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ABSTRAK 

 
Meski tidak bisa dielakkan keberadaannya karena keterbatasan penutur 

bahasa, munculnya berbagai keluhan dalam membaca karya terjemahan 
merupakan bukti bahwa menerjemahkan memang pekerjaan yang sangat sulit.  
Selain bahasa, penerjemah juga harus menerjemahkan muatan budaya yang ada di 
dalamnya. Oleh karenanya, menerjemahkan bukan saja merupakan ilmu tetapi 
juga seni. Kemampuan penerjemah dalam pemahaman isi teks dan muatan 
budayanya sangat dituntut. Penerjemah tetap merupakan figur yang tidak bisa 
dipandang sebelah mata, apalagi penerjemah karya sastra terutama puisi. 
Dibandingkan dengan genre sastra yang lain, puisi bisa dianggap yang paling sulit 
untuk diterjemahkan, karena penerjemah tidak hanya mentransfer makna tetapi 
juga memperhatikan keindahan bentuknya.  

Artikel ini ditulis untuk mengkaji pengalaman Sapardi Djoko Damono 
dalam menerjemahkan “The Hollow Men” karya T.S. Eliot. Sebagai salah satu 
penyair yang berpengaruh pada abad ke-20, Eliot memenangkan hadiah Nobel 
dalam bidang Sastra pada tahun 1948. Dengan kombinasi metafisika dan 
kompleksitas intelektual yang tinggi ia berperan besar dalam perkembangan puisi 
moderen di Inggris dan Amerika. Artikel ini menjadi cukup penting karena 
penerjemah adalah seorang penyair yang sangat produktif, seorang budayawan 
dan sekaligus professor.  

 Analisis dalam artikel ini akan difokuskan pada piranti puitis yakni bahasa 
kiasan dalam “The Hollow Men” dan realisasinya dalam “Orang-Orang Kosong” 
karya Sapardi. Piranti puitis  memiliki peranan penting karena berfungsi 
menjembatani terjadinya bagi pengalaman antara penyair dan pembaca. Dasar 
analisis dalam artikel ini adalah konsep penerjemahan yang ditawarkan oleh 
Newmark (1988), konsep bahasa kiasan sebagaimana dijelaskan oleh Perrine 
(1977) dan Kennedy (2002), dan konsep tingkatan bahasa oleh Catford (1965).  

Dari analisis yang dilakukan, penulis melihat bahwa Sapardi berhasil 
merealisasikan bahasa kiasan ke dalam terjemahannya. Bahasa kiasan dominan 
yang muncul adalah simbol yang memang menjadi karakteristik kedua karya 
tersebut. Sedangkan dari sisi tingkatan bahasa, tingkat kalimat mendominasi dan 
diikuti oleh tingkatan kelompok. Selain itu, ekspresi-ekspresi dalam terjemahan 
Sapardi hampir semuanya terrealisasi dalam jenis kalimat yang sama. Akhirnya, 
bisa diambil kesimpulan bahwa pembaca “Orang-Orang Kosong” akan merasakan 
kompleksitas struktur yang hampir sama dengan karya aslinya “The Hollow 
Men,” sehingga pembaca akan merasakan pengalaman seperti membaca karya 
aslinya. Sungguh, pengalaman Sapardi layak dijadikan pelajaran.  
 

Kata Kunci: Sapardi, terjemahan puisi, bahasa kiasan, simbol 
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MENERJEMAHKAN PUISI: PENGALAMAN SAPARDI 

 

Sapardi Djoko Damono sungguh 
penerjemah puisi yang penting sekali!  
(Terinspirasi oleh Bakdi Soemanto) 

 

Bakdi Soemanto mengatakan bahwa Sapardi Djoko Damono sungguh 

penyair yang penting sekali (2006:196). Namun penulis ingin menambahkan 

bahwa Sapardi Djoko Damono (selanjutnya disebut Sapardi) juga seorang 

penerjemah yang harus diperhatikan. Karena yang ia lakukan sungguh pekerjaan 

yang menurut penulis luar biasa dan sangat sulit: menerjemahkan puisi.  

Kebutuhan akan informasi dan pengetahuan serta keterbatasan penutur 

bahasa membuat kegiatan penerjemahan tidak bisa dihindarkan. Namun demikian, 

sudah bukan rahasia lagi membaca teks terjemahan terasa lebih sulit dibandingkan 

membaca teks aslinya terbukti munculnya berbagai keluhan dalam membaca 

karya terjemahan. Dan ini juga membuktikan bahwa menerjemahkan memang 

bukan pekerjaan yang gampang. 

