kita akan sampai di haribaannya. 

Di jantungNya. Kita akan diam tapi bergerak. Tentram tetapi gaduh oleh 
kesibukan kerja, banyak tetapi Esa. Kita adalah kekal pada hakekatnya. 
Manusia adalah kekal pada kodratnya. Binatang adalah kekal. Tumbuh-
tumbuhan adalah kekal. 

Dan benda-benda adalah kekal. Rasakanlah! Abimanyu betapa agung 
engkau sesungguhnya, wajahmu kini bercahaya, Abimanyu. Istirahatkan 
pikiran dan perasaanmu. Kau dengar, kau dengar. Sukmamu 
mendobrak-dobrak. Di dalam kekalan kita inilah kita jatuh bangun oleh 
hidup dan matia dan segala norma dan hukum yang sesungguhnya maya 
belaka. Apa arti Barathayuda ini bagimu? Apa yang kau kejar dari 
Baratayudha ini? O betapa semuanya abstrak bagi kita, tubuhmu sendiri 
abstrak bagimu, Abimanyu. Rasakanlah, wahai pahlawan muda! 
Sepasang kakimu untuk berjalan dengan sepuluh jari. Ususmu yang 
berjuntaian di dalam perutmu yang wajib baginya di lalui makanan. 
Abimanyu tercenung. 

“Engkau yang mula-mula tidak ada, lalu ada. Betapa konkritnya 
keabstrakan ini. Tidakkah ini perlu kau kejar? Kau buru? Kau cari ? 
kenapa demikian? Kenapa kau ada? Kenapa kau diciptakan? Cari 
Abimanyu! Cari! Jangan hanya mengejar-ngejar Baratayudha. Ia hanya 
keuntungan-keuntungan kacil yang dapat dari suatu perjalanan yang 
jauh dan lama. 

Abimanyu makin tercenung, wajahnya memandang jauh ke depan. Katak 
itu tersenyum. Selama ini sebagian orang memandang bahwa 
Bharatayudha adalah salah satu cara untuk menyelesaikan pertentangan 
antar kelaurga akan tetapi di dalam kutipan cerpen diatas dikatakan “Ia 
hanya keuntungankeuntungan kecil saja yang didapat dari perjalanan 
yang jauh dan lama”. 
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Di sini Bharatayudha dianggap hanyalah keuntungan-keuntungan kecil, sehingga 
dalam cerpennya “Nostalgia” ini Danartop mempunyai presepsi dan tafsiran sendiri 
mengenai perang Baratayudha, bahwa perang Bharatayuda hanya keinginan seseorang 
untuk mendapatkan kemenangan dan keuntungan yang sepihak. Di dalam cerpen 
“Nostalgia” diatas juga menunjukkan bahwa Danarto banyak dipengarui latar sosial 
budaya Jawa terutama cerita wayang. Hal ini terjadi karena Danarto tinggal dalam 
lingkungan masyarakat Jawa sehingga nama-nama tokoh cerpennya juga 
menggunakan nama-nama yang berasal dari cerita wayang Jawa yaitu : Abimanyu, 
Bima, Seta dan Bisma. 

Kesimpulan 

Sumbangan sastra daerah (sastra Jawa) dalam karya-karya sastra Indonesia, seperti 
telah diuraikan diatas, mempunyai nilai yang positif baik dari segi kuantitatif maupun 
dari segi kualitatif. Dari segi kuantitatif banyaknya terjemahan dan saduran akan 
memperkaya dan memperluas khasanah wawasan sastra Indonesia. Dari segi kualitatif 
banyaknya pengaruh latar sosial budaya Jawa yang dipakai pengarang dapat 
meningkatkan mutu dan isi dari karya sastra Indonesia. Khasanah sastra yang dulu 
hanya milik satu daerah kini dapat menjadi milik sastra Indoensia, sehingga dapat 
membantu dalam mencari ciri khas sastra Indonesia. Hal tersebut d atas juga dapat 
membantu para pengarang muda dal;am mencari identitas keindonesiaan dalam 
karyanya. 

Dari segi kualitatif sumbangan sastra daerah, terutama sastra klasik Jawa, nyata pula 
sumbanganya bagi sastra Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari cerpen, drama, sajak-
sajak seperti telah diuraikan di atas,memberikan ksegaran baru bagi pengembangan 
sastra Indonesia. 

Dari segi tema ada interprestasi-interprestai baru, yang dulu bertemakan kedaerahan 
sekarang dapat menjadi ciri keindonesiaan. Sehingga dapat mendukung pencarian 
indentitas bagi sastra Indonesia saat ini. 
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SAINS, SASTRA, KERAGUAN 

Hampir dua abad yang silam, seorang ibu muda berusia 18, mengumumkan novelnya. 
Karya itu kelak jadi salah satu cerita horor dan pelopor fiksi ilmiah yang paling banyak 
dibicarakan. Di dunia film, novel Frankenstein or the Modern Prometheus (1818) 
karya Mary Wollstonecraft Shelley itu tak cuma melambungkan Boris Karloff dalam 
film arahan James Whale (1931). Kajian kontemporer atas novel yang awalnya 
disambut dingin ini mempertegas posisi naskah tersebut sebagai dokumen literer, 
sejarah, dan kebudayaan yang penting. Ia merekam imajinasi dan guncangan kultural 
Eropa Barat pada persimpangan abad 18 dan 19. 

Eropa di simpang abad itu tengah dikejutkan oleh dua jenis revolusi. Revolusi 
pertama, adalah revolusi sosial politik yang dibakar oleh runtuhnya penjara Bastille. 
Massa dengan kekuatan seperti monster, membebaskan diri untuk memenggal 
keluarga Kaisar Matahari. Revolusi Perancis menularkan gugatan besar atas hak putra-
putri dewa dan bapa-bapa agung pesuruh Tuhan untuk memerintah sebuah negeri. 

Revolusi kedua, bergerak lebih jauh lagi dengan mempertanyakan hak dan kekuasaan 
yang Maha Tinggi sendiri: hak untuk menciptakan makhluk. Revolusi ini dipicu oleh 
berbagai percobaan ilmiah yang merongrong pengertian manusia tentang kehidupan 
biologis dan rahasia-rahasianya, yang selama ini diyakini mustahil diintervensi 
manusia. 

Pada dekade tahun 1790-an, misalnya, fisikawan Italia Luigi Galvani memperlihatkan 
apa yang kini dipahami sebagai basis elektris impuls-impuls syaraf. Ia membuat otot 
katak bergerak dengan kejutan listrik yang dibangkitkan oleh sebuah mesin 
elektrostatis. Lewat buku De Viribus Electricitatis in Motu Muscularis (1792), Galvani 
menjangkiti kaum terpelajar Eropa dengan spekulasi bahwa makhluk yang sudah mati 
bisa dihidupkan lagi dengan menumpahinya aliran listrik. 

Dari sisi kimia, penegasan datang dari penemu berbagai unsur dan efek anastetik gas 
nitro-oksida: Humphry Davy. Dalam buku On some Chemical Agencies of Electricity 
(1806), tokoh yang memperkenalkan elektrokimia ini berpendapat bahwa daya-daya 
kimiawi adalah dasar dari segala bentuk kehidupan. Jika ilmu kimia dapat dikuasai 
dengan baik, demikian Davy, para ahli dapat secara tuntas mencampuri dunia natural 
untuk mengubah dan menyempurnakannya. 

Beberapa tahun sebelumnya, Erasmus Darwin, kakek si penggagas teori seleksi alam, 
membentangkan proses kreatif-regeneratif alam. Karya yang juga merongrong 
pengertian tentang hidup itu, tertuang dalam Zoonomia or the Laws of Organic Life 
(1793) dan Phytologia (1800). Konon dalam salah satu eksperimen biologisnya, ia 
menghidupkan kembali sekelompok cacing Vermi. Atmosfer revolusi ilmiah dengan 
berbagai ledakan spekulasinya itu, memberi pengaruh besar penulisan Frankenstein. 

Orang tentu tak perlu menunggu seratus tahun, untuk melihat sejumlah hal yang 
menggelikan dalam aspek ilmu yang dihadirkan di novel Frankenstein. Cukup 
menakjubkan memang bahwa manusia pernah dipandang seperti mesin listrik yang 
bila dicolok dengan kabel bertegangan, akan langsung hidup, membaca epik besar dan 
berfilsafat dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berat yang menggoyang dasar-
dasar kebudayaan Barat. Tetapi, harus diingat bahwa Mary Shelley awalnya memang 
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hanya berniat menulis cerita horor, bukan sebuah novel yang akan selalu memuat ilmu 
pengetahuan. 

Lagi pula bahkan pemikir dan ilmuwan terbesar pun membuat banyak kesalahan. 
Diperkirakan bahwa hampir sekitar 90 persen karya Isaac Newton berhubungan 
dengan alkemi dan mistik-klenik, dua jenis “ilmu” yang tentu dianggap serius oleh 
Newton mengingat proporsinya yang besar, tetapi yang kini sama sekali tak dianggap 
ilmiah. Adapun sisa karyanya yang 10 persen, yang mungkin dianggap sepele oleh 
Newton sendiri, memang bermula dari pertanyaan sepele. Karya “besar” Newton, 
Principia, bermula sebagai reaksi atas pertanyaan enteng Edmund Halley. Penemu 
komet Halley itu ingin tahu bentuk orbit sebuah bintang sapu, andai betul gaya 
gravitasi yang menariknya, secara proporsional berbanding terbalik dengan jaraknya 
dari Matahari. 

Mirip dengan itu, adalah Rene Descartes. Sejumlah meditasi filosofis yang ia lakukan 
tetap dikaji orang sampai sekarang, baik untuk diuji maupun untuk dimaki. Salah satu 
makian yang sering meleset ditujukan pada metode reduksinya. Dari reduksionisme 
Cartesian-lah terbuka jalan bagi ditemukannya pinisilin dan dikirimnya manusia ke 
bulan. Kini, biologi molekuler dan rekayasa genetika menjadi ungkapan tertinggi 
pandangan Cartesian. Meski demikian, tak banyak yang tahu bahwa sebagian besar 
karya Descartes tentang ilmu fisika boleh dikata ngawur pol. 

Adam yang iblis 

Frankenstein yang mewakili salah satu bentuk hubungan sains dan sastra itu, selamat 
dari kekonyolan karena ia hanya menggunakan ilmu untuk bergulat dengan persoalan 
besar yang sudah mengganggu manusia sejak lama. Persoalan tersebut adalah 
persoalan kembar berupa makna menjadi ciptaan, menjadi manusia di satu sisi, dan 
makna menjadi sang pencipta di sisi lainnya. Frankenstein juga bergulat dengan 
persoalan yang kian terang belakangan ini. Yaitu bahwa jika manusia kelak hancur di 
tengah revolusi dahsyat ilmu dan teknologi, kehancuran itu tidak disebabkan oleh 
revolusi ilmiah dan teknologi itu sendiri, tetapi oleh sistem nilai konservatif yang tak 
mampu menopang revolusi ilmu dan teknologi. 

Victor Frankenstein adalah anak muda Genewa yang terpukau oleh ilmu, oleh rahasia 
hidup dan mati. Ia menjelaskan dirinya sebagai orang dengan temperamen yang 
kadang meledak, dengan gairah yang penuh api, dan dengan sekian watak dasar yang 
membuatnya tak suka pada pencarian dan permainan kekanak-kanakan. Dialah sang 
Prometheus modern dengan keinginan menggebu untuk belajar, tetapi bukan berarti 
mempelajari dengan rakus semua hal tanpa pandang bulu. Victor tidak begitu tertarik 
pada struktur bahasa, hukum-hukum pemerintahan, maupun politik berbagai negara. 
Yang ingin ia pelajari adalah rahasia langit dan bumi. Penyelidikannya terarah pada 
hal-hal metafisis, yang dalam pengertian tertinggi adalah rahasia fisis terdalam alam 
semesta. 

Horor novel ini mulai dibenihkan ketika Frankenstein bergerak malam-malam 
mengumpulkan perca-perca (potongan-potongan) tubuh manusia. Tubuh yang utuh 
dan segar bugar jelas menimbulkan rasa suka, bahkan mungkin menyalakan gairah, 
yang memandangnya. Tetapi, tubuh yang terpotong-potong, bengkak dan setengah 
busuk; sisa-sisa bangkai yang dikanibal dan dirakit lagi, akan menimbulkan rasa jijik 
yang universal. Di sebuah malam, setelah susah payah yang panjang, aliran listrik 
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berhasil menghidupkan si makhluk mayat rakitan. Takjub dan sekaligus ngeri melihat 
hasil karyanya, Victor kabur meninggalkannya. Makhluk yang ditinggalkan ini 
kemudian lari menyelinap, dan dalam kesendiriannya mengajukan pertanyaan-
pertanyaan besar yang menjadi jantung novel ini. Identitas, tempat ia meletakkan diri 
dalam ruang waktu sejarah, menjadi persoalan penting bagi monster yang akhirnya 
bertanya, “Apa gerangan aku ini?” 

Tentang penciptaan dan sang pencipta dirinya, si Monster yang antara lain membaca 
Goethe dan Milton itu, memang tak tahu apa-apa. Tetapi, ia tahu bahwa ia tak 
berteman, tanpa hak milik, bahkan tanpa sepotong nama. Ia hanyalah sebentuk 
makhluk dengan sosok rusak yang memuakkan. Ia bukan makhluk yang serupa 
manusia. “Tak ada yang kulihat dan kudengar makhluk yang serupa aku. Apakah aku 
seekor monster, najis di muka bumi, yang membuat semua orang lari menjauh, 
makhluk yang ditampik dengan muak oleh semua umat?.” 

Bagai Adam ketika pertama kali diciptakan, si monster tak punya kaitan apa pun 
dengan segenap ciptaan yang ada. Ia sungguh makhluk yang sama sekali lain. Tetapi, 
keadaan Adam sangat jauh berbeda dengan sang Monster dalam semua aspek lainnya. 
Adam lahir dari tangan Tuhan sebagai makhluk sempurna, bahagia dan sejahtera, 
dengan hak yang nyaris tak terbatas atas apa saja di Taman Firdaus. Sementara sang 
monster tercipta sebagai makhluk celaka, menderita, dan benar-benar penjelmaan 
segala yang busuk. 

