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KATA PENGANTAR

Embrio buku ini berawal dari dua laporan penelitian yang berjudul “Resepsi
Sastra Penulis Prancis dalam Media-Media Cetak Indonesia pada Awal Abad XXI” oleh
Dian Swandayani dan Nuning Catur Sri Wilujeng serta penelitian berjudul “Resepsi
Sastra Pemikir Jerman dalam Media-Media Cetak Indonesia pada Awal Abad XXI”
oleh Iman Santoso dan Dian Swandayani masing-masing pada tahun 2007. Kedua
penelitian ini didanai oleh Dikti sebagai skim penelitian dosen muda.
Kedua penelitian ini berpangkal dari kajian terhadap sejumlah media cetak
utama Indonesia terhadap tokoh-tokoh yang dikenal sebagai filsuf, penulis, ataupun
pemikir dari negara Prancis dan Jerman, dua negara utama Eropa selain Inggris.
Tokoh-tokoh filsuf, penulis, ataupun pemikir dari kedua negara tersebut seringkali
menjadi pusat atau trendsetter yang pemikirannya dijadikan orientasi bagi para
intelektual di Indonesia. Setidaknya tokoh-tokoh tersebut menjadi kajian atau resepsi
di sejumlah media cetak utama Indonesia berupa resensi buku sehingga bisa
dijadikan barometer kalau merekalah yang menjadi pembahasan terhadap kajian
intelektualitas mutakhir.
Hal ini terkait dengan latar belakang peneliti (Dian Swandayani dan Nuning
Catur Sri Wilujeng mengajar di Jurusan Pendidikan Bahasa Prancis UNY sementara
Iman Santoso mengajar di Jurusan Pendidikan Bahasa Jerman UNY) yang berusaha
memperkenalkan tokoh-tokoh Prancis ataupun Jerman kepada para mahasiswanya.
Dengan begitu, diharapkan buku dapat memberikan kontribusi dalam pengayaan
materi ajar, khususnya pada kedua jurusan tersebut atau terhadap pemerhati Eropa
secara umum.
Ucapan terima kasih disampaikan kepada segenap pihak yang turut
membantu terselesaikannya buku ini baik secara langsung maupun tidak langsung.
Juga kepada sejumlah pihak yang turut, khususnya para mahasiswa yang turut aktif
dalam penyelesaian kedua penelitian tersebut. Ucapan terima kasih juga diucapkan
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kepada Nurhadi BW yang menyunting naskah ini sehingga tampil sebagai buku yang
mudah dibaca, tidak lagi sebagai laporan penelitian.
Meski demikian, tim penulis menyadari masih adanya banyak kekurangan
guna menyempurnakan buku ini. Oleh karena itu, berbagai kritik dan masukan akan
kami terima dengan senang hati.