Selain bahasa, penerjemah juga harus menerjemahkan muatan budaya yang 

ada di dalamnya. Oleh karenanya, menerjemahkan bukan saja merupakan ilmu 

tetapi juga seni. Kemampuan penerjemah dalam pemahaman isi teks dan muatan 

budayanya sangat dituntut. Penerjemah tetap merupakan figur yang tidak bisa 

dipandang sebelah mata, apalagi penerjemah karya sastra terutama puisi.  

Dibandingkan dengan genre sastra yang lain, puisi bisa dianggap yang 

paling sulit untuk diterjemahkan, karena penerjemah tidak hanya mentransfer 

makna tetapi juga memperhatikan keindahan bentuknya, di samping itu puisi kaya 

akan piranti puitis. Maka dari itu, dibandingkan dengan genre sastra yang lain, 

khususnya novel, terjemahan puisi relatif sedikit dan pertumbuhannya lambat.  

 

Sapardi, Puisi dan Terjemahan 

 

Dalam buku tulisan Bakdi Soemanto yang berjudul Sapardi Djoko Damono: 

Karya dan Dunianya (2006) diketahui bahwa sejak kecil Sapardi dikenal suka 
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kluyuran terutama ketika masih tinggal di Ngadijayan, Solo. Kebiasaan ini masih 

berlanjut ketika orang tuanya pada tahun 1957 memutuskan untuk pindah ke 

kampung Komplang yang masih sangat sepi. Namun karena tidak menawarkan 

‘tantangan’ apapun, ia lebih banyak tinggal di rumah meski masih tetap kluyuran. 

Namun bukan lagi kluyuran fisik tetapi kluyuran batin, selalu mencari ke dalam 

hati nuraninya dan merangkai temuannya ke dalam kata-kata.  

Saat itulah, sekitar bulan November 1957, ia mulai belajar menulis. Kurang 

lebih sebulan kemudian karya-karyanya yang berupa sajak mulai dimuat di 

majalah kebudayan yang terbit di Semarang, dan kemudian diikuti dengan karya-

karyanya yang lain di berbagai daerah. Sapardi mengaku saat itu pula ia sudah 

mulai menerjemahkan tapi lupa apa yang ia terjemahkan. Rupanya sejak usia 

belasan ia sudah berkenalan dengan puisi dan terjemahan (Soemanto, 2006:6-9). 

Sapardi memang sosok yang suka membaca buku, terutama buku sastra dan 

buku terjemahan. Pada tahun yang sama, 1957, ia mulai ‘berkenalan’ dengan T.S. 

Eliot lewat Murder in the Cathedral yang sangat berpengaruh padanya sehingga 

kemudian diteliti sebagai karya skripsinya yang berjudul “Murder in the 

Cathedral: A Verse-play by T.S.Eliot” pada tahun 1964. Kemungkinan besar 

Sapardi banyak belajar dari Eliot yang juga banyak menerjemahkan teks asing 

seperti sastra Perancis sebelum menjadi penyair besar.  

 

Puisi: Masih Menakutkan? 

 

Seperti disebutkan sebelumnya, perkembangan penerjemahan puisi dari 

bahasa asing di Indonesia relatif lambat dibandingkan novel. Selain karena 

menerjemahkan puisi merupakan pekerjaan yang sulit, puisi bagi masyarakat 

masing merupakan ‘momok,’ bahkan bagi para mahasiswa sastra.  

Bagi para mahasiswa sastra, puisi masih cukup ‘menakutkan.’ Sedikitnya 

mahasiswa yang mengambil skripsi dengan tema puisi membuktikan hal tersebut 

(Padmanugraha: 2007). Lebih lanjut Padmanugraha menjelaskan bahwa mereka 

memiliki beragam alasan ‘takut’ pada puisi, namun pada dasarnya memiliki 
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kesamaan: kata-katanya sulit, tidak mengikuti struktur bahasa yang baku, banyak 

mengandung imajinasi, kata-katanya konotatif, ‘bahasanya tinggi’, dan lain-lain.  