Kurang lebih seribu tahun yang silam, penyair sufi Abul Majid Majdud Sanai dan 
Husain ibnu Mansyur Al-Hallaj menulis sajak-sajak tentang Sang Iblis yang mengeluh 
dipermainkan Tuhan. Iblis menjadi korban dari cinta dan tauhidnya pada Allah yang 
melemparkannya ke neraka. Monster Frankenstein juga menyatakan kesedihannya 
karena ditolak oleh penciptanya dan ditampik oleh masyarakat sekitarnya. Manusialah 
dengan segala prasangka piciknya, yang terus-menerus menyudutkan si makhluk 
hingga jadi monster. Kita bisa merasakan simpati pada monster buruk itu, ketika ia 
meminta kepada Victor, sang Bapak sekaligus penciptanya, agar diberi pasangan yang 
sama buruknya seperti dirinya. Mereka akan memencilkan diri ke tempat yang tak 
diperuntukkan bagi manusia. 

Ketika Victor membatalkan penciptaan Hawa bagi si Adam yang mengerikan itu, si 
makhluk jadi-jadian dengan sengit membalas: untuk menularkan penderitaan yang 
dialaminya kepada penciptanya. Satu persatu orang-orang yang dicintai Victor mati 
dibunuh oleh si Monster. Victor pun menyiapkan pembalasan dan mengejar si monster 
sampai ke Kutub Utara yang tak pernah dijelajahi manusia. Ketika Victor akhirnya 
meninggal akibat perburuan itu, si monster juga bunuh diri dalam penyesalan yang tak 
tepermanai. Pergulatan simetris antara hak-hak sang makhluk dan kewajiban sang 
pencipta, berakhir sebagai saling ketergantungan mutlak antara keduanya, antara si 
makhluk dan si pencipta. Begitu mutlaknya hingga, seperti komentar Fred Botting, 
hanya kehancuran bersama yang akhirnya menyudahi ikatan itu. 

Metateori 

Sastrawan seperti Mary Shelley bukanlah satu-satunya kelompok yang mudah 
terpukau oleh ilmu pengetahuan. Kadang kala keterpukauan itu sedemikian kuat 
sehingga ilmu dikhianati menjadi bukan ilmu, menjadi jimat untuk menyelesaikan 
masalah dengan gampangan. Keterpukauan pada sebuah teori, pada pencapaian 
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ilmiah, sering berarti kehilangan sikap ilmiah, yakni sikap yang selalu disertai dengan 
sejumlah takaran tertentu skeptisisme. Memang ada kecenderungan dalam pikiran 
manusia untuk menjadikan sebuah teori menjadi metateori, sesuatu yang bisa 
menjelaskan hal-hal yang tak terjangkau oleh teori itu. Kecenderungan ini adalah 
bentuk lain hasrat manusia pada totalitas, yang juga bisa menjangkiti para ilmuwan. 

Di akhir dekade tahun 1940-an, ditemukan dua teori yang menggemparkan: 
Cybernetics oleh Norbert Wiener dan Teori Informasi oleh Claude Shannon. Para 
pendukung Cybernetics menyatakan bahwa sangatlah mungkin menciptakan sebuah 
teori tunggal berdasar sistem umpan balik, yang dapat menjelaskan operasi mesin, 
entitas biologis, dan kehidupan ekonomi negara-negara bangsa. Setelah sekian dekade, 
terlihat bahwa Cybernetics hanya cocok untuk mesin-mesin, tidak untuk yang lainnya. 
Teori Informasi Shannon juga akhirnya bertahan di wilayahnya sendiri, wilayah 
teknologi komunikasi, sekalipun sejumlah orang melihat kaitannya dengan linguistik, 
psikologi, ekonomi, biologi, bahkan seni. Pada dekade tahun 1950-an Teori Permainan 
(game theory) yang dipelopori John von Newman sempat juga jadi metateori. Ia dikira 
mampu menggambarkan seluruh perilaku manusia dan karenanya memungkinkan 
dibangunnya sistem yang besar untuk mengatur dan mengarahkan tindak-tanduk 
umat manusia. 

Metateori yang mungkin paling banyak memicu kegemparan adalah Teori 
Catastrophe. Teori ini, seperti juga Teori Bifurkasi, merupakan bidang yang berada 
dalam wilayah sistem-sistem dinamis. Teori Catastrophe dirumuskan oleh 
matematikawan Perancis, Rene Thome, di dekade tahun 1960-an. Thome awalnya 
membangun teori ini sebagai sebuah formalisme murni matematis. Belakangan dia 
dan banyak orang lainnya mulai mengklaim bahwa teori itu memberi wawasan 
terhadap berbagai macam fenomena fisik dan sosial yang menunjukkan watak 
diskontinyu. Karya utama Thome, Structural Stability and Morphogenesis (1972), 
memperoleh sambutan luar biasa di Eropa dan Amerika Serikat. Seorang penulis di 
Times London menyebutkan bahwa mustahil memberikan deskripsi singkat atas 
akibat mendalam buku ini. Dalam satu hal, demikian si penulis, satu-satunya buku 
yang sebanding dengannya adalah Principia Newton; keduanya memberikan kerangka 
kerja konseptual baru untuk memahami alam. 

Persamaan matematis Thome menunjukkan bagaimana sebuah sistem yang tampak 
teratur dapat mengalami perubahan mendadak, pergeseran katastrofik, dari satu 
keadaan ke keadaan yang lain. Thome dan terutama pengikut-pengikutnya dengan 
sangat bersemangat mengajukan bahwa persamaan itu dapat membantu menjelaskan 
bukan saja peristiwa-peristiwa fisik murni seperti gempa bumi, tapi juga gejala-gejala 
lain seperti munculnya kehidupan dan kecerdasan, metamorfosis seekor ulat menjadi 
kupu-kupu, dan jatuh bangunnya sebuah peradaban. 

Di akhir dekade tahun 1970-an, setelah hiruk-pikuk Teori Catastrophe mulai mereda, 
serangan balik bermunculan. Akhirnya Rene Thome sendiri mengakui bahwa Teori 
Catastrophe sudah “mati”. Ia ditarik lepas dari ikatan-ikatan awalnya, hidup di luar 
batas-batas intelektualnya. Kematian Teori Catastrophe, tak membuat dunia kapok 
dan mengangkat Teori Chaos dan Kompleksitas sebagai metateori baru. Totalitas, 
meminjam sastrawan Mexico Carlos Fuentes, memang ilusi yang meresap, proyeksi 
dari keinginan bawah-sadar manusia akan zaman emas yang gilang gemilang, keadaan 
dengan kemuliaan tanpa cacat, keutuhan sebelum kejatuhan yang tragis. Harapan agar 
segalanya diketahui jelas hingga otak jadi damai dan tak perlu lagi berpikir, dan dunia 
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jadi jauh lebih mudah dikuasai. Keinginan untuk tahu dan menguasai bisa menjadi 
sangat kuat, sehingga pengetahuan tak lagi jadi sarana memperjelas dunia, tetapi 
justru merumitkannya. Atau justru menyederhanakannya dengan cara yang 
menggelikan. 

Alice dan Logika 

Jika Mary Shelley menggunakan teori-teori ilmu di zamannya untuk membangun 
kisah yang mengguncangkan, Lewis Carroll menggunakan kisah untuk menjelajahi 
logika dan bahasa yang kelak membuka sejumlah wilayah baru ilmu pengetahuan. 
Sebelum menulis novel, Carroll alias Charles Lutwidge Dodgson, bekerja sebagai 
pengajar matematika di Universitas Oxford. Karya Carroll yang punya akibat serius itu 
bermula sebagai cerita kanak-kanak, Alice in The Wonderland dan Through the 
Looking-Glass. 

Dua novel Carroll itu ditulis di zaman Victorian yang dikenang karena tata kramanya 
yang mencekik, dan nilai-nilai moralnya yang mengekang. Karakter-karakter di novel 
tersebut menunjukkan perilaku dan sensitivitas yang mengejek kerewelan dan 
kemunafikan era tersebut. Novel Carroll juga mengejek sastra kanak-kanak zamannya, 
yang umumnya dijejali dengan moral yang simplistik, dan dibebani dengan upaya 
besar mendidik generasi muda. Seperti umumnya sastra yang punya misi moral dan 
pendidikan, sastra kanak-kanak Victorian ditandai dengan isinya yang gersang dan 
imajinasinya yang kerontang. Barangkali benar bahwa moral dan imajinasi, seperti 
halnya hukum dan keadilan, dapat berlaku seperti dua saudara sepupu yang tidak 
ingin saling tegur. 

Novel petualangan Alice bisa dilihat sebagai pergulatan Carroll dengan dunia kanak-
kanak yang terancam bahaya. Industrialisasi yang mulai marak saat itu, membawa 
pula akibatnya yang luas berupa eksploitasi dan barisan buruh anak. Carroll 
tampaknya melihat dunia kanak-kanak sebagai dunia yang genting, yang dibayangi 
oleh kematian dini dan kehadiran orang-orang dewasa yang kuasa, tetapi seringkali 
dengan pikiran dan tindak-tanduk yang absurd dan munafik. Dunia ajaib dalam novel 
menjadi taman kanak-kanak tempat mereka sekaligus berjarak dan mengejek dunia 
luar. 

Simpati Carroll pada kanak-kanak sangat kuat, begitu kuat hingga membuat banyak 
pihak curiga pada preferensi seksualnya. Tetapi, bukan cuma pembelaan Carroll 
terhadap kanak-kanak itu yang membuatnya banyak dibicarakan. Pergulatan 
matematis Lewis Carrol dalam dunia logika simbolik membuat karya-karyanya 
menjadi pendahulu natural bagi karya besar Bertrand Russell dan Alfred North 
Whitehead, Principia Mathematica (1910-1913). 

Saat Lewis Carroll menuliskan novelnya, para ahli aljabar di Inggris telah menyapu 
pengertian akan adanya makna inheren dari simbol-simbol aljabar. Ketika Alice 
terjatuh ke liang kelinci, ia melihat citra simbol-simbol. Secara arbitrer simbol-simbol 
itu merujuk pada merek, label, dan aturan-aturan inferensi yang ditetapkan secara 
mekanik. Pengertian bahwa simbol-simbol aljabar bersifat arbitrer dan hanya berguna 
dalam kaitannya dengan formulasi logika, memuncak pada Principia Mathematica, 
yang adalah buku suci logisisme. Logisisme memandang bahwa matematika dapat 
direduksi ke logika formal, bahwa seluruh matematika dihasilkan dari premis-premis 
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yang murni logika dan menggunakan hanya konsep-konsep yang bisa didefenisikan 
menurut istilah logika. 

Kesadaran dramatis tentang bahasa, pikiran, dan dunia, cukup menonjol dalam novel-
novel Carroll. Ini bisa dilihat pada bagaimana Carroll menangani permainan kata, 
sebuah kegiatan yang sudah dikenal manusia bahkan sejak jaman prasejarah. 
Permainan dan perakitan kata memang sama alaminya dengan penceritaan lelucon. 
Namun, adalah Carroll yang mengangkatnya dari sekedar permainan pengisi waktu 
menjadi fondasi dari sebuah karya sastra. Karya-karya Carroll dengan kuat 
memanfaatkan kecenderungan manusia pada analogi dalam fonetik, ejaan, bunyi, 
presentasi visual, referen historis, dan kultural. Ini dilakukan untuk menghadirkan 
satu kata, satu terma, dengan makna ganda sebanyak mungkin. Ketertarikan Carroll 
pada kemungkinan-kemungkinan bahasa itu, kelak dijelajahi lebih jauh oleh James 
Joyce. 

Perhatian Carroll juga bergerak mendahului penjelasan fungsi-fungsi komunikasi, 
untuk menyelidiki pertanyaan semiotik provokatif yang diajukan oleh Humpty 
Dumpty: siapakah sesungguhnya sang tuan dalam proses signifikasi? Manusiakah 
yang berkuasa atas tanda-tanda yang ia manipulir, atau tandakah yang menguasai 
manusia lewat tekanan subtil yang dipaksakan oleh konvensi dan syarat-syarat? Dalam 
dunia Carroll, sang penguasa dari kegiatan penandaan adalah para penyair, logikawan, 
dan orang-orang gila. Dua yang pertama tunduk pada konvensi penandaan, tetapi 
kemudian mengatasinya, sementara yang terakhir mengabaikan konvensi-konvensi 
itu. Perhatian Carroll pada sistem tanda menjadikannya pemula bidang semiotika. 

Borges dan Keraguan 

Bentuk hubungan paling menakjubkan antara sains dan sastra, terbentang pada karya-
karya Jorge Luis Borges. Penulis Argentina ini mendapat perhatian dari komunitas 
ilmiah bukan karena ia bermain-main dengan sains, tetapi karena ia suntuk 
menggeluti sastra. Sambil terus-menerus berupaya menemukan (dan menciptakan) 
kembali sastra bagi dirinya, Borges bercerita tentang hampir segala hal yang mungkin 
dipikirkan dan diimpikan manusia. Di hampir seluruh karyanya, Borges terasa betul 
seperti ilmuwan sejati menghadapi diri dan dunia. Skeptisisme menjadi salah satu 
penuntun kerjanya. Dalam seri ceramah di Harvard yang dibukukan dengan tajuk This 
Craft of Verse, Borges mengaku bahwa selain kebingungannya, ia hanya menawarkan 
keraguan. Ia terus-menerus meragukan pencapaian mediumnya, sebagaimana ia 
meragukan alam semesta dan dirinya sendiri. Keraguan Borges yang kekal adalah 
keraguan yang terkendali, yang tak terlalu boros hingga melumpuhkan imajinasi. 

Ada banyak hal yang ditawarkan oleh karya sastrawan buta yang punya wawasan luas 
dan tajam ini. Pusat studi Borges di Universitas Aarhus, Denmark, mencatat sejumlah 
mutiara yang tersimpan dalam naskah-naskah Borges. Selain ontologi-ontologi 
fantastik, Borges menawarkan epistemologi transversal, tata bahasa utopia, sejarah 
semesta yang beraneka ragam, deskripsi binatang-binatang khayal yang logis, etika 
naratif, matematika imajiner, thriller teologis, bentuk-bentuk geometri nostalgis, dan 
ingatan-ingatan yang diciptakan. Di atas semua itu adalah filsafat yang diterima 
sebagai kebingungan, pemikiran sebagai konjektur, dan puisi sebagai bentuk terdalam 
rasionalitas. 
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Berbeda dari Borges sendiri, fiksi-fiksinya sudah lebih jelas membayangkan akibat gelombang 
revolusi komunikasi dan informasi. Fiksi-fiksi Borges sudah membayangkan Internet, 
sedangkan Borges sendiri (di luar karyanya), belum. Worldwide Web dan komputer saku 
mengingatkan kita pada fiksi The Book of Sand, sebuah buku yang jumlah halamannya 
sebanyak jumlah pasir. Ireneo Fuenes, seperti dikatakan oleh Douglas Wolk, tampak seperti 
megaserver atau search engine yang ditimbuni dengan memori berbagai link, baik yang masih 
aktif maupun yang sudah lama mati. Aleph adalah portal di mana orang bisa melihat seluruh 
titik alam semesta dari sudut mana pun. Adapun jaringan dunia virtual yang terus-menerus 
membesar dan merangkul seluruh dunia, bisa dianggap sebagai Tlön. 