Yogyakarta, Agustus 2013
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Bangsa Indonesia dilihat dari perkembangan sejarahnya merupakan salah satu
bangsa yang menerima berbagai pengaruh asing dalam membentuk identitas dirinya.
Menurut Lombard (2000), negeri di wilayah persilangan ini tidak hanya memiliki nilainilai genuine lokal, tetapi juga mendapat pengaruh dari Cina, India, Persia, Arab,
Latin, Portugis, Belanda, Inggris dan pengaruh-pengaruh lainnya. Akulturasi dengan
Eropa lah yang menandai masuknya pengaruh modernisme di Indonesia.
Hingga kini pun, di wilayah yang disebut Indonesia ini, peristiwa akulturasi
budaya masih terus berlangsung. Ada berbagai aspek budaya asing yang diterima
dan diserap sebagai salah satu elemen pembentuk identitas bangsa yang terus
mengalami perubahan. Dalam bidang bahasa, Remy Silado pernah menyatakan
bahwa sembilan dari sepuluh kata dalam bahasa Indonesia adalah kata asing.
Artinya, tingkat pengaruh dan proses akulturasi dalam bidang bahasa Indonesia
sangat tinggi.
Selain pengaruh dari negara-negara Eropa seperti yang telah disebutkan di
atas, masih ada sejumlah pengaruh Eropa lainnya seperti Prancis, Spanyol, Jerman
maupun Italia. Pengaruh Italia selain tampak mencolok dalam bidang liturgi juga
tampak dalam bidang musik, khususnya musik klasik. Di pihak lain, Prancis meskipun
tidak sebanyak pengaruh Belanda juga memiliki andil dalam proses akulturasi yang
dengan mudah dapat dilihat dalam penyerapan bahasa, atau bidang lainnya seperti
budaya, fashion, dan sebagainya.
Dalam akhir abad ke-20 ada sebuah fenomena yang menarik mengenai
kemunculan sejumlah intelektual dan pemikir Prancis yang menghiasi dan memenuhi
kalangan kaum pemikir dunia. Nama-nama semacam Jean Paul Sartre, Albert Camus,
Henri Bergson, Maurice Blondel, Pierre Teilhard de Chardin, Gabriel Marcel, Maurice
Merleau-Ponty, Pierre Bourdieau, Denys Lombard, Paul Ricoeur, Emmanuel Levinas,
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Claude Levi-Strauss, Roland Barthes, Jacques Lacan, Michel Foucault, Jacques
Derrida, dan Jean François Lyotard hanya sejumlah tokoh pemikir mutakhir Prancis
yang sering dikutip pemikirannya (Bertens, 1996). Rentetan para pemikir Prancis ini
gaungnya juga sampai ke Indonesia. Konsep-konsep yang mereka tawarkan juga
seringkali dapat ditemui dalam sejumlah wacana intelektualitas di Indonesia sebagai
salah satu bentuk akulturasi budaya.
Dua nama yang pertama, yakni Sartre dan Camus adalah tokoh penulis novel
dan drama yang reputasinya tidak diragukan lagi sebagai penulis kelas dunia. Camus
mendapatkah hadiah nobel untuk bidang sastra; demikian juga Sartre, meskipun
untuk hadiah berkelas internasional itu dia menolaknya. Kedua penulis Prancis ini
sudah tidak asing lagi bagi para intelektual Indonesia. Pendapat mereka sering
dikutip, karya-karyanya banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan juga
banyak dikomentari. Selain kedua penulis tersebut, Prancis masih memiliki banyak
penulis sastra yang ternama dan juga dikenal di Indonesia.
Untuk melihat seberapa jauh karya-karya penulis Prancis tersebut diresepsi
oleh para pembaca di Indonesia perlu diadakan sebuah penelitian. Salah satu cara
untuk mengetahui indikasi tersebut yaitu dengan menelaah seberapa besar karyakarya penulis Prancis tersebut mendapat tanggapan dalam media massa; selain
sejumlah cara lain yang dapat dipergunakan semacam penelaahan terhadap
pementasan drama Prancis di Indonesia, buku-buku yang diterjemahkan, dan
sejumlah

diskusi yang

memfokuskan

pada penulis

Prancis tersebut. Guna

mengetahui seberapa besar bentuk tanggapan dan seberapa besar bentuk formasi
atau konstruksi para pemikir Prancis tersebut dalam akulturasi budaya di Indonesia
itulah, penelitian ini memiliki landasan berpijak.
Mengingat luasnya cakupan pengaruh budaya atau pemikiran Prancis ke
dalam budaya atau pemikiran Indonesia, kajian ini perlu dibatasi. Pembatasan
tersebut dapat dilakukan pada semacam sampel yang dapat mewakili hal tersebut,
meskipun sebenarnya tidak secara mutlak mewakili, yakni tanggapan media-media
cetak terhadap karya-karya sastra penulis Prancis. Guna mengetahui tingkat
kemutakhirannya, awal abad XXI (2000—2005) juga dapat dijadikan kurun waktu
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yang menarik terutama periode ini juga dapat dilihat sebagai tonggak perubahan
milenium.
Selain itu, pembatasan pada media cetak seperti Tempo sebagai wakil dari
majalah yang cukup terpandang dan Kompas sebagai surat kabar nasional yang
mempunyai oplah terbesar, dapat memfokuskan penelitian ini. Dengan melihat faktor
latar belakang besarnya pengaruh pemikir Prancis dalam kancah dunia dan sejumlah
keterbatasan penelitian itulah rumusan permasalahan penelitian ini dirumuskan.
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan diteliti
dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. karya-karya penulis Prancis mana sajakah yang diresepsi oleh media-media cetak
Indonesia pada awal abad XXI?
2. bagaimanakah tanggapan media-media cetak Indonesia atas masing-masing
karya penulis Prancis tersebut?
3. bagaimanakah bentuk komunitas interpretasi yang dilakukan oleh media-media
cetak Indonesia terhadap karya-karya penulis Prancis tersebut sebagai salah satu
bentuk konstruksi atau formasi sosial?
Tujuan penelitian ini seperti yang tertuang dalam rumusan masalah adalah
untuk mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :
1. mendeskripsikan karya-karya penulis Prancis yang diresepsi oleh media-media
cetak Indonesia pada awal abad XXI;
2. mendeskripsikan tanggapan media-media cetak Indonesia atas masing-masing
karya penulis Prancis tersebut;
3. mendeskripsikan bentuk komunitas interpretasi yang dilakukan oleh media-media
cetak Indonesia terhadap karya-karya penulis Prancis tersebut sebagai salah satu
bentuk konstruksi atau formasi sosial.