Pada gilirannya, hal ini berimbas pada pemaknaan dan pemahaman mereka 

terhadap puisi. Bagi mereka puisi itu imajinatif dan maknanya sangat tinggi jauh 

di awang-awang dan seringkali mereka gagal merealisasikan makna tersebut 

dalam kenyataan hidup sehari-hari, sehingga puisi dianggap sebagai hal yang jauh 

dari kehidupan sehari-hari. Inilah yang dikeluhkan oleh Bakdi Soemanto (2008) 

yang mengatakan bahwa ini adalah kesalahan guru sastra yang seringkali 

melepaskan sastra dari konteksnya. Konteks inilah yang seringkali menjadi 

kendala dalam interpretasi puisi.  

Anggapan bahwa makna puisi ada jauh dari kehidupan manusia inilah yang 

menjadi penyebab kurangnya minat pembaca pada puisi dan juga kurangnya 

minat menerjemahkan puisi. Padahal kalau disadari dan dikaji secara benar, puisi 

sangat dekat dengan kita manusia.  

Untuk memberikan ilustrasi yang jelas (terinspirasi oleh Perrine, 1977) 

tentang apakah puisi, bisa dilihat dari perbandingan dua teks: ensiklopedi dan 

puisi dengan topik yang sama.   

Eagle 

Any of many large, heavy-beaked, big-footed birds of prey 
belonging to the family Accipitridae (order Falconiformes). In general, an 
eagle is anybird of prey more powerful than a buteo. An eagle may 
resemblea vulture in build and flight characteristics … Eagles are 
monogamous. They mate for lifeand use the same nest each year. They 
tendto nest in inaccessible places, incubating a small clutch of eggs six to 
eight weeks. The young mature slowly, reaching adult plumage in the 
third or fourth year. 

(Encyclopaedia Britannica 2005 
Ultimate Reference Suite DVD) 

Eagle 
 
He clasps the crag with crooked hands; 
Close to the sun in lonely lands, 
Ringed with the azure world, he stands. 
 
The wrinkled sea beneath him crawls; 
He watches from his mountain walls, 
And like a thunderbolt he falls. 

 
(Alfred Lord Tennyson, 1809-1892) 
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Ketika diberikan dua teks tersebut, para mahasiswa pertama-tama 

mengalami kesulitan dalam membedakannya. Namun, dengan sedikit bantuan 

terutama dalam hal penggunaan sense mereka dapat merasakan bahwa secara 

emosi mereka lebih terlibat pada teks yang kedua. Ketika ditanya apa yang 

membuat mereka secara emosional merasa lebih telibat pada teks kedua, jawaban 

yang muncul antara lain: adanya rima, adanya kata-kata yang simbolik, makna 

konotatif, makna simbolis, diksi, dan lain sebagainya. Jawaban tersebut memang 

bisa diterima. Akan tetapi, hanya ada beberapa saja mahasiswa yang bisa 

menjawab dan memberikan contoh yang tepat.  

Yang menjadi pembeda antara kedua teks tersebut adalah pemakaian kata 

ganti he pada puisi. Inilah yang menjadikan mereka secara emosional lebih 

terlibat pada teks yang kedua. He merepresentasikan sifat-sifat eagle (elang) yang 

sama dengan karakteristik mahasiswa atau pembaca sebagai manusia. He 

merupakan salah satu dari poetic devices (piranti puitis) yang disebut personifikasi 

yang merupakan a figure of speech in which a thing, an animal, or an abstract 

term is endowed with human characteristics (Kennedy, 2002:676).  

Perrine (1977:4) menyebut kenyataan di atas sebagai sebagai ‘experience.’ 

Experience (pengalaman) muncul karena adanya komunikasi antara pembaca 

dengan teks yang ditulis oleh penyair. Ini terjadi karena adanya piranti-piranti 

puitis yang digunakan oleh penyair dalam puisi-puisi yang ditulisnya, misalnya 

penggunaan personifikasi. Pemakaian personifikasi dalam puisi lebih membuat 

penulis dan pembaca terlibat dan mengkomunikasikan  ‘pengalaman’ yang ada di 

dalam puisi, karena ciri-ciri ‘kemanusiaan’ yang dibangun oleh piranti puitis 

tersebut.  Apa yang terjadi dalam puisi itu sesungguhnya dekat pembaca sebagai 

manusia karena bahasa yang dipergunakan dalam puisi adalah bersifat individual 

namun sekaligus universal.   

Bahasa individual dan universal ini salah satu contohnya adalah ‘kematian.’  