Pada tahun 1941, terbit kumpulan fiksi Jorge Luis Borges Taman Jalan Setapak Bercecabang. 
Di sana Borges berkisah tentang seorang bangsawan cendekia Tiongkok, Ts’ui Pen. Ia 
mengunci diri di Paviliun Kesunyian Bercahaya untuk membangun labirin waktu yang adalah 
sebentuk bayangan tak sempurna, meski juga tak menyimpang dari alam semesta sebagaimana 
yang ia pahami; sebuah semesta yang berbeda dari pengertian Newton dan Schopenhauer. Di 
dalamnya, saya kutip terjemahan Hasif Amini, ada deretan waktu yang tak terhitung 
banyaknya, waktu-waktu yang berkembang membentuk rangkaian, memancar, memusat, dan 
sejajar. Jaringan waktu-waktu ini, yang satu sama lain bisa saling mendekat, memecah, 
mencabang, dan tak saling menyadari selama jutaan abad, menyangkut segala kemungkinan 
tentang waktu ke masa depan yang tak terhitung jumlahnya. 

Waktu imajiner Borges, sangat mirip dengan waktu imajiner yang dikembangkan Richard 
Feynman untuk membangun konsep jumlahan sejarah, dua dekade sejak terbitnya Taman Jalan 
Setapak Bercecabang. Richard Feynman mengembangkan ide berupa teknik integral lintasan 
itu, untuk menangani problem posisi elektron yang tersebar rata dalam atom hingga tak dapat 
diukur serentak posisi dan kecepatannya dengan teliti. Ide penting ini pertama kali dilontarkan 
Feynman pada tahun 1964 dan tercantum dalam buku The Character of Physical Law, terbit 
setahun kemudian. Kelak, ide jumlahan sejarah Feynman digunakan dengan cerdik oleh 
Hawking untuk membuat alam semesta bisa dijelaskan seluruhnya oleh ilmu pengetahuan. 
Untuk mengerti jalan pikiran Tuhan. 

Pemikiran Borges yang lain tidak cuma bisa ditemukan di dasar pengembangan teori kosmos 
Hawking, tetapi juga pada Teori Superstring. Dalam Tlön, Uqbar, Orbius Tertius, Borges 
bercerita tentang geometri di Tlön yang terdiri dari dua jenis yang agak berlainan. Yang 
pertama adalah geometri visual, yang lain adalah geometri taktil yang berhubungan dengan 
gerak. Geometri taktil menyerupai geometri yang sudah dikenal manusia sejak Euclides, dan 
tingkatannya berada di bawah geometri visual. Dasar geometri visual adalah permukaan, bukan 
titik. Geometri seperti yang dibayangkan Borges inilah yang disusun oleh fisikawan Paul Dirac 
pada tahun 1962. Hasilnya berupa model imajinatif berdasar membran yang adalah permukaan 
berdimensi dua. Dirac kemudian mendalilkan bahwa elektron sesungguhnya tidaklah mirip 
sebiji titik, tetapi semacam buih, selembar membran yang menutup ke dalam dirinya. 
Persamaan yang didalilkan Dirac ini adalah salah satu pilar terpenting dalam Teori Superstring, 
yang sejauh ini dianggap kandidat terkuat TOE (Theory of Everything). 

Karya-karya Borges menunjukkan bahwa sastra yang bermutu, seperti juga karya-karya besar 
cabang seni lain, bukan hanya dapat melampaui penciptanya. Karya-karya besar itu, dalam 
beberapa hal, juga bisa mendahului jangkauan dahsyat pengetahuan ilmiah.*** 

 
Nirwan Ahmad Arsuka 
SUMBER: Bentara-KOMPAS, Jumat 6 April 2001 



 

KONSEPSI IBD DALAM KESUSASTRAAN | 104  
 

La Galigo DAN KANON SASTRA DUNIA: 

Penciptaan dan “Penemuan” Manusia 

Canons, which negate the distinction between knowledge and opinion, which 
are instruments of survival built to be time-proof, not reason-proof, are of 
course deconstructable; if people think there should not be such things, they 
may very well find the means to destroy them. 

 
Kanon, kita tahu, adalah kumpulan naskah yang dikukuhkan sebagai “ukuran”, norma, 
pegangan yang berwibawa, sukma bagi kehidupan komunitas yang memegangnya. 
Kanon adalah standar yang menjadi sumber ilham bagi kehidupan penciptaan generasi 
berikutnya. Menurut Harold Bloom, pemikir dan kritikus sastra yang sangat 
berpengaruh dari Universitas Yale, sebuah teks menjadi kanon sastra karena 
kemampuannya membuat kita merasa asing di tengah lingkungan sendiri (feel strange 
at home). Atau sebaliknya, membuat kita merasa betah dan akrab di tengah dunia 
yang asing (at home out of doors, foreign, abroad). 

Dirumuskan secara sederhana, kemampuan kanon untuk membuat kita merasa asing 
di tengah lingkungan sendiri, menunjuk pada kekuatannya untuk memprovokasi, 
untuk menggoncang, hal-hal yang sudah kita terima mapan. Ia memberi kita 
alternatif-alternatif dan meyingkapkan hal-hal yang selama ini terselubung. 
Kemampuan ini membuat kita jadi lebih kaya secara intelektual dan lebih peka secara 
emosional. Adapun kemampuan kanon membuat kita merasa betah dan akrab 
sekalipun berada di wilayah asing, menunjuk pada kekuatannya untuk menggaris 
bawahi persamaan universal kemanusiaan, kemampuannya menemukan hal-hal yang 
kekal dan tak berubah yang ada di tengah arus sejarah dan kehidupan manusia. 

La Galigo, atau Sureq Galigo, epik mitologis orang-orang Bugis yang juga ditemui 
pecahan-pecahannya di luar wilayah Bugis itu, sampai derajat tertentu 
memperlihatkan kedua kemampuan kanonik di atas. Kemampuan itu sudah terlihat 
sejak dari bahagian awal kisah panjang berusia ratusan tahun tentang pembentukan 
dunia dan penataan ide serta kesadaran manusia Bugis. Kemampuan itu berkelindan 
dengan pemaparannya atas sepak terjang manusia, karakternya yang kompleks dan 
menyimpan dalam dirinya banyak kekuatan dan kecenderungan yang saling 
bertentangan. 

Dalam kanon sastra Barat, pemaparan dan penemuan atas “yang manusiawi” ini (The 
Invention Of The Human), menurut Harold Bloom, terjadi dengan bagus dalam karya-
karya pentas William Shakespeare. Shakespeare-lah yang pertama kali dengan kuat 
membentangkan manusia, membentangkan dunia interior dan psike dan 
personalitasnya. Kajian-kajian psikologi Sigmund Freud yang sangat mempengaruhi 
peradaban modern itu, hanya mempertegas penemuan Shakespeare atas “yang 
manusiawi”. 

*** 

Mereka yang pernah membaca cukup dalam naskah Sureq Galigo, akan tahu bahwa 
epik raksasa ini bergerak ketika Patotoqe (Sang Penentu Nasib) memperoleh laporan 
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bahwa Dunia Tengah ternyata kosong melompong. Patotoqe lalu bertindak 
menjalankan perannya yang sejati, dengan terlebih dahulu mengumpulkan segenap 
dewa di Puncak Langit dan Dunia Bawah Tanah. Peran terpenting dari Patotoqe sang 
Dewa Tertinggi, bukanlah sekedar sebagai Sang Penentu Nasib. Ia harus menyebarkan 
kehidupan di dunia, menjaga dan merayakannya, sehingga dunia yang tadinya kosong, 
menjadi meriah dan bercahaya. Jika tak ada kehidupan di dunia, maka takkan ada 
manusia di sana, dan tanpa manusia maka takkan ada Dewa Maha Tinggi yang 
menentukan nasib (yang ada hanya sekedar penghuni langit). Konsep inti di sini 
adalah hadirnya kehidupan, terbitnya kemanusiaan. Adapun penyembahan manusia 
kepada Dewata yang Maha Tinggi, hanyalah akibat samping dari penciptaan 
kehidupan dan kemanusiaan. 

Jika kita cermati naskah episode pertama Sureq Galigo, kita akan selalu menemukan 
bahwa penciptaan kehidupan selalu disebut pertama kali. Sementara penyembahan 
manusia kepada Tuhan selalu disebut belakangan, hadir sebagai pernyataan terima 
kasih manusia kepada Penciptanya. Peran Patotoqe yang disebut tadi, dapat dibaca 
pada dialog pertama yang terjadi dalam Sureq Galigo. Ini tertera pada naskah NBG 
188 yang disusun oleh Arung Pancana Toa. Perempuan bangsawan yang hidup di abad 
19 ini, juga menulis syair Sureq Baweng yang naskah lontarnya tersimpan di 
Perpustakaan Nasional, mengadaptasi Hikayat Bayan Budiman yang berasal dari 
bahasa Melayu, dan menulis sejumlah naskah tentang sejarah, kebudayaan dan 
upacara-upacara Bugis. 

Berikut ini adalah penggalan dari dialog pertama dalam pembukaan Sureq Galigo, 
(halaman 58, baris 35 – 4, Jilid 1), susunan Arung Pancana Toa, Jilid I: 
 
Maddaung wali Rukkelleng Mpoba, 
“… 
Temmaga Puang muloq seua rijajiammu, 
tabareq-bareq ri atawareng, 
ajaq naonro lobbang linoe 
makkatajangeng ri atawareng. 
Teddewata iq, Puang, rekkua masuaq tau 
ri awa langiq, le ri meneqna Peretiwie 
Mattampa puang le ri Batara.” 
. 
Bersimpuh Rukkelleng Mpoba, 
“… 
Alangkah baik Tuanku menurunkan seorang keturunan 
Untuk menjelma di muka Bumi, 
Agar dunia tak lagi kosong melompong’ 
Dan terang benderang paras dunia, 
Engkau bukanlah Dewata selama tak satu manusiapun 
Di kolong langit, di permukaan Peretiwi 
Menegaskan Sri Paduka sebagai Batara.” 
 
Kalimat-kalimat yang mirip dengan isi yang sama seperti di atas, dapat pula dilihat 
pada halaman 60 (baris 32-5), halaman 92 (baris 24-32), halaman 112 (baris 31-34), 
dan beberapa halaman lain di buku yang sama. Pada halaman 60, baris 32-34, dari 
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buku yang transkripsi dan terjemahannya dikerjakan oleh Muhammad Salim dan 
Facruddin Ambo Enre ini, tertera: 
 
Kua adanna Patotoqe 
ri makkunrai ripawekkeqna, 
“Temmaga wae Datu Palingeq anri 
tauloq rijajiatta, 
tabareq-bareq tuneq ri Kawaq 
…” 
Berujarlah Sang Penentu Nasib 
kepada permaisuri belaiannya, 
“Selayaknyalah wahai adinda Datu Palingeq 
kita turunkan ananda kita, 
kita jadikan tunas di Bumi 
….” 
 
Musyawarah para dewa akhirnya menyetujui keputusan Sang Penentu Nasib memilih 
Batara Guru untuk dijelmakan sebagai tunas manusia di Bumi, generasi pertama 
manusia di dunia. Selain digelari sebagai Manurungge (Yang Dirturunkan), Batara 
Guru disebut pula sebagai Mula Tau (Pemula Manusia). Periode awal Sureq Galigo 
selalu juga disebut sebagai periode Mula Tau, periode kejadian manusia pertama yang 
diturunkan dari langit lewat pelangi, dan ditetaskan lewat sebatang bambu betung. 

Menjadi manusia, menjadi penghuni Dunia Tengah, adalah momen yang paling 
menyakitkan dalam riwayat hidup Batara Guru. Itu berarti bahwa ia kehilangan 
seluruh hak-hak istimewanya sebagai seorang dewa, sebagai putera sulung dan 
pangeran mahkota dari Sang Penentu Nasib yang menguasai seluruh alam. Batara 
Guru sang Manusia Pertama, telah menjadi Sang Lain (the other) yang berada di luar 
lingkaran dewa-dewa. Sebagaimana dikatakan oleh Patotoqe kepada Batara Guru yang 
bersimpuh menyembah dengan hati yang hancur dan mata basah, “To Linoe no le 
Kudewata”. Engkau adalah manusia, dan Aku adalah dewa (hal. 118, baris 31). 
Menjadi manusia, memang berarti menjadi lebih rendah derajatnya; dewa-dewa 
bahkan tak dapat bergaul lama dengan manusia karena dewa-dewa tak akan tahan 
dengan bau manusia. 

Namun demikian, ketahanan Batara Guru menjalani nasibnya sebagai manusia, 
sebagai manusia pertama di bumi yang kosong, akhirnya memberi ia berkah yang 
sedemikian indah – begitu indah sehingga ia melupakan hasratnya untuk kembali ke 
langit, dan itu berarti melupakan ingatannya sebagai dewa. Ternyata menjadi manusia 
yang mampu melewati berbagai cobaan adalah berkah yang paling besar di seluruh 
alam, berkah yang yang lebih menarik, lebih bermakna daripada menjadi dewa. Ini 
analog dengan salah satu “pesan hidup” Sawerigading bahwa berlayar mengelilingi 
dunia, lebih menarik dari duduk diam bertahta sebagai raja yang dipertuan. 

Pada halaman 166 dan 168, baris 10-12, dapat kita baca: 
Ala maeloq mawela Batara Guru 
Siraga-raga massapo siseng. 
Tennasengeq ni lolangengge ri Boting Langiq. 
. 
. 
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Tak ingin lagi beringsut Batara Guru 
Bermesra kasih bersepupu sekali. 
Tak dihiraukannya lagi Negeri di Puncak Langit 
 
Batara Guru akhirnya bahagia di Dunia Tengah, dan mulai melupakan asalnya, 
melupakan ayahandanya, setelah perkawinannya dengan We Nyiliq Timoq, puteri 
sulung penguasa Dunia Bawah. Perkawinan ini mengukuhkan sesuatu yang selalu 
muncul dalam Sureq Galigo: persatuan Dunia Atas dan Dunia Bawah, yang kemudian 
melahirkan penghuni dan penguasa Dunia Tengah. Di akhir kisah panjang ini, Batara 
Guru memang kelak naik kembali ke langit, menggantikan kedudukan Patotoqe 
sebagai penguasa tertinggi. Tapi ini terjadi setelah empat generasi keturunan Batara 
Guru sudah menjelajah ke seluruh penjuru dunia, Bumi menjadi semarak oleh 
kehidupan manusia dan keturunan para dewa sudah berpindah naik ke Kayangan atau 
turun ke Dunia Bawah Tanah. 