Misalnya, penyair yang menulis puisi dengan topik/subjek kematian melihat 

kematian dari kaca mata persona dalam sebuah puisi. Meskipun kematian disikapi 

secara individual oleh persona yang kemudian terwujud dalam tone, kematian 

merupakan bahasa universal yang bisa terjadi pada pembaca. Keterkaitan ini 
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sangat mendasar dan menjadi bukti bahwa sesungguhnya puisi sangat dekat 

dengan pembaca atau kehidupan manusia pada umumnya 

 

Menerjemahkan Puisi 

 

Catford (1965:20) mendefinisikan penerjemahan sebagai the replacement of 

textual material in the source language by equivalent material in the target 

language. Selain itu, Newmark (1988:5) mencatat bahwa terjemahan adalah 

rendering the meaning of a text into another language in the way the author 

intended. Paling tidak dari dua definisi tersebut ada empat elemen penting yang 

harus ada dalam penerjemahan: realisasi makna, bahasa sumber (BSu), bahasa 

sasaran (BSa), dan penerjemah itu sendiri. Faktor terakhir ini mungkin menjadi 

faktor yang paling penting karena merupakan subjek dari segala aktifitas 

penerjemahan.  

Seorang penerjemah harus setia kepada teks aslinya. Dalam Translating the 

Workd of God (1974), terjemahan yang setia adalah translation which transfers 

the meaning and the dynamics of the original text. Selain mentransfer makna 

secara benar dan tepat, teks dalam BSu haruslah memiliki struktur linguistik yang 

senatural aslinya.  

Proses terjemahan biasanya meliputi dua aktifitas besar: pengkodean pada 

teks BSu dan melakukan pengkodean ulang teks BSa. Dalam aktifitas pertama 

kemapuan penerjemah dalam hal grammar, semantik, sintaksis, idiom dari teks 

BSu beserta pemahaman budaya teks sumber. Kemampuan yang sama juga 

diperlukan dalam BSa. Dan kemampuan inilah yang membuat biasanya 

terjemahan dilakukan ke dalam bahasa penerjemah sebagai penutur asli. Terkait 

dengan hal ini, Sapardi memiliki kemampuan tersebut, kemampuan bahasa dan 

budaya Inggris dan Indonesia. Sejak usia remaja sudah mengenal dunia Barat dari 

buku-buku dan pendidikannya yang tentu saja membutuhkan pemahaman bahasa 

asing yang baik.   

Terjemahan juga dibagi menjadi beberapa jenis dan berbeda pada setiap 

tokoh yang melakukan klasifikasi. Dalam kesempatan ini penulis mengikuti 
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klasifikasi yang ditawarkan oleh Newmark (1988) yang membagi terjemahan 

menjadi beberapa jenis: terjemahan per kata, terjemahan literal, terjemahan setia, 

terjemahan semantis, adaptasi, terjemahan bebas, terjemahan idiomatik, dan 

terjemahan komunikatif. Sesungguhnya masih banyak jenis penerjemahan yang 

lain seperti misalnya: terjemahan administrati, terjemahan komersial, terjemahan 

komputer, dan lain sebagainya termasuk terjemahan untuk dubbing dan subtitle 

film.  

Di dalam menerjemahkan puisi, penerjemah tidak hanya meakukan transfer 

makna tetapi mereka juga harus memperhatikan keindahan bentuknya. Meski 

banyak metode dan teknik menerjemahkan teks, tidak semuanya tepat untuk 

menerjemahkan puisi. Ada cara yang mungkin tepat (Suryawinata dan Hariyanto, 

2000:160) dalam meneremahkan puisi, antara lain: terjemahan fonemik, 

terjemahan literal, terjemahan metrikal, terjemahan sajak-prosa, terjemahan rima, 

terjemahan bebas dan interpretatif.  

Dari beberapa alternatif di atas, sepertinya setiap pendekatan ada 

kelemahannya. Terjemahan literal, metrikal, dan rima sepertinya menekankan 

pada bentuk dan struktur puitis suatu puisi, sedangkan yang lainnya menekankan 

pada transfer makna. Kelemahan inilah yang menyebabkan tidak tercapainya 

terjemahan puisi yang baik dan tepat.  

Menurut Newmark (1988) dari beberapa cara penerjemahan di atas hanya 

ada dua cara yang memenuhi syarat fungsi penerjemahan yaitu: akurasi dan 

ekonomi. Dua metode tersebut adalah tejemahan semantis dan komunikatif. Yang 

pertama dianggap sebagai cara terbaik dalam menterjemahkan puisi karena 

biasanya dipakai untuk teks-teks yang ekspresif (untuk menginterpretasi), 

sementara yang kedua untuk teks informatif dan vokatif (untuk menjelaskan).  

Aspek lain yang penting dalam hal kesetiaan pada teks sumber adalah 

menerjemahkan style atau gaya penulisan. Setiap karya sastra terdiri dari kata, 

frase atau klausa. Gaya penulisan inilah yang membuat teks sastra menjadi 

berbeda dibandingkan dengan teks-teks yang lain. Gaya penulisan menjadi esensi 

dalam penulisan puisi ketika penulis menggunakan gaya penulisan dan piranti 
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puitus, antara lain: bahasa kiasan (figure of speech), pencitraan (imagery), rima, 

musik, ritme, dan lain sebaginya.  

Dalam penerjemahan puisi, menerjemahkan gaya penulisan sangat penting, 

dan biasanya penerjemah juga seorang penyair dan memiliki gaya dan cara sendiri 

untuk memelihara kesetiaan terhadap gaya penulisan teks BSu.  

 

Menerjemahkan Bahasa Kiasan 

 

Menurut Newmark (dalam Suryawinata dan Hariyanto, 2005:53) 

menerjemahkan teks-teks ekspresif, yakni teks yang konten dan gaya, ide, kata-

kata, dan juga strukturnya memiliki peran yang sama penting, dalam hal ini puisi, 

cara yang paling baik adalah terjemahan semantik karena puisi kaya akan bahasa 

kiasan, makna konotatif, pencitraan, dan lain sebagainya.  

Bahasa kiasan di bagi menjadi tiga golongan: berdasar perbandingan, 

asosiasi, dan kontras. Yang pertama biasanya meliputi metafora, simili, 

personifikasi dan apostrof; yang kedua mencakup: metonimi, sinekdoki, dan 

simbol; dan yang terakhir terdiri atas paradoks, ironi, hiperbola, dan litotes. 

Beberapa ilustrasi bagaimana Sapardi menerjemahkan beberapa bahasa 

kiasan antara lain terlihat dalam diagram berikut: 

 

 “The Hollow Men” “Orang-Orang Kosong” 
Metafor We are the hollow men 

We are the stuffed men 
Leaning together 
Headpiece filled with straw. Alas! 
(1-4) 

Kami orang-orang kosong 
Kami orang-orang sumpalan 
Bersandar bersama 
Kepala penuh sumpalan jerami. Ah! 

Simili Our dried voices, when 
We whisper together 
Are quiet and meaningless 
As wind in dry grass 
Or rats’ feet over broken glass 
In our dry cellar. 
(5-10) 

Kalau kami berbisik bersama 
Suara kami yang kering  
Sepi dan tanpa makna 
Bagaikan angina di rumput kering 
Atau kaki tikus lewat pecahan kaca 
Di gudang kamu yang kering. 

Personifikasi There, is a tree swinging 
And voices are 
In the wind’s singing 
(24-26) 

Di sana, sebatang pohon berayun 
Dan suara-suara 
Bernyanyi di angin 
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Apostrof Those who have crossed 
With direct eyes, to death’s other 
Kingdom 
Remember us—if at all—not as lost 
Violent souls, but only 
As the hollow men 
The stuffed men. 
(13-18) 

Mereka yang telah menyeberang 
Dengan tatapan langsung ke kerajaan 
maut yang lain 
Kenanglah kami – kalau sempat – 
bukan sebagai 
Jiwa-jiwa garang, tetap sekedar 
Sebagai orang-orang kosong 
Orang-orang sumpalan.  