Episode akhir Sureq Galigo yang kembali diisi oleh perkawinan Dunia Atas dan Dunia 
Bawah untuk melahirkan penghuni Dunia Tengah, dipuncaki oleh reuni keluarga besar 
anak cucu Batara Guru. Mereka yang terserak sampai ke Cina, yang menetap di Langit 
dan Dunia Bawah Tanah, semuanya datang berkumpul. Sawerigading, karena telah 
beranak cucu di Cina, tak lagi terkena kutuk jika kembali ke tanah asalnya. Ia akhirnya 
memang mudik ke tanah kelahirannya dan mengundang adik kembarnya, I We 
Teriabeng, turun dari langit. Kehadiran I We Tenriabeng membuat lengkap reuni 
keluarga besar Manusia Pertama di Dunia. 

Reuni yang amat meriah itu, menurut saya, secara tidak langsung merayakan 
selesainya misi besar keluarga Batara Guru untuk menyebar beranak cucu, mengisi 
dunia dengan kehidupan. Dengan selesainya misi penyebaran kehidupan, kisahpun 
menjadi lengkap, sempurna dan harus ditamatkan. Dunia Tengah akhirnya gonjang-
ganjing. Kejadian ini diikuti oleh tindakan Patotoqe untuk menutup pintu langit, dan 
putuslah hubungan langit dan dunia. Dunia tengah dan manusianya, harus bergerak 
sendiri, mejadi mandiri dalam menentukan jalan hidupnya. Hanya sesekali saja To 
Manurung turun dari langit, tapi mereka hanya boleh memerintah lewat sebentuk 
kontrak sosial politik dengan manusia yang diperintahnya. 

Dalam sinopsis yang berjumlah seribu halaman susunan R. A. Kern, kenaikan Batara 
Guru menjadi penguasa Langit, muncul sebagai latar yang sayup bagi episode penutup 
La Galigo. Dari kenaikan yang berkaitan dengan kemeriahan reuni keluarga besar itu, 
serta “tenggelamnya” Sawerigading untuk menjadi penguasa Dunia Bawah, cerita 
berpindah ke adegan yang menurut saya merupakan adegan paling menyentuh dalam 
keseluruhan cerita. Adegan ini adalah adegan pamungkas, dan berlangsung tiga bulan 
setelah pintu-pintu Kayangan dipalang dan pintu-pintu Dunia Bawah Tanah dirantai. 
Mutiatoja, puteri bungsu Sawerigading dengan I We Cudai, dicengkeram keinginan 
yang sangat besar untuk Turun Ke Dunia Bawah Tanah. Sementara Salinrunglangi, 
putra bungsu I We Tenriabeng dan Remmang Ri Langi, dibakar rindu untuk naik ke 
Kayangan. Dihadang oleh kenyataan bahwa pintu Kayangan dan Pintu Dunia Bawah 
Tanah tak lagi terbuka buat manusia, kedua suami isteri ini, beserta anak mereka yang 
masih bayi, hanya bisa saling menghibur, menerima takdir dan berkah mereka sebagai 
penghuni Dunia Tengah, penerus generasi manusia. 

*** 
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Kendati bercerita tentang pembentukan dunia, dengan sepak terjang para dewa dan 
pelbagai kedahsyatannya, Sureq Galigo pada dasarnya adalah karnaval sejak terjang 
manusia. Epik mitologis yang dimeriahkan oleh puluhan episode dan ratusan 
protagonis ini, tak lain dan tak bukan merupakan cerita besar tentang manusia 
sebagaimana adanya. Ia tidak menutup-nutupi kenyataan bahwa ada sesuatu yang 
“gelap, gila dan tak terduga” dalam diri manusia, sekalipun ia adalah turunan dewa 
berdarah putih. Dalam tokoh-tokoh La Galigo, tak ada yang benar-benar sempurna 
dan tanpa cacat dengan perilaku yang benar-benar serupa dewa agung. Para dewa 
bahkan bisa memperlihatkan sepak terjang yang konyol dan sangat manusiawi. 

Patotoqe bukanlah penguasa yang benar-benar tegas dan tak pilih kasih. Sejumlah 
pelanggaran dari keturunannya tidak diganjar dengan hukuman yang setimpal, atau 
yang sekeras hukuman yang diberikan ke orang lain. Perempuan-perempuan mulia di 
epik besar ini, selain bisa memendam cemburu dan parasangka yang merusak, juga 
bisa merajuk dengan cara yang kekanak-kanakan. Mereka juga memiliki watak tega 
yang mencemaskan. Sawerigading sendiri yang dipuja-puja itu, pada saat-saat tertentu 
bisa menjadi cengeng dan nepotis, dan tak jarang ditegur keras oleh penasehat-
penasehatnya. Barangkali representasi paling menonjol dari watak “konyol dan gelap” 
manusia terlihat pada putra sulung Sawerigading Sendiri, I La Galigo To Botoq, tokoh 
yang oleh Sir Thomas Stamford Raffles dalam The History of Java (1817) dikira 
sebagai pengarang dari epik besar ini. I La Galigo adalah sang penjudi agung, si penaik 
darah, pembawa keributan di setiap jengkal daratan dan lautan yang dilaluinya. 

Yudhistira, putra sulung keluarga Pandu dalam epik Mahabharata, juga seorang 
penjudi. Untuk judi, ia mempertaruhkan kerajaannya, diri dan adik-adiknya. Ia 
bahkan mempertaruhkan Drupadi, isterinya, puteri terhormat Kerajaan Pancala. 
Judilah yang membuat keluarga Pandu ini menjalani hidup hina di hutan selama 13 
tahun, dan kemudian menuntut haknya atas kerajaan yang kelak meledak dalam 
perang besar di Kurusetra. Namun demikian, judi, dalam kasus Yudhistira, adalah 
akibat dari kepolosan, bukan kegemaran yang mendarah daging. Judi memang 
memberi aib pada Yudhistira, tapi itu tidak lantas menghilangkan sosoknya sebagai 
manusia sempurna pilihan dewa dan pujaan rakyat. 

Inilah yang membedakan Yudhistira dengan I La Galigo. Jika judi dalam riwayat 
Yudhistira merupakan rahmat terselubung untuk mempertegas kemuliaannya, judi 
dalam riwayat I La Galigo hadir sebagai kegemaran yang mempertegas 
ketidaksempurnaannya. Dan jika Yudhistira terpaut ke dalam kelompok Pandawa 
Lima yang menjadi kesayangan publik dan para dewa, I La Galigo dengan rombongan 
riang gembira ke 70 pangeran yang selalu mengiringinya, tampak lebih dekat ke 
Duryudhana yang culas, yang mengepalai gerombolan tengik Kurawa yang berjumlah 
100 orang. 

Tumbuh sebagai anak yang dilimpahi kasih sayang berlebihan, I La Galigo jadi 
terbiasa menyalahgunakan posisinya sebagai pangeran putera mahkota, sebagai 
keturunan langsung Batara Guru Sang Manusia Pertama dan Patotoqe Yang Maha 
Kuasa. Jika ia kalah di gelanggang adu ayam, ia mengingkari kekalahannya lalu meraih 
senjata dan mebunuhi ayam yang menang aduan. I La Galigo adalah si congkak 
pongah yang menamakan dirinya Raja yang tiada taranya baik di Kayangan maupun di 
Dunia Bawah Tanah. Tanpa pandang bulu ia merayu dan “memojokkan” perempuan 
manapun yang ia suka, baik yang masih lajang maupun yang sudah bersuami. Ketika I 
La Galigo “terhasut” jatuh cinta pada We Tenrigangka yang sudah bersuami, ia 
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merekayasa berita bohong bahwa mertua We Tenrigangka sakit. Suami We 
Tenrigangka pun berangkat menjenguk orang tuanya, dan I La Galigo menyelinap 
bagai pencuri masuk ke bilik We Tenrigangka, merampas hati perempuan itu dengan 
memakai kesaktian pemberian Sawerigading. Begitu suami We Tenrigangka pulang, I 
La Galigo kabur secara pengecut dengan meyamar dalam pakaian perempuan. Pendek 
kata, selain mencuri dan berdusta, I La Galigo banyak melakukan tindakan yang 
merupakan campuran antara keburukan dan kenakak-kanakan. Bahkan anak dan 
isterinya, La Mappanganro dan Karaeng Tompoq misalnya, mencari perkara 
kepadanya karena sepak terjangnya yang ngawur. 

Tiadanya tokoh yang benar-benar sempurna, dibarengi dengan tidak adanya tokoh 
yang benar-benar jahat yang bisa menjadi perlambang kekal kekuatan gelap dalam 
kosmologi Manichean. I La Galigo, si congkak curang itu, juga akhirnya menjadi tokoh 
yang manusiawi. Sebagaimana ia dulu mengecam perilaku buruk ibunya, I We Cudai, 
yang membuang dirinya selagi ia masih bayi, I La Galigo pun kelak mengecam 
perbuatan “curang” adiknya I We Tenridio yang kabur ke langit meninggalkan suami 
dunianya. Di salah satu bagian, disebutkan bagaimana I La Galigo tengah menggoda 
ayahnya yang sudah tua namun tengah mabuk kasmaran yang membuat Sang Opu 
Samuda itu seakan-akan kembali menjadi remaja. Sejumlah peristiwa lain yang 
menggambarkan betapa manusiawinya I La Galigo, dan semua tokoh penting epik 
raksasa ini, buat saya menunjukkan bahwa pada dasarnya Sureq Galigo memang 
merupakan karnaval maha meriah tentang manusia, tentang ketidak-sempurnaan 
sekaligus kedahsyatannya. 

*** 

Membaca naskah-naskah Sureq Galigo, kita akan menemu sejenis “penjarakan” di 
depan keriangan dan kebrutalan, tapi dengan sebentuk simpati yang terkendali. 
Penemuan ini datang bersama penemuan bahwa kekuatan Sureq Galigo terletak bukan 
melulu pada kisahnya atas penciptaan dunia dan pengisian manusia ke dalamnya, tapi 
terutama pada penggambarannya yang begitu istimewa atas manusia. Penggambaran 
itu membuat kita merasa akrab dengan dunia para makhluk supra-natural yang 
dipenuhi dengan keajaiban-keajaiban yang tak ditemui di dunia nyata. Kita tak merasa 
asing dengan dunia para dewa dan manusia keturunannya. Kita masuk ke dalam dunia 
supernatural, ke dalam masa silam yang lebih dekat ke pra-sejarah, tapi sekaligus kita 
merasa berada di masa kini akibat pemaparan tingkah laku karakter-karakter utama 
yang sama saja dengan manusia yang kita kenal saat ini. 

Para pengarang Sureq Galigo memang menghayutkan diri menghayal seliar mungkin 
tentang alam dan kegaibannya, tapi mengamati sepak terjang manusia secermat 
mungkin, tanpa membiarkan diri terperosok ke dalam penilaian moral. Mereka 
membentangkan ketidak-sempurnaan manusia dengan impassive, dengan ketenangan 
lembam yang tak dapat diganggu sekalipun dewa-dewa marah dan dunia terbalik 
pecah. 

Salah satu ciri kanon klasik memang terletak pada pemaparan tingkah laku dewa-dewa 
yang sangat manusiawi. Ciri ini bisa kita lihat pada mitologi Yunani yang bersambung 
dengan tragedi-tragedinya. Secara khusus, sepak terjang I La Galigo sendiri, 
mengingatkan saya pada satu karakter penting dalam salah satu kanon paling 
berpengaruh dalam sejarah manusia. Karakter tersebut adalah Yahweh sang Maha 
Kuasa, dan kanon tersebut adalah Perjanjian Lama. Yahweh dalam Perjanjian Lama, 
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seperti dipapar oleh Harold Bloom, juga sangat manusiawi: Ia makan dan minum, tak 
jarang naik pitam dan menebar murka, bergembira dengan tingkahnya yang nakal, 
pecemburu dan pendendam, memaklumkan dirinya maha adil sementara tindakannya 
berkata lain. 

Dalam penggambaran perilaku Patotoqe dengan keturunannya yang demikian 
manusiawi itu, kita menemukan hubungan yang menarik antara sastra dan kehidupan. 
Hubungan pertama adalah hubungan di mana sastra meniru kehidupan. Hubungan ini 
terpapar dalam penggambaran tokoh-tokoh epik Sureq Galigo yang meniru sepak 
terjang manusia. Hubungan kedua adalah hubungan di mana kehidupan justeru 
meniru sastra. Peniruan ini terbentang lewat upaya-upaya manusia Bugis 
menyesuaikan diri dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sastra Sureq Galigo. 

Sureq Galigo juga menyelundupkan kekuatan “subversif” yang luar biasa. Di satu sisi, 
Sureq Galigo tampak menopang secara mutlak “aristokrasi genetik” dan “hak-hak 
istimewa” Batara Guru dan segenap keturunan langsungnya. Karena mereka adalah 
pewaris darah putih Sang Penentu Nasib, mereka punya hak-hak yang luar biasa 
tinggi, melampaui apa yang dimiliki oleh manusia-manusia di luar lingkaran genetik 
itu. Mereka punya hak asasi untuk dengan sendirinya memerintah dan menguasai 
dunia. Di sisi lain, Sureq Galigo justeru menggugat “aristokrasi” atau “previlege” itu 
dengan memperlihatkan betapa manusiawi mereka ini semua, betapa tidak istimewa 
mereka-mereka ini, sama saja dengan manusia-manusia yang lain. Mereka yang 
berdarah putih murni ini, juga bisa sangat konyol dan merusak, dan karena itu, hak-
hak istimewa mereka untuk otomatis memerintah dan berkuasa menjadi sangat perlu 
dipertanyakan. 