Sinekdoki 
 

Eyes I dare not meet in dreams 
In death’s dream kingdom 
These do not appear: 
(19-21) 

Mata yang aku tak berani 
menjumpainya di mimpi 
Dalam kerajaan mimpi maut 
Tidak muncul: 

 
Symbol 
 

The hollow men  
(the title) 
 

Orang-orang kosong 

Let me be no nearer 
In death’s dream kingdom 
(29-30) 

Jangan aku lebih dekat lagi 
Di kerajaan mimpi maut 

 

Selain bahasa kiasan hal lain yang juga penting dalam menerjemahkan puisi 

adalah tingkatan bahasa (language rank). Konsep Catford (1965:27) menunjukkan 

bahwa tingkatan dari yang paling luas adalah: kalimat, klausa, frase, kata, dan 

morfem (meski cukup jarang). Ilustrasi tingkatan bahasa dalam penerjemahan 

Sapardi atas “The Hollow Men” bisa dilihat sebagai berikut:  

 Kalimat tunggal (simple):  

There, the eyes are sunlight on a broken column (22-23) 
Di sana, mata adalah cahaya matahari di tiang patah 

 Kalimat majemuk (compound): 

There, is a tree swinging and voices are in the wind’s singing more distant 
and more solemn than a fading star. (24-28) 
Di sana, sebatang pohon berayun dan suara-suara bernyanyi di angin, lebih 
jauh dan lebih khidmat dari bintang redup. 

 Kalimat Majemuk Bertingkat (complex) 

Eyes I dare not meet in dreams in death’s dream kingdom these do not 
appear. (19-21) 
Mata yang aku tak berani menjumpainya di mimpi, dalam kerajaan mimpi 
maut yang tidak muncul. 

 Frase  

Shape without form, shade without colour, 
Paralysed force, gesture without motion; (11-12) 
Wujud tanpa bentuk, baying tanpa warna, 
Tenaga lumpuh, ulah tanpa gerak; 
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“The Hollow Men” and “Orang-Orang Kosong”: Suatu Perbandingan 

 

Seperti sudah disebutkan sebelumnya, puisi berisi pengalaman atau 

experience. Tentu saja pengalaman di sini adalah pengalaman hidup manusia. 

Dalam puisi pengalaman tersebut memungkinkan di share oleh penyair lewat 

piranti puitis yang ada dalam puisi. Inilah yang membedakan teks puisi dengan 

teks yang lain.  

Dengan judul “The Hollow Men” secara konten Eliot memiliki perasaan 

yang sangat kuat mengenai sesuatu hal, terutama dia menunjukkan skeptisisme 

yang amat kuat terhadap manusia dan masyarakat pada saat itu, permulaan abad 

20, misalnya pecahnya dalam kondisi Perang Dunia I. “The Hollow Men” 

menggambarkan kualitas manusia pada saat itu, dekadensi. Penegasan yang 

menyentuh diungkapkan dalam tone yang ironis pada stanza terakhir.  

This is the way the world ends 
This is the way the world ends     
This is the way the world ends 
Not with a bang but a whimper. 
(94-97) 

 Selain itu,  sebagai salah satu penyair yang berpengaruh pada abad ke-20, 

Eliot memenangkan hadiah Nobel dalam bidang Sastra pada tahun 1948. Dengan 

kombinasi metafisika dan kompleksitas intelektual yang tinggi ia berperan besar 

dalam perkembangan puisi moderen di Inggris dan Amerika. Upaya modernisasi 

dalam sastra dalam hal ini lewat puisi sangat jelas kelihatan misalnya jika 

dibandingkan dengan kehidupan kaya sastra abad 19 yang mengutamakan menjadi 

wadah cerminan sastra secara realistis. Karya sastra pada saat itu meniru secara 

detil kehidupan masyarakat. Bagi Eliot itu sudah cukup, perlu sesuatu yang baru.  

Sangat terpeangaruh oleh kesusastraan Perancis, simbolisme menjadi sangat 

berpengaruh pada diri Eliot sebagaimana terlihat dari puisi “The Hollow Men’ ini.   

Symbolism is  name of literary movement which originated in France in the 
last half of the 19th century, … and has been a dominant force in British and 
American poetry in the 20th century. It sees the immediate, unique, and 
personal emotionan response to realism (Holman, 1981:437).  
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Sebagaimana ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Apriliani 

(2007), bahasa kiasan yang paling dominan dalam  “The Hollow Men” adalah 

simbol. Simbol adalah a person, place, or thing in a narrative that suggests 

meanings beyond its literal sense; a symbol may contain multiple meanings and 

association (Kennedy, 2002:678). Jadi, simbol adalah piranti puitis yang bersifat 

asosiasi. Makna-makna asosiasi yang muncul dari suatu kata adalah simbol,  

something used for, or regarded as, representing something else. Lebih jauh 

Kennedy menjelaskan bahwa:  

More specifically, a symbol is a word, phrase, or other expression having 
a complex of associated meanings; in this sense, a symbol is viewed as 
having values different from those of whatever is being symbolized. Thus, 
a flag is a piece of cloth which stands for (is a symbol of) a nation;… the 
swastika was a symbol of Nazi Germany; the hammer and sickle is symbol 
of communism. Many poets have used the rose as a symbol of youth or 
beauty;…  Moby Dick is a symbol of evil. (Kennedy, 2002:678) 

 

Bahasa Kiasan yang Tidak Terealisasi 

 

Meskipun demikian, Sapardi tidak mereaslisasikan semua symbol yang ada 

dalam “the Hollow Men” ke dalam “Orang-Orang Kosong.” Ini bisa dilihat dalam 

table berikut berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Apriliani (2007):  
1.  Between the desire 

And the spasm 
Between the potency 
And the existence 
Between the essence 
And the descent 
Falls the Shadow 
For Thine is the Kingdom 

(83-90) 

2.  For Thine is  
Life is  
For Thine is the 

(91-93) 

3.  This is the way the world ends 
This is the way the world ends 
This is the way the world ends 
Not with a bang but a whimper. 

(94-97) 
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Beberapa bahasa kiasan yang ada dalam ketiga stanza di atas antara lain 

apostrof, simbol dan ironi. Yang sesungguhnya sangat penting bagi penekanan 

dekadensi manusia, yaitu stanza terakhir yang membangun tone ironis yang tepat 

digunakan oleh Eliot dalam melakukan sindiran akan dekandesi manusia dan 

masyarakat pada saat itu, awal abad 21.  

Newmark (1988) mengatakan bahwa salah satu prosedur dalam 

penerjemahan adalah penghilangan. Dalam perbandingan dua puisi ini 

penghilangan beberapa stanza dari puisi BSu bisa dilihat dari beberapa pandangan, 

yakni masalah gaya menulis, tujuan penyair dan makna puisi.  

Alasan pertama yang mungkin adalah bahwa keduanya, Eliot dan Sapardi, 

adalah penyair dan mungkin keduanya memiliki gaya yang berbeda. Kedua adalah 

tujuan penyair dan penerjemah (Newmark, 1988:115) mengatakan bahwa tujuan 

bisa dibagi menjadi dua: referensial dan pragmatis. Menurut penulis, tujuan 

penghilangan mungkin adalah pragmatis. Namun tentu saja itu menghilangkan sisi 

estetiknya, karena bagaimanapun ‘cetak miring’ pada stanza terakhir dalam “The 

Hollow Men” memiliki maksud yang sangat penting yakni penekanan atau 

kesimpulan atau alasan lain seperti menujukkan ironisme manusa yang hidup pada 

masa itu atau alasan yang lainnya lagi yang pasti penting bagi Eliot. Oleh karena 

dua hal tersebut, hal ketiga tentu saja mendapat akibatnya: meaning. Catford 

(1965:35) mengatakan bahwa “menaing as a total network of relation entered into 

by any linguistic – text, item-in-text, structure, element of strukture, class…and 

whatever it may be.” Penghilangan salah satu hal tersebut tetap akan 

mempengaruhi makna.   

 

Penutup 

 

Beberapa hal penting yang perlu mendapatkan penekanan adalah: pertama, 

bahasa kiasan yang dominan dalam BSu terrealisasi dalam BSa; kedua, ada 

beberapa bagian yang dihilangkan; dan ketiga, tingkatan kalimat yang terealisasi 

dalam struktur yang sama antara BSu dan BSa.  
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Dari ketiga hal tersebut di atas, bida ditarik kesimpulan bahwa Sapardi 

merealisasikan bahasa kiasan terutama symbol yang menjadi ‘hati’ dari “The 

Hollow Men” ke dalam “Orang-Orang Kosong.” Selain itu, Sapardi juga 

merealisasikan struktur puisi dalam konteks tingkatan bahasa BSa yang 

strukturnya sama dengan tingkatan bahasa yang ada pada teks BSu. Oleh karena 

itu, pembaca terjemahan Sapardi bisa merasakan betul kompleksitas dan 

intelektualitas yang dikemas dalam simbolisme yang ada dalam “Orang-Orang 

Kosong” sebagaimana teks aslinya “The Hollow Men.” Dari perspektif itu, bisa 

dikatakan Sapardi berhasil. Memang benar, Sapardi adalah penerjemah puisi yang 

sangat penting.   
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