Kesadaran akan absurdnya “hak-hak istimewa genetis” ini, bagi saya, membuat Sureq 
Galigo memancing para pembacanya yang kritis untuk memikirkan sistem baru 
pengelolaan masyarakat. Di titik ini, Sureq Galigo tak lagi menjadi sastra yang meniru 
kehidupan, tapi menjadi sastra yang “menciptakan” kehidupan: sastra yang 
merangsang pemikiran untuk membangun kehidupan masyarakat baru yang lebih 
setara, dengan sejenis pembebasan dari ilusi atas “aristokrasi genetik”. Sureq Galigo 
meminta pembacanya untuk membangun sistem-sistem kehidupan yang dapat 
mengantisipasi kecenderungan buruk manusia sekaligus memekarkan segala hal yang 
baik yang terkadung dalam diri manusia juga. Barangkali ini yang, langsung atau tidak, 
mengilhami para leluhur Bugis “pasca-La galigo” membangun kebudayaan dengan 
semangat yang lebih egaliter dan independen, dengan sistem etik dan moral yang 
“keras dan tegas”, di mana “adat tak mengenal anak, tak mengenal cucu”. Ini pula yang 
agaknya ikut membuat tradisi demokrasi di Sulawesi-Selatan relatif lebih orisinal dan 
berakar kokoh, dibanding dengan sebagian besar kawasan lain di Indonesia, bahkan 
mungkin di Asia. Yang jelas, ada memang yang terasa “modern dan dekat dengan ide-
ide Aufklaerung Eropa” dalam Sureq Galigo: sesuatu yang membuat epik besar ini, 
dalam beberapa hal, mendahului jamannya. 

Memang, sekalipun Sureq Galigo sudah memaparkan kecenderungan dan watak 
manusia apa adanya, namun pemaparan itu tampaknya masih lebih banyak bersifat 
antropologis. Ia sepertinya belum banyak menjelajah jauh ke wilayah psikologis, 
menerobos sampai ke kerak-kerak dunia bawah sadar. Setidaknya, Sureq Galigo belum 
secara kuat mengilhami lahir dan meluasnya karya sastra dan pemikiran di 
tanahairnya yang secara kuat membentangkan kodrat manusia sampai ke ujung-
ujungnya, menjelajahi kodrat-kodrat tersebut tanpa melanggar batas-batasnya, yang 
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kelak membawa modus kesadaran yang baru. Dalam hal ini, Shakespeare, yang ditulis 
kira-kira 300 tahun setelah Sureq Galigo mulai diaksarakan, memang telah bergerak 
selangkah ke depan, setidaknya demikian jika kita mengikuti kajian Harold Bloom. 

Bagi Harold Bloom, Shakespeare adalah pusat dari kanon sastra Barat. Karakter 
ciptaannya seperti Sir John Falstaff membentangkan kemampuan manusia untuk 
mentertawai dirinya sendiri, sementara Cleopatra menunjukkan betapa rumit eros itu, 
dan betapa mustahil menceraikan jatuh cinta sebagai adegan pentas dengan jatuh 
cinta sebagai kejadian nyata. Hamlet yang meragukan keyakinannya atas bahasa dan 
atas diri manusia sendiri, telah mengajari pembaca Shakespeare untuk bersikap 
skeptik terhadap hubungan-hubungan dengan orang lain. Hamlet menunjukkan 
bagaimana manusia perlu meragukan kefasihan dirinya dan manusia lain dalam hal 
kasih sayang. Dalam keterasingan radikal Pangeran Hamlet, dalam keinginan jahat 
Iago, dalam konfrontasi Raja Lear dengan keruntuhannya, dalam pemahaman 
Machbeth bahwa hidup adalah cerita yang tak bermakna apa-apa, terkandunglah, 
dalam kalimat Bloom, benih-benih dari nihilisme abad 19, eksistensialisme muram 
Dostoevsky dan kebangkutan spiritual Baudelaire. 

Salah satu pencapaian terpenting sastra dunia di paruh kedua abad 20 adalah leburnya 
fakta dan fiksi, bertautnya waktu mitologis dan waktu historis; berkelindannya hal-hal 
yang tampak biasa dengan yang fantastik, yang mengaburkan batas antara yang sakral 
dan yang profan, yang menggiriskan dan absurd, yang tragis dan komik. Pendek kata, 
oplosan yang dinamis dari berbagai hal yang tampak bertentangan, yang mengguncang 
peta sastra dunia dan membentangkan genre sastra realisme magis. Yang menarik 
adalah bahwa karakter realisme magis hadir berlimpah-limpah dalam Sureq Galigo, 
dan itu berarti mendahului ratusan tahun pencapaian novel realisme magis yang 
paling berpengaruh dalam sejarah sastra: de Soledad Gabriel Garcia Marquez. 

Shakespeare, Dante, Cervantes, Borges atau Marquez, telah membentangkan 
cakrawala baru, yang membuka penjelajahan sekaligus tantangan baru bagi pujangga-
pujangga raksasa yang datang belakangan. Sureq Galigo yang juga telah 
menghamparkan horison baru, mestinya mengundang juga tantangan pengembaraan 
dan penciptaan literer generasi-generasi baru. Kajian antropologis, filologis dan 
semiotik yang sudah ada dan berkaitan dengan epik ini, sangatlah penting, kendati 
mungkin tak dengan sendirinya memadai. 

*** 

Kanon, yang menampik pembedaan antara pengetahuan dan pendapat, yang 
merupakan piranti untuk bertahan hidup, dan disusun untuk menjadi kebal-waktu 
(time-proof), bukannya kebal-nalar (reason proof), tentu saja dapat didekonstruksi; 
jika manusia mengira bahwa hal tersebut keliru, maka mereka dengan sangat baik 
menemukan cara untuk menghancurkan kanon-kanon tersebut. Kalimat yang berasal 
dari Sir Frank Kermode, dikutip Harold Bloom dalam The Western Canon, berlaku 
untuk semua kanon, baik yang dianggap sakral maupun yang dianggap sekuler. 
Kalimat itu tentu juga berlaku untuk Sureq Galigo. 

Sebagai sebuah teks besar, Sureq Galigo memang perlu diperlakukan sebagai naskah 
yang bisa dibongkar, bukannya teks yang tak boleh dimain-mainkan. Jika Sureq 
Galigo terus diperlakukan sebagai naskah angker, maka penghancuran dan kematian 
naskah tersebut akan tak terelakkan lagi. Pembongkaran atas Sureq Galigo menuntut 
perluasan akses sebesar-besarnya dan kebebasan penuh untuk memain-mainkannya 
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secara kreatif. Tanpa keleluasaan dan kebebasan ini, Sureq Galigo akan benar-benar 
menjadi seperti sebuah peradaban yang kehilangan penduduk, seperti sebuah kitab 
agung yang kehilangan ummat. 

Sebuah kajian menarik dari Sirtjo Koolhof, peneliti Sureq Galigo yang bermukim di 
Belanda, menunjukkan adanya sejenis kecerdasan linguistik yang memungkinkan 
tebentuknya komposisi Sureq Galigo yang panjangnya melebihi epik Mahabharata ini. 
Pemakaian bahasa literer yang khusus, metrum, penggunaan sejumlah rumus 
komposisi, sistem formulaik dan paralelisme, disebut-sebut sebagai unsur-unsur yang 
ada dalam kecerdasan linguistik itu. 

Penguasaan kosa kata Bugis arkaik dengan segmen-segmen pentasilabik serta unsur-
unsur lain yang yang menyusun kecerdasan linguistik tadi, memang sangat berguna. 
Pengetahuan itu menjadi kunci memasuki kosmos Sureq Galigo, menjelajahi 
pengetahuan, kebudayaan dan aspirasi-aspirasi tertinggi dari manusia-manusia yang 
terkait dengan epik besar itu. Paling tidak, untuk mengerti bagaimana naskah besar ini 
disusun dan ditransmisikan dari generasi ke generasi dalam wilayah linguistik yang 
sama. Namun demikian, hal-hal tersebut tidak memadai untuk melahirkan lagi 
kosmos itu, baik bagian-bagiannya apalagi keseluruhannya, untuk pembaca dunia di 
abad 21 ini. Diperlukan kecerdasan linguisik baru, kefasihan penggunaan media 
artistik baru yang bisa dipahami oleh publik yang ditujunya. Kecerdasan linguistik 
baru inilah yang bisa meneruskan secara kreatif apa yang kekal dan universal dalam 
epik besar tersebut. Wujudnya yang paling sederhana adalah penulisan ulang dalam 
bentuk novel, seperti yang misalnya dilakukan oleh Khrisna Dharma atas wiracarita 
besar India: Ramayana dan Mahabharata. Atau penulisan edisi populer untuk anak-
anak, seperti yang terjadi pada Popol Vuh, epik mitologis suku bangsa Maya, Amerika 
Selatan. 

“Kesakralan” Sureq Galigo yang membuatnya tak dapat diakses oleh sembarang orang, 
tampaknya memang harus disembelih dan dikorbankan. “Kesakralan” itu perlu 
dibunuh agar, seperti We Oddang Riuq yang meninggal tujuh hari setelah dilahirkan 
dan menjelma Sangiyang Serri, dari tubuhnya tumbuh padi yang menguning dalam 
lima nuansa warna, yang akan menghidupi manusia beribu tahun. Atau dengan 
metafor yang lebih kuat, “kesakralan” Sureq Galigo adalah “kekeramatan” pohon 
raksasa Welenrennge yang mengakar sampai ke pusar Bumi dan berpucuk sampai ke 
langit, yang mesti ditebang dan dijadikan perahu, agar Sawerigading dan 
keturunannya dapat berlayar menjelajahi dunia.  

 
Nirwan Ahmad Arsuka 
SUMBER: Bentara-KOMPAS, Maret 2002 
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NALAR INDRA DAN NALAR DUNIA:  

“Krisis Penciptaan Sastra” 

Setengah abad yang silam, Soedjatmoko, cendekiawan yang pernah disebut sebagai 
Dekan Intelektual Bebas Indonesia, mempertegas adanya “suatu krisis dalam 
kesusastraan kita”. Di dalam tulisan yang merupakan “Pengantar” untuk edisi 
perdana Majalah Konfrontasi, Juli-Agustus 1954, Soedjatmoko mengakui bahwa 
“banyak ciptaan yang memang berjasa, serta adanya kelancaran dalam bahasa yang 
dipakai. Akan tetapi ciptaan-ciptaan kesusastraan yang lebih besar masih saja 
ditunggu kehadirannya.” 

Kegelisahan mengenai krisis penciptaan sastra Indonesia sesungguhnya telah 
mendekam lama bahkan sejak diraihnya pengakuan kedaulatan Republik Indonesia. 
Kegelisahan itu kemudian meledak jadi polemik sejak munculnya tulisan Soedjatmoko 
di majalah yang merupakan “kelanjutan” Majalah Poejangga Baru yang diasuh oleh S. 
Takdir Alisjahbana, Achdiat Kartamihardja, Beb Vuyk, dan Hazil Tansil. Letupan yang 
dijabarkan Soedjatmoko dalam “Mengapa Konfrontasi” itu adalah endapan dari 
pergulatan dan pergesekan pemikiran yang dihasilkan kelompok studi Konfrontasi, 
minimal dari empat kali pertemuan. 

Boejoeng Saleh Puradisastra menjemput apa yang ditulis Soedjatmoko, dan dari sana 
polemik bermula dan berlangsung dalam tempo yang tidak singkat. Polemik di atas 
dianggap “berakhir” melalui tulisan “Paus Sastra” Indonesia, H. B. Jassin, 
“Kesusastraan Indonesia Tak Ada Krisis” yang disampaikan dalam sebuah Simposium 
Dies Natalis Fakultas Sastra Universitas Indonesia pada 4 Desember 1954. Namun 
demikian, tak berarti bara polemik itu benar-benar padam. Asrul Sani masih menulis 
“Salah Sangka Sekitar ‘Krisis’” di Siasat, 13 Maret 1955. Dua tahun kemudian 
Pramudya Ananta Toer masih menulis hal yang sama “Lesu; Kelesuan; Krisis; 
Impasse” di Siasat, 1957. (Lihat: Polemik Soedjatmoko VS Boejoeng Saleh, Penerbit 
Ombak, 2003). 

*** 

Bahasa memang medium yang dengannya sastra menghamparkan dirinya: menggelar 
kekuatannya sekaligus memamerkan krisisnya. 

Jika bahasa hanya dipandang sebagai ungkapan pikiran dan perasaan spontan 
manusia dengan memakai bunyi atau aksara, maka kita memang sulit melihat adanya 
krisis dalam sastra kita. Kitapun bisa dengan takzim bersepakat dengan HB Jassin 
atau siapa pun yang mengatakan “Kesusateraan Indonesia Modern Tak Ada Krisis”. 

Bahkan sejak jaman Jassin menuliskan pembelaannya, kita sudah bisa membaca 
sejumlah karya sasrta yang memamerkan kelancaran dalam bahasa yang dipakai. 
Setengah abad kemudian, kelancaran berbahasa sejumlah sastrawan muda kita kini 
bahkan sudah lebih baik dari generasi Jassin. Terlepas dari “apa” (matter) yang ingin 
mereka katakan, namun kemampuan “bagaimana” (manner) mereka mengatakannya, 
dengan sintaksis, diksi dan ritmenya, jelas menunjukkan kelancaran berbahasa yang 
kian licin. Penggunaan Bahasa dalam beberapa karya itu, keterampilan penulisnya 
dalam menata kalimat, sepintas bahkan hampir mencapai tingkat yang tidak jauh-jauh 
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amat dari — malah nyaris menyamai — kepiawaian berbahasa para pemenang Hadiah 
Nobel, katakan seperti penggunaan bahasa Toni Morrison, Derek Walcott atau J. M. 
Coetzee. 

*** 

Pada kulit luarnya, Bahasa memang ungkapan pikiran dan perasaan manusia, tetapi 
pada intinya bahasa adalah pengorganisasian dunia: dimulai dengan pengorganisasian 
dunia kognitif yang kelak bergerak ke pengorganisasian dunia luar. Pengorganisasian 
dunia kognitif sudah dilakukan sejak dari penciptaan unsur dasar sastra seperti 
metafor yang, dalam kalimat Walter Benjamin, adalah perangkat di mana kesatuan 
dunia secara puitis disajikan. Kekerasan terorganisir atas bahasa sehari-hari, seperti 
yang dipahami kaum Formalis Rusia, hanyalah salah satu cara yang mungkin untuk 
mengorganisasikan, dan mengorganisasikan ulang, dunia kognitif. 

Sebagai bentuk khusus yang mengorganisasikan seluruh bidang semantik, sastra yang 
benar-benar kuat dan besar adalah sastra yang akhirnya menyeret kehidupan hanyut 
meniru separuh atau bahkan mungkin seluruh sastra tersebut. Sastra seperti ini, di 
mana kehidupan berpusar dan mengambil ilham darinya, tegak menjulang dengan 
bayang-bayang yang melintasi abad dan benua. 

Jika bahasa dilihat sebagai pengorganisasian dunia dan sastra adalah wujud kesadaran 
dramatik atas pengorganisasian dunia itu, maka mungkin kita baru akan melihat krisis 
kita, yang bukan hanya krisis sastra (juga bukan sekedar krisis sastra berbahasa 
Indonesia). Krisis itu langsung menelanjangi diri dalam dua gejala paling menonjol 
penggunaan bahasa dalam sastra Indonesia, yang sudah sering diangkat sejumlah 
pengamat. Gejala pertama diperlihatkan oleh para penyair kita yang tampak begitu 
piawai menyusun puisi yang ganjil, dan begitu tertatih-tatih ketika mencoba 
menyusun esei atau prosa yang kuat. Puisi-puisi mereka pun umumnya gelap. Dan jika 
puisi-puisi itu cukup jernih, maka puisi itu terasa sebagai rekaman dari indra yang 
dilanda chaos. 

Gejala kedua diperlihatkan oleh beberapa novelis kita yang paling menjanjikan. 
Mereka menulis novel dengan bahasa yang menari-nari. Tapi novel-novel ini sangat 
lemah dalam alur dan perwatakan; mereka seringkali mengandung bagian-bagian yang 
sangat menarik, tetapi konstruksinya goyah bahkan nyaris berantakan jika dikaji 
secara menyeluruh. Gejala ini juga diperlihatkan oleh film-film kita yang gambarnya 
puitis tetapi yang stuktur ceritanya lemah. Sebagian sangat besar karya sastra dan seni 
kita, yang produksinya terus berjalan dan meningkat pesat itu, memang mudah 
memelesetkan orang mengenang sebaris kalimat dalam novel Magic Mountain 
Thomas Mann. It was fresh — that was all. It lacked odor, it lacked content, it lacked 
moisture. It went easily into the lungs and said nothing to the soul. 

Tentu saja tidak bisa dikatakan bahwa sama sekali tak ada karya seni dan intelektual di 
Indonesia yang bisa mengatakan sesuatu pada jiwa. Namun demikian, jumlah karya 
setingkat itu, sangatlah sedikit dan kemunculannya pun sangat acak, dan karena itulah 
disebut krisis. Untuk sementara saya menyebut gejala luas ini sebagai dominasi nalar 
indra atas nalar dunia. 

*** 

Data pertama bagi indra dan pengalaman manusia memang berada dalam keadaan 
yang begitu kompleks, bahkan kacau-balau. Sementara itu, alam yang tak bisa 
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dipahami, betapapun mentah pemahaman itu, sungguh bukan alam yang bisa 
dihidupi. Kompleksitas data itu mengobarkan dalam benak manusia kerinduan akan 
penjelasan yang sederhana, yang bisa membantunya bertahan hidup. 

Sebelum penjelasan yang sederhana itu diperoleh, manusia dan leluhur primatnya 
mengandalkan kelangsungan hidupnya pada indranya: pada apa yang langsung dilihat 
oleh matanya, pada apa yang langsung didengar oleh telinganya, pada apa yang 
langsung dirasakan oleh kulitnya. Nalar memang belum banyak digunakan, dan 
kalaupun dipakai maka maka itu lebih berupa nalar indra, yakni nalar yang disusun 
dengan mengandalkan data-data spontan indrawi. Nalar indra adalah nalar asosiatif 
yang cenderung mengaitkan sebuah tanda dengan peristiwa yang kaitan logisnya bisa 
sangat lemah, atau lebih tepatnya: dasar empiriknya sangat rapuh. 

Secara linguistik, “nalar indra” merupakan oksimoron (contoh lain: cahaya gelap), 
sementara “nalar dunia” adalah pleonasme (contoh lain: cahaya terang). Sebagaimana 
tak ada cahaya yang benar-benar gelap, begitu juga tak ada makhluk hidup yang tak 
bernalar, karena bahkan organisme bersel tunggalpun, dengan “sistem indra”-nya 
yang sederhana, terbukti memiliki penalaran sendiri yang membuatnya bisa 
meneruskan arus genetiknya di tengah dunianya yang terbatas. Kegiatan indra 
memang tak punya kaitan kuat dengan penalaran logis dan abstraksi kompleks. Indra 
mengaitkan diri pada trauma dan prasangka yang tak harus logis. Sementara kegiatan 
nalar adalah kegiatan yang dengan sendirinya membangun struktur; dari struktur 
yang sederhana ke struktur yang kian kompleks: dunia dengan dimensi ruang dan 
waktunya, di mana masa silam dihuni oleh lumbung pengetahuan dan masa depan 
diisi dengan abstraksi dan penyempurnaan dunia. 

Yang pasti, strategi survival yang mengandalkan indra itu terbukti berguna terutama 
ketika informasi lingkungan memang kacau balau, peristwa-peristiwa terjadi seakan 
tanpa kaitan yang jelas. Tapi strategi ini hanya berguna untuk survival, untuk berbiak 
melanjutkan hidup, seperti halnya yang terjadi pada mamalia dan segenap 
bioorganisme lainnya; bukan untuk berbudaya, bukan untuk meningkatkan mutu 
hidup yang berkelindan dengan perenungan tentang kenyataan terakhir dan hakekat 
terdalam serta tujuan tertinggi kehidupan dunia. 

Kebudayaan muncul ketika leluhur purba manusia mulai membangun pemahaman 
bahwa dunia pada dasarnya terstruktur, bahwa peristiwa-peristiwa terjadi karena 
sejumlah kaitan. Alam, betapapun, memang menunjukkan sejumlah keteraturan, lewat 
perubahan siang dan malam, pertukaran musim, lewat kelahiran dan kematian. 
Pengamatan dan ingatan atas keteraturan itu, memberi jalan pada manusia untuk 
“memahami” kaitan-kaitan antar peristiwa, “membaca” tanda-tanda. Mereka mereka 
membangun teknologi sosial bernama bahasa dan mitologi untuk mengorganisasikan 
pengalaman dan menstrukturkan dunia. 

*** 

Jika pengetahuan diandaikan sebagai sistem kibernetik, maka pengetahuan dan 
strategi berpikir masyarakat pramodern adalah sistem kibernetik yang masukannya 
berasal dari apa yang dicerap indera. Padahal orang sungguh tak harus belajar geologi, 
Marx, Freud atau Levi-Strauss untuk paham bahwa realitas yang spontan tercerap oleh 
indra manusia, kerap berasal dari suatu taraf yang lebih mendalam, yang tak tercerap 
jangkauan sempit indra. 
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Karena ditata melulu di atas persepsi realitas yang spontan, sistem pengetahuan dan 
strategi berpikir masyarakat pramodern perlu waktu untuk sadar bahwa konstruksi 
kognitif yang dihasilkan oleh strategi berpikir itu bisa juga dimaterialkan dan 
diumpankan balik, di-reentry-kan ke dalam sistem itu, suatu kegiatan kognitif yang 
dalam literatur filsafat disebut refleksi dan dalam kibernetik disebut referensi diri. 
Setelah bekerja ribuan tahun, ditopang oleh suatu mekanisme non-linier yang muncul 
dalam pemikiran sejumlah jenius purba, sistem pramodern bisa juga menghasilkan 
sistem pengetahuan, saripati perenungan dunia dan manusia, yang tak gampang 
diremehkan. 

Selain karena masukannya yang jauh lebih luas dari apa yang bisa dicerap spontan 
indera manusia, pengetahuan ingeniur mengubah dunia dengan radikal dalam waktu 
begitu singkat terutama karena kesadarannya mengumpan-balikkan dirinya ke dalam 
dirinya sendiri, yang terus memberi wawasan baru ke dalam semesta kenyataan. 
Referensi diri yang bertanggung jawab terhadap pertumbuhan, atau tepatnya 
peledakan, pengetahuan ilmiah secara eksponensial ini jadi sumber revolusi pemetaan 
kognitif dan perangkaan rujukan kosmologis manusia. 

*** 

Adalah keperkasaan nalar dunia dan ilmu pengetahuan yang membuat dunia dalam 
beberapa abad terakhir berubah demikian hebat. Metafor hari kemarin pun tanpa bisa 
dielakkan menjadi klise hari ini, yang menuntut penciptaan metafor-metafor baru. 

Revolusi dan perubahan dunia itu, bagi sebagian orang, terhampar sebagai proses 
mahadahsyat, yang dikira berada di luar kemampuan manusia untuk membayangkan, 
menangkap, mengerti dan merasakannya. Bagi orang yang berada di pinggir, berputar-
putar hanya luar pusaran penciptaan dunia baru itu, pendek kata, bagi mereka yang 
tak terlibat dengan produksi — pengertian kunci yang dipegang Bertolt Brecht dalam 
perdebatannya menghadapi George Lukacs, dunia telah berkembang di luar batas-
batas yang bisa dipahami. 

Menghadapi dunia yang berlari tunggang-langgang menjauh dari batas-batas 
pengetahuan tradisionalnya, manusia akan cenderung bersikap defensif atau 
kehilangan orientasi. Sebagian menjadi masokhis dan menipu diri dengan dengan cara 
yang patetik. Merekapun membangun pemikiran yang mulanya mungkin terdengar 
revolusioner tetapi akhirnya cuma layak dikuburkan, setidaknya dibongkar ulang, 
karena pemikiran itu telah menjadi resep bagi primitifisasi dunia dimana manusia 
diminta untuk semata-mata bergantung pada indranya. 

Neil Postman, misalnya, yang pernah dikutip penyair Adi Wicaksono untuk membela 
film-film Indonesia mutakhir yang tak sanggup bersaing dengan film-film Iran atau 
Cina Daratan itu, mendakwahkan perlunya suatu sikap yang cenderung tidak hirau 
terhadap kepaduan dan koherensi teks. Itulah cara yang dianggap benar menaggapi 
hempasan gelombang pasang ingar-bingar dunia tipografis yang diledakkan oleh 
revolusi ilmu dan teknologi. Yang dicari justru keterpecahan, ketercerai-beraian, 
fragmentasi, segregasi, benturan-benturan acak, suatu histeria yang diam-diam 
menghasilkan semacam sikap emoh struktur. Citra yang berpilin dengan citra, gambar 
yang tumpah dalam buncahan dan potongan-potongan gambar, cukuplah diterima 
sebagai empasan sensasi yang menyentuh indra penglihatan, tak perlu diusut hal ihwal 
di baliknya, tak penting benar apakah ada maknanya atau sekadar nonsens. 
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Dicarilah, apa yang disebut Roland Barthes sebagai jouissance, suatu kenikmatan yang 
dihasilkan dari permainan bentuk yang semata-mata indrawi, dangkal dan wantah, 
bukannya suatu plaisir yang dapat menghasilkan semacam kenikmatan intelektual. 
Suatu permainan visual untuk tujuan permainan itu sendiri. Dan di situ, konon, tak 
diperlukan koherensi dalam bentuk apa pun. Pengejaran kenikmatan indrawi secara 
ekstrim ini, ditopang dengan penumpulan nalar dan pelaksanaan kekuasaan secara 
arbitrer, dihadirkan dan diejek dengan kuat misalnya dalam film Pier Paolo Pasolini: 
Salo. 

Seni dan pemikiran yang mengaitkan diri dengan semangat postmodern 
dekonstruksionis ini, dalam beberapa hal memang layak dibongkar karena berdiri di 
atas sejumlah pengertian yang rapuh. Salah satu di antara pengertian yang nyaris 
mencapai tingkat iman itu adalah bahwa dunia dan kenyataan bersifat kacau balau, 
terpecah-pecah, chaotik. Keyakinan yang meluas bahwa kenyataan bersifat kacau 
balau atau arbitrer, meletakkan kaum penghujat rasio itu sejajar dengan masyarakat 
primitif pra-ilmiah yang mengira bahwa bumi ini datar, atau para inkuisitor yang 
mengimani bahwa matahari beredar mengitari bumi. Sekalipun pengalaman spontan 
dan indrawi menunjukkan bahwa kenyataan berwatak acak dan terpecah-pecah, tidak 
dengan sendirinya kenyataan dan dunia memang acak dan terpecah-pecah. 
Pengalaman memang bisa jadi guru yang sesat dan menyesatkan. 

**** 

Reaksi terhadap perkembangan dan perubahan dunia yang luar biasa itu, dalam 
khazanah sastra Indonesia, menunjukkan banyak hal menarik. Dalam hampir semua 
karya sastra Indonesia, dunia yang dibentuk oleh sejarah dan manusia adalah tokoh 
yang tak pernah hadir. Dan kalaupun hadir, ia lebih merupakan tamu yang tak 
diundang. Ia lebih sering muncul sebagai bahan yang digunjingkan, setelah 
sebelumnya direduksi bahkan dimutilasi dengan semena-mena. Dalam pergunjingan 
itu, dunia dicurigai, disepelekan, dijauhi. 

Memang ada juga karya dimana dunia, dalam hal ini Barat, malah disembah secara 
membabibuta. Namun demikian, dalam khazanah sastra ini, dunia tidak hadir sebagai 
kawan dekat yang menghamparkan diri dengan segala kebesaran dan 
kompleksitasnya, dengan segenap proses pertumbuhan dan percobaanya, yang kadang 
menakjubkan kadang menggelikan, yang memberi ruang pagi penulis dan pembaca 
untuk tumbuh bersama mengembangkan dan mengritik diri, memperpeka indra 
memperkaya rohani. 

Karya yang disusun dengan jarak dari dunia, memang memustahilkan munculnya 
kerja seni besar yang, dalam kalimat Soedjatmoko, seolah-olah membuka mata kita 
secercah kepada kebenaran yang dirasakan sebagai pengalaman langsung tapi tak 
berwujud, sebagai kesadaran serta kejadian batin, yang oleh si pencipta seni ditangkap 
dan dipantulkan, seperti cahaya matahari ditangkap intan permata dan terbias 
berpancaran aneka warna pada faset-fasetnya. 

Dalam khazanah karya yang sudah terentang puluhan tahun itu, orang mudah naik 
pitam mencari karya dengan penjelajahan dan perayaan atas sesuatu yang jauh lebih 
besar ketimbang karakter-karakter atau tempat-tempat istimewa yang diuraikannya. 
Karya yang tidak benar-benar bergulat dengan dunia, tidak memahami benar 
logikanya, adalah karya yang memang memustahilkan hadirnya sebuah pandangan 
dunia, pengalaman eksplorasi sejumlah pertanyaan-pertanyaan besar tentang arah 
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hidup individual dan sosial, tentang sebuah sistem keyakinan, tentang tradisi-tradisi 
masa silam dan kemungkinan-kemungkinan hari depan – tentang hal-hal besar yang 
dengannya manusia mendefinisikan kebudayaan. 

Yang gampang ditemukan adalah karya-karya dimana para sastrawan, mengutip satu 
baris Wing Karjo, ikut menuang racun berwarna-warni, dalam dunia yang menurut 
pengalaman indrawi mereka: carut marut dan serba tak pasti. Dan warna racun yang 
paling dominan adalah ungu, dengan berbagai gradasinya: psikologisme dengan 
berbagai kepekatannya. Mereka ini sibuk menularkan kesadaran palsu bahwa dunia 
memang tak terkontrol dan mustahil dipahami, bahwa dunia memang sebagaimana 
yang melulu dialami secara indrawi, bahwa upaya untuk membangun narasi besar, 
karena sejumlah kegagalannya, maka akan seterusnya ditakdirkan gagal. 

*** 

Racun warna-warni itu dituang juga oleh para sastrawan yang paling hebat. Goenawan 
Mohamad jelas adalah penyair yang termasuk paling berjasa dalam memperkaya 
bahasa Indonesia. Yang menarik — atau justeru tidak menarik — dari Goenawan 
adalah bahwa bahasa yang ia kembangkan adalah bahasa yang dilandasi oleh 
ketidaknyamanan terhadap dunia dan sejarah, yakni dunia dan sejarah yang telah 
melahirkan banyak hal, termasuk gramatika dan vokabuler yang telah ikut memberi 
ilham pada mereka, termasuk Goenawan, untuk memperkaya Bahasa Indonesia. 
Dalam pidato penerimaan Hadiah A. Teeuw, Goenawan meyebut sejarah yang hadir 
sebagai sesuatu yang brutal, kebudayaan sebagai trauma. Pidato Goenawan itu, seperti 
halnya banyak puisi-puisi dia, dalam beberapa hal terasa kuat sebagai versi yang 
sangat halus dari sebuah Ratapan Anak Tiri Sejarah. 

Dibantu oleh sejumlah pemikiran postmodern, Goenawan pun memparodikan nalar 
dan ilmu, menghadirkannya sebagai sesuatu yang wataknya tak akan berubah dan 
akan selalu memiskinkan dunia. Membuat parodi tentang nalar dan ilmu, lalu 
melancarkan kritik terhadapnya, memang tidak dengan sendirinya mencerminkan 
pengetahuan dan kritik yang memadai terhadap nalar dan ilmu. Terbukti bahwa kritik 
nalar dan ilmu terhadap dirinya, jauh lebih revolusioner dan tentu saja lebih produktif 
dibanding kritik yang memparodikannya yang datang dari luar. 

Kecurigaan Goenawan terhadap nalar dan ilmu, yang rupanya punya banyak pengekor 
itu, tampil bersama dengan kecurigaan terhadap bahasa ilmu dan teknologi, yang 
mutlak membutuhkan konsep yang jelas, makna yang taksa, arti yang tak terbantah; 
bahasa yang secara hiperbolik disebut sebagai bahaya maut bagi kehidupan puisi 
Indonesia. 

Ketaksukaan terhadap bahasa dengan makna taksa itu, bahasa matematika misalnya, 
sudah muncul antara lain lewat Heidegger yang mempersoalkan calculability and 
certitude of representation. Matematika memang memberi ilmu sebuah bahasa yang 
transparan dan telah kehilangan seluruh rahasia ontologisnya sehingga 
memungkinkan munculnya makna yang tunggal dan stabil. Sebagai bahasa, 
matematika telah dimurnikan dari sifat acak absolut bahasa sehari-hari, sebelum 
adanya figurasi dan makna, atau dengan figurasi dan makna yang terus berubah 
bersama mobilitas tanda linguistik. 

Di dunia di mana kelimpah-ruahan dan ambiguitas makna disembah, matematika 
memang akan berhadapan diametral dengan puisi. Dalam matematika, tanda bahasa 
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boleh berubah-ubah dan beraneka namun artinya sudah tertetap dan tertentu. Dalam 
puisi, ada banyak arti meskipun tanda-tandanya tertetap dan tertentu. Sajak, 
meminjam Octavio Paz, adalah suatu totalitas pekat-kental, dan perubahan paling 
kecilpun sudah mengubah bukan saja arti tapi juga keseluruhan komposisi. Dan puisi, 
seperti ditulis Goenawan Mohamad, tak cuma kata, tak cuma kalimat, yang menuntut 
kita melotot. Ia juga nada, bunyi, bahkan kebisuan, juga elemen ketidaksadaran, atau, 
jika kita setuju dengan Freud, ungkapan yang terbentuk dari dorongan-dorongan 
naluri. Di sini puisi niscaya akan tampil sebagai pahlawan dengan kualitas ilahiah 
memperkaya dan bahkan mentransendir bahasa, sedang matematika akan tampak 
sebagai penjahat dengan kemampuan satu-satunya memiskinkan dan membunuh 
bahasa, dengan menyedot darah kelimpah-ruahan dan ambiguitas makna darinya. 

Namun, jika sebuah bangunan matematis dihadapi dalam suasana stimmung a la 
Nietzsche, maka bangunan matematis yang memang meniatkan membebaskan diri 
dari infeksi sejarah, mengosongkan diri dari fungsi ruang dan waktu itu, juga sanggup 
untuk membuat orang mendengar gagasan di belakang simbol matematis itu, intuisi di 
belakang gagasan itu, dan Nalar di belakang intuisi itu: Nalar yang berbicara pada 
manusia dan dunia lewat formulasi tipografis matematikawan. Stimmung, jelas akan 
mengubah keindahan matematis — yang dalam pandangan Bertrand Russell hanyalah 
keindahan yang dingin dan sederhana yang tak memancing reaksi dari hakekat 
manusia yang lemah, tanpa jeratan yang memukau — menjadi keindahan yang hampir 
setingkat revelasi, penyingkapan kekuatan rahasia logika di hadapan kenyataan. 

Dengan kalimat lain, sebuah rumusan matematis bisa membawa efek estetik-spiritual 
yang sama dengan sebuah taman pasir dan karang. Efek estetik dan spiritual itu hanya 
sebagian dari sejumlah kekuatan yang dimiliki oleh matematika, kekuatan yang 
menjadikan matematika bahasa yang mampu memberi ilmu landasan untuk 
mengontrol dunia fisik, untuk mengatasi kenyataan. 

*** 

Pramoedya Ananta Toer adalah novelis Indonesia yang paling berhak untuk meratap-
ratap atas perlakuan sejarah pada dirinya, tetapi justeru dialah yang paling menonjol 
menyambut hangat dan tegas kehadiran ilmu dan teknologi; satu-satunya yang dengan 
sadar menyatakan bahwa karangannya disusun untuk menjadi sebuah tesis. Genre 
sastra yang ia pilih, memang lebih memungkinkan ia menata sebuah pandangan 
dunia. Kesadaran bahwa karya adalah sebuah tesis, di samping pergulatan nyata 
dengan dunia yang ditulisnya, itulah agaknya sumber kekuatannya, yang memberi 
sejumlah gravitasi pada tulisan-tulisannya yang terbaik, yang jika diperam dan 
dirapikan lagi akan jadi jauh lebih baik. 

Andreas Teeuw pernah menyebut bahwa Pram adalah penulis yang lahir sekali dalam 
satu abad, setidaknya satu generasi. Dengan berlalunya abad 20, saya sungguh 
berharap semoga Pram benar-benar menjadi penulis terakhir Indonesia yang 
membiarkan karyanya dicemari oleh sejenis Manicheanisme, sebuah kosmologi kuno 
yang keterlaluan sederhananya, yang membagi dunia dalam dua kutub yang tak 
terdamaikan. Semoga tak ada lagi sastrawan Indonesia yang sadar atau tidak, merusak 
seni dan pemikirannya dengan sejumlah esensialisasi, yang mereduksi sekaligus 
mengasosiasikan seseorang atau satu kaum pada sejumlah isme yang mustahil orang-
orang seperti Pram berdamai dengannya. 
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Biarlah proyek pengungkapan sejarah Pram, dan kepekaan atas Liyan yang disajikan 
Goenawan, menjadi bagian dari berbagai bahan mentah bagi para penulis yang 
mencoba menghadirkan ulang Indonesia, dan dunia, di masa-masa yang silam. Bahan 
mentah yang menanti sentuhan dan ilham yang memungkinkan penulis seperti Walter 
Benjamin bergerak membangun ulang ibukota dunia Abad 19, Paris, dengan cara yang 
konon sebanding dengan metode fisi nuklir yang melepaskan energi yang terpenjara 
dalam struktur atom. Cara itu dimaksudkan untuk membebaskan energi sejarah yang 
dahsyat yang tidur mendekam di bawah berbagai narasi sejarah yang klasik. 

Adapun mengenai karya sastra yang sudah ada, dan cita-cita liteter yang belum 
tercapai, biarlah jadi bahan bagi upaya memadukan segenap kekuatan estetik yang 
terserak dan kenyataan yang tepecah-pecah, untuk membangkitkan sekaligus 
menantang dunia dengan alegori dan ironi, seperti reaksi fusi yang melebur atom-
atom sederhana, untuk menghasilkan atom baru dan ledakan energi yang 
memekarkan bintang-bintang dan matahari. 

Sastra dan seni besar seperti itu tentu saja masih butuh indra. Tubuh dan indra adalah 
instrumen yang paling peka untuk mengecek kenyataan spontan, indikator akan 
kekonkretan, jangkar bagi kehadiran manusia di dunia. Tetapi, karya seperti itu juga 
butuh sesuatu yang sangat intelektual, yang setara dengan upaya monotheisme 
Ibrahim mengajukan waktu linier yang berurutan dan tak berulang, sebagai kritik 
terhadap waktu siklis dunia Yunani-Romawi Kuno dan segenap masyarakat penganut 
politheisme. 

Nirwan Dewanto yang kerap mengritik, bahkan mencemo’oh kondisi sastra dan seni di 
Indonesia, pernah menulis esei yang mengutip Octavio Paz tentang berakhirnya seni modern. 
Yang luput dilakukan Dewanto adalah mengutip Paz pada bagian yang lebih penting di esei Paz 
yang berjudul “Puisi dan Modernitas” itu, yakni pada analisis kelahiran seni dan peradaban 
modern. Era Modern dengan berbagai sastra dan seninya, menurut Octavio Paz, lahir sebagai 
kritik terhadap kekekalan waktu monoteisme Ibrahim, dan munculnya faham waktu yang 
berbeda. Dalam pandangan dunia monotheistik, di atas waktu linier historis yang terbentang 
sejak kejatuhan Adam sampai ke Hari Pembalasan, masih ada waktu magis lain yang tak 
mengenal perubahan, yakni kekekalan. Fajar modernitas rekah ketika waktu finit linier 
monotheisme, dengan awal dan akhirnya, diubah menjadi rentang waktu yang nyaris tak 
terbatas bagi evolusi alam dan sejarah, dan yang tetap terbuka dengan segala kemungkinannya 
ke masa depan. Modernitas pun mendevaluasi kekekalan di luar waktu: kesempurnaan 
dipindahkan ke masa depan yang berada di dunia ini, bukannya di alam Akhirat. 

Perkembangan dan pencapaian rasio manusia di awal alaf ini, bukan saja membuka jalan untuk 
mengatasi waktu monotheistik dan waktu modernis itu, dengan memuliakan Kehadiran, seperti 
yang diajukan Paz. Selain memberi jalan bagi pengorganisasian dan persilangan waktu, 
imajinasi yang menubuh dalam kehadiran tanpa satu titik waktu, rasio itu bahkan 
menghamparkan kemungkinan untuk memperoduksi sendiri secara fisik, bukan sekedar 
kognitif, ruang dan waktu sendiri. Jika kritik terhadap waktu linier monotheisme telah 
melahirkan jaman modern, maka kita bisa bayangkan apa yang mungkin lahir dari kemampuan 
menciptakan waktu itu sendiri.*** 

Nirwan Ahmad Arsuka 
SUMBER: Bentara-KOMPAS, 5 Mei 2004 
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PERJUANGAN UNTUK NURANI:  

Sastra dan Hak Asasi Manusia 

Kalau mendengar tentang hak asasi manusia, kita bayangkan mungkin sebuah 
dokumen yang sekarang ikut menjadi salah satu persyaratan di dalam hubungan 
internasional, yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia 
memang mendapat tempatnya yang kuat di dalam piagam Perserikatan Bangsa-
Bangsa yang diterima oleh para anggotanya di dalam sidang umum PBB pada tanggal 
10 Desember 1948. 

Sekalipun demikian, proses pengakuannya berjalan melalui perjuangan politik dan 
sosial yang sangat panjang dan penuh kepedihan bagi berbagai golongan di dunia yang 
mengalami perlakuan tidak adil dan tidak manusiawi serta menjatuhkan banyak sekali 
korban. Keseluruhannya merupakan bagian dari gerakan sistematik untuk mengakhiri 
berbagai praktek kezaliman yang menyangkal martabat manusia, karena disadari 
bahwa hormat terhadap manusia dan pengakuan akan keutuhannya menjadi nyata 
dan kongkret dengan menghormati hak-haknya. 

Memahami proses kelahiran paham hak asasi sebagai proses kelahiran kesadaran 
bersama akibat pengalaman kezaliman, membawa kita kepada pengertian lebih 
mendasar yang ada di belakang paham hak itu sendiri, yaitu keyakinan mengenai 
humanisasi hidup. Justru karena itulah sastra sebagai sebuah perjuangan untuk 
nurani yang mungkin tergamangkan oleh sejarah, menjadi sebuah komunikasi yang 
menawarkan kemungkinan-kemungkinan baru untuk sebuah kerinduan akan 
humanisasi hidup itu. Dalam sastra ada paradigma sosial-politik-budaya-moral. 
Namun karena kerinduannya yang rendah hati, ia mengajak pengasahan imajinasi–
yang senantiasa mendahului kehendak–tanpa menggurui. Persoalan-persoalan 
kemanusiaan tampil secara hipotetis lewat contoh atau perbandingan. 

Itu semua menjadi mungkin karena–meminjam istilah Ben Okri, penulis Nigeria yang 
bermukim di London–manusia adalah homo fabula, mahluk pengisah. 

Ketika manusia dipanggil dengan angka di dalam Sehari dalam hidup Ivan Denisovich 
(1962), Solzhenitsyn bukan sekedar mengisahkan kekejaman di barak tahanan kamp 
Siberia Utara, tempat para tahanan politik bercampur penjahat semasa pemerintahan 
Stalin melaksanakan kerja paksa, penganiayaan, dan penguasaan oleh narapidana 
lainnya. Ia mengisahkan bagaimana manusia, mahluk yang secara ideal diandaikan 
sebagai mahluk berakal budi yang mengakualisasikan potensinya, menjalani hidup 
dengan martabat yang direduksi ke pengisian hari ke hari demi semangkuk sup, 
sepotong roti, dan kadang-kadang sebatang rokok. 

Ia mengisahkan tentang regu-regu bernomor yang diadakan supaya para tahanan injak 
menginjak “Kamu seenaknya saja kerja … aku akan kelaparan karena kamu. Kamu 
harus kerja…!”, sehingga tercipta sebuah sistem pengawasan lewat saling mengawasi, 
yang memuncak di pengawasan seorang pemimpin regu. Sesama narapidana. 

Ia mengisahkan bagaimana kalau seseorang pernah dihukum, dan dengan begitu 
kehilangan hak-hak sipilnya, maka tidak ada lagi pekerjaan yang bisa ia peroleh serta 
tidak lagi ia diizinkan pulang ke rumah. 
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Ia mengisahkan bagaimana manusia direduksi ke nomor sehingga bahkan kematian 
tidak lagi bermakna hilangnya nyawa melainkan nomor-nomor dalam regu di barak-
barak tahanan (Dan ini bukan lelucon. Ia bisa mengambil nomor kita pada saat ia 
memandang kita dan memberikannya kepada sipir. Kita akan masuk penjara…kalau 
kita dapat hukuman sepuluh hari dalam sel…dan bertahan …itu berarti bahwa seumur 
hidup kita akan rusak…tidak akan keluar dari rumah sakit lagi seumur hidup…orang-
orang yang dihukum lima belas hari semuanya mati dan dikubur……”… kau, S-311. 
Mari kita pergi!” “Kemana?” “Kau tahu sendiri” “Berapa hari” “Sepuluh. Ayo cepat.” 

Sistem panoptisme, pengawasan dengan seminimal mungkin pengawas namun 
berhasil memunculkan kesadaran dalam diri seseorang bahwa ia terus menerus 
diawasi sekalipun di bawah pengawasan diskontinu, serta pereduksian manusia ke 
nomor-nomor muncul dengan menyolok di dalam 1984 (1949) George Orwell.  

Penghilangan pengakuan atas individu dan dengan begitu atas martabat manusia di 
dalam 1984 berlangsung lewat teror, penyiksaan, penguasaan kebenaran, manipulasi 
ideologi, dan psikologi… BIG BROTHER IS WATCHING YOU……”Apakah Saudara 
Tua itu betul ada?”…”Tentu saja ia ada” … “Apakah ia ada seperti saya ada?” 
…”Anda tidak ada.” 

Dapatkah manusia menanggalkan kerinduan dan perjuangannya akan kebebasan, 
martabat, cinta, dan integritas diri? Dapatkah manusia, oleh semua proses itu, 
melupakan ke-manusia-annya dan menjadi otomaton-otomaton tak bernurani? 

Solzhenitsyn menunjukkan kemenangan kerinduan atas dehumanisasi yang tak kenal 
ampun tersebut. Ia menyampaikan bagaimana sebuah kebertahanan harapan muncul 
bersama tokoh Alyoshka yang menolak menerima penderitaan sebagai semata-mata 
penderitaan, dan memaknakannya dengan melakukan mimesis kreatif yang, mengacu 
ke–dalam hal ini dapat dilihat sebagai–karya sastra, Injil. 

Ini berbeda dengan Orwell, karena untuk Orwell, dunia terasa kian lama kian 
menekan. Ketika manusia menyerahkan keseluruhan kebebasan dan integritasnya, 
maka Slavery is Freedom–seperti tulis Fromm untuk membalik Freedom is Slavery 
yang menjadi slogan pencucian otak di dalam 1984. Manusia merasa bebas justru 
karena kehilangan kesadarannya atas perbedaan salah dan benar…sebuah suara–atau 
mungkin hanya ingatan yang mengambil bentuk suara–melagukan…” Under the 
spreading chestnut tree…I sold you and you sold me..” … dua tetes air mata jatuh di 
sisi-sisi hidungnya. Tetapi tidak apa-apa, semuanya baik-baik saja, pergulatan itu telah 
selesai. Ia telah meraih kemenangan atas dirinya. Ia mencintai Saudara Tua … dan 
masa lampau pun menjadi ingatan semu yang dienyahkan jauh-jauh. Bahkan 
kehendak baik tidak pernah cukup. 

Ingatan. Melupakan adalah mengabaikan, melupakan adalah penolakan untuk 
mengakui, tulis Elie Wiesel, dalam doa Elhanan (The Forgotten, 1992)… Engkau yang 
memandang jauh ke masa depan manusia, jangan biarkan aku memutus diriku dari 
masa lampau … Tuhan kebenaran, ingatlah bahwa tanpa ingatan kebenaran hanya 
menjadi topeng kebenaran … Ingatlah bahwa hanya ingatanlah yang membawa 
kembali manusia ke sumber kerinduannya kepada Mu … Ingatlah, Tuhan sejarah, 
bahwa Engkau menciptakan manusia untuk mengingat … Aku tak berharap untuk 
melupakan apapun. Tidak yang hidup dan tidak yang mati. Tidak suara-suara dan 
tidak kebisuan… 
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Keterbelengguan kepada masa lampau dan kemampuan membebaskan diri tanpa 
melupakan, menghasilkan penyelesaian yang berbeda terhadap berbagai bentuk 
pengingkaran terhadap martabat manusia. Karena itu pula, sejarah seringkali resistan 
terhadap ingatan, namun sastra lahir dari ingatan. 

Ingatan yang mengingat di atas harga yang dibayar untuk melupakan. Ingatan yang 
mampu mengubah korban menjadi pelaku, seperti di dalam Dawn, ketika Elie Wiesel 
menuliskan pertanyaan tokoh utamanya, Elisha, seorang Yahudi, saat harus 
menembak mati seorang sandera tak bersalah, ”Mengapa aku harus membencimu, 
John Dawson? Karena umatku tak pernah tahu caranya membenci. Tragedinya 
sepanjang abad, dapat dijelaskan berdasarkan kealpaan rasa kebencian itu di dalam 
hidupnya. Akibatnya mereka dibasmi dan dihina.” 

Elisha, yang artinya “Tuhan mendengar,” menembak dan namanya diucapkan oleh 
sang sandera yang mati. Ia tidak mendengar, Elisha dan Tuhan; seperti juga dalam 
karya Elie Wiesel lainnya, Eliezer, sang tokoh utama yang namanya berarti “Tuhanku 
adalah pertolonganku,” tak dapat menolong ayahnya yang pada saat ajal memohon 
seteguk air; sama seperti Tuhan tak dapat menolong mereka. 

… “Jangan tersenyum.” Aku ingin berkata kepadanya, “Jangan tersenyum karena aku 
tak sanggup menembak seseorang yang tersenyum.” Elisha menembaknya juga. 
Perjumpaan, nama, dan wajah, tidak mengubah kebencian demi kebencian yang ia 
bangun sendiri dan keyakinan bahwa ia adalah jumlah total hakikat diri korban-
korban Holocaust yang wajah tanpa namanya atau nama tanpa wajahnya, senantiasa 
datang mengisi malam-malam kamar sempitnya. 

Namun kebencian tetap bukan merupakan jalan keluar dalam menemukan suara 
untuk mereka yang tidak lagi dapat bersuara. Inilah yang tampil dalam karya lain 
Wiesel, The Fifth Son, dan justru karena itu martabat manusia menerima pengakuan 
nyata. Yaitu ketika korban tidak melahirkan korban baru. Dalam karya ini perjumpaan 
melahirkan pengampunan, dan mengalahkan kehendak balas dendam yang diyakini 
akan mengurangi penderitaan keluarganya, jika saja pelaku penganiaya mati di tangan 
sendiri. Dalam lingkup spekulatif, Wiesel seperti ingin menunjukkan, bahwa orang 
dapat melakukan apa saja, tetapi begitu ada kesaksian dan pengakuan akan kesalahan, 
pengampunan menjadi bukan lagi sesuatu yang dipaksakan. Pengampunan muncul 
sebagai hasil perjumpaan dengan sebuah wajah yang jujur di atas pengakuan. Wiesel 
sekaligus menunjukkan bahwa pengampunan bukan persoalan spekulatif yang 
direfleksikan sebagai, “saya bisa atau tidak bisa mengampuni, melainkan persoalan 
kongret transformasi perasaan korban terhadap pelaku.” Ini juga yang tampil jelas, 
dalam reaksi kebalikan, lewat apa yang digambarkan Pramoedya Ananta Toer. Arok 
Dedes (2000) memperlihatkan bagaimana kekerasan dapat membungkam Ken Dedes, 
namun ingatan akan peristiwa yang dilakukan oleh Tunggul Ametung terhadap 
orangtua dan dirinya saat ia diculik, tak pernah dapat dihilangkan. Kehadiran Ken 
Arok yang berniat membunuh Tunggul Ametung seperti menjadi instrumen untuk 
kelanjutan ingatan yang membelenggu Dedes. 

Bagaimanapun, paham pembalasan tak pernah menyelesaikan persoalan hak asasi 
manusia, bahkan ketika itu tertuang ke dalam penghukuman legal. All punishment is 
in itself evil, tulis tokoh utilitarianisme Inggris abad ke-18 Jeremy Bentham. 
Penghukuman memang dapat merupakan kejahatan sendiri: intimidasi dan 
penganiayaan perlahan-lahan; juga ketika dimaksudkan sebagai bagian dari sistem 
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peradilan tetapi muncul sebagai ketidakadilan sebagaimana digambarkan oleh 
Dostoevsky di dalam The House of the Dead (1912) … Malam yang sama, sebelum 
barak ditutup, ketika sudah gelap, aku berjalan menyusuri pagar kayu runcing. 
Sebuah perasaan sedih yang berat membebani jiwaku … Sebuah pemikiran tak 
pernah membiarkanku tenang–sebuah pertanyaan tak terpecahkan … Seringkali 
kejahatan yang satu tidak bisa diperbandingkan dengan yang lainnya. Dua 
pembunuh membunuh dengan alasan yang begitu berbeda … mereka menerima 
hukuman yang sama … seorang gelandangan, kelaparan hingga hampir separuh 
mati, dikejar oleh sekumpulan polisi, mempertahankan kebebasan, hidupnya. Ia 
disamakan dengan penjahat yang membunuh anak-anak semata-mata untuk 
menghibur diri, kesenangan merasakan darah hangat mengalir di tangannya … 
Mereka semua dikirim ke kamp kerja paksa; sekalipun lama hukuman mungkin 
berbeda namun tidaklah terlalu banyak, sementara ada beribu-ribu jenis kejahatan 
… tetapi mengapa memikirkan pertanyaan yang tidak ada penyelesaiannya? 
Genderang berbunyi, marilah kita kembali ke barak. 

Paparan di atas mengajak kita melihat proses pembukaan ruang-ruang kesadaran 
mengenai pergulatan manusia atas martabatnya melalui sastra. Sastra yang 
kebanyakan berupa narasi menjadi jembatan antara apa yang disampaikan secara 
teoritis dan praktek. Sastra dapat menjadi jembatan karena di dalam sastra ada 
struktur tindakan yang lahir dari pengalaman kehidupan manusia sehari-hari. 
Sebaliknya, sastra menjadi dorongan untuk bertindak, bukan dengan pemaksaan atau 
bujukan, tetapi justru dengan kesabarannya yang dahsyat. Paradigma moral yang 
dibawa tidak menggurui, karena itulah pula, sastra selalu berhasil menghuni lubuk 
jiwa manusia. 

Kesabaran yang mengalir dalam kata-kata, yang mampu memanusiawikan 
pengalaman manusia paling menggentarkan sekalipun. atau bahkan membawa 
pengalaman itu ke wilayah kanak-kanak. Bahkan ketika kisah-kisahnya demikian 
pedih, tetaplah ia indah. Ia indah karena menyampaikan kepada kita bahwa semua 
nasib bisa saja menjadi nasib kita. 

Sastra menyelubungi hidup kita dengan keajaiban, yang baru akan kita lihat lama 
sesudah kita berhubungan dengannya. Ia menunggu dengan setia dan diam-diam di 
dalam benak, berkumpul, mempengaruhi mimpi-mimpi kita, merasuk perlahan-lahan 
ke dalam jiwa, ia menjadi tenun hening jiwa, sampai akhirnya ia memulai hidupnya di 
dalam kita. Pada saat itulah, tulis Ben Okri di dalam buku indahnya A Way of Being 
Free, sastra menjadi subversif. Sastra subversif karena mengingatkan kita akan 
kerentanan sebagai manusia, yang setiap saat bisa jatuh. Sementara demokrasi-nya 
menakutkan, karena sastra merupakan temuan paling bebas dari diri manusia yang 
terdalam. 

Seketika masuk ke dalam benak secara diam-diam, karya-karya sastra bukanlah lagi 
hanya kata-kata. Kita tidak pernah bisa mengontrol efek yang mungkin ditimbulkan 
oleh karya-karya sastra terhadap dunia. Sastrawan menulis sebuah buku, namun itu 
menjadi ribuan buku berbeda di benak pembaca yang berbeda-beda, yang menafsirkan 
secara berbeda-beda itu. 

Maka, jika ingin mengetahui apa yang berlangsung di sebuah zaman, cari tahulah 
tentang apa yang terjadi dengan para penulisnya. Para penulis, the town-criers, lanjut 
Ben Okri, adalah barometer zaman. Tirani kekuasaan dapat merekayasa, dan 
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masyarakat dapat bungkam dalam ketakutan, kepasrahan, demi anak-anak dan demi 
periuk nasi. Masyarakat dapat terus hidup dalam kemampuan luar biasa untuk 
menunggu sampai penyakit waktu datang menggerogoti dirinya sendiri, dan zaman 
lebih baik tiba kembali. Namun para sastrawan memberontak terhadap penantian, dan 
berkisah tentang buruh anak-anak yang kehilangan hak mereka sebagai anak, berkisah 
tentang ketidakadilan yang mengalir di jalan-jalan kumuh di antara rumah penduduk, 
tentang wajah dan nama yang lenyap tanpa alasan, tentang kesetiaan kepada 
kemanusiaan; tentang kehidupan itu sendiri. 

Pemimpin yang cerdas mengerti kekuatan sebuah kisah. Mereka paham bahwa kisah 
dapat mengubah zaman, dapat membalikkan sebuah era. Tidak heran bahwa ada 
begitu banyak karya sastra yang mengalami larangan peredaran oleh pemerintah yang 
otoriter. Tetapi justru karena itu, pula kita mengerti mengapa sastra menjadi sangat 
penting dan harus dengan sangat serius dijadikan bagian dari kurikulum pengajaran di 
sekolah-sekolah. 

Karlina Supelli 