B. Manfaat Penelitian
Secara teoretis, penelitian ini bermanfaat untuk mendeskripsikan penerapan
kajian resepsi sastra penulis-penulis Prancis di media-media cetak Indonesia pada
awal abad ke-21. Selain itu, peneltian ini juga bermanfaat untuk mendeskripsikan
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karya-karya penulis-penulis Prancis

yang

diresepsi oleh

media-media cetak

Indonesia, bentuk-bentuk tanggapan media-media cetak Indonesia terhadap karyakarya penulis Prancis tersebut, dan

menganalisis bentuk-bentuk

komunitas

interpretasi atas karya-karya tersebut sebagai salah satu bentuk konstruksi atau
formasi sosial di masyarakat.
Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat
dalam memahami dan mengkritisi bentuk-bentuk akulturasi budaya, khususnya yang
berasal

dari

Prancis.

Dengan

demikian,

dalam

menyikapi

permasalahan

pengembangan identitas budaya nasional secara nsional secara keseluruhan akan
diterima dengan sikap yang positif, bukan dengan sikap yang cenderung counterproduktif.

C. Batasan Istilah
Secara etimologis, resepsi sastra berarti tanggapan terhadap karya sastra.
Kata resepsi berasal dari recepere (Latin) lalu reception (Inggris) yang diartikan
sebagai penerimaan atau penyambutan pembaca (Ratna, 2005:165). Resepsi sastra
adalah pengolahan teks, cara-cara pemberian makna terhadap karya sastra sehingga
dapat memberi tanggapan terhadapnya. Tanggapan yang dimaksud tidak hanya
dilakukan antara karya dengan seorang pembaca, tetapi juga pembaca sebagai
proses sejarah, pembaca dalam periode tertentu. Estetika resepsi secara ringkas
dapat disebut sebagai suatu ajaran yang menyelidiki teks sastra berdasarkan reaksi
pembaca yang nyata dan yang mungkin terhadap karya sastra.
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RESEPSI SASTRA
A. Teori Resepsi Sastra
Dalam artinya yang luas, resepsi sastra berarti pengolahan teks, cara-cara
pemberian makna terhadap karya sastra sehingga dapat memberikan tanggapan
terhadapnya. Tanggapan yang dimaksud tidak hanya dilakukan antara karya dengan
seorang pembaca, tetapi juga pembaca sebagai proses sejarah, pembaca dalam
periode tertentu. Secara etimologis, resepsi sastra berarti tanggapan terhadap karya
sastra. Kata resepsi berasal dari recipere (Latin) lalu reception (Inggris) yang
diartikan sebagai penerimaan atau penyambutan pembaca (Ratna, 2005:165).
Menurut Segers (2000:35), estetika resepsi secara ringkas dapat disebut
sebagai suatu ajaran yang menyelidiki teks sastra berdasarkan reaksi pembaca yang
nyata (real) dan yang mungkin terhadap karya sastra. Dengan memperhatikan watak
sebuah teks yang sastrawi, sebuah hipotesis kerja diambil berdasarkan pada hal
manakah pembaca memutuskan apakah suatu teks sastra dianggap bermutu “sastra”
atau tidak.
Rezeptions dan wirkung, atau “tanggapan” dan “efek” menjadi kata penting
bagi kalangan ahli resepsi sastra Jerman. Pembacalah yang menilai, menikmati,
menafsirkan, memahami karya sastra, menentukan nasibnya dan peranannya dari
segi sejarah dan estetik. Jausz memperkenalkan konsep erwartung horizont atau
horizon harapan pembaca, di mana setiap pembaca mempunyai horizon harapan
yang tercipta karena pembacaannya yang terdahulu, pengalamannya selaku
manusia. Fungsi efek nilai sebauh karya sastra seorang pembaca tergantung pada
relasi struktur, ciri-ciri dan anasir-anasir karya itu dengan horizon harapan pembaca.
Horizon harapan itu ditentukan oleh pendidikan, pengalaman, pengetahuan, dan
kemampuan dalam menanggapi karya sastra. Masing-masing orang akan berbeda
dalam menanggapi sebuah karya sastra. Masing-masing periode juga berbeda dalam
menanggapi karya sastra tersebut (Teeuw, 1984:196).
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Selain adanya perbedaan horizon harapan, tidak dapat dipungkiri bahwa
dalam karya sastra juga terdapat tempat-tempat terbuka yang mengharuskan para
pembaca untuk mengisinya. Iser (Segers, 2000:39) bahkan mengatakan bahwa
semakin banyak tempat-tempat terbuka atau tempat-tempat kosong itu, maka karya
sastra itu semakin bernilai. Meski demikian, tempat kosong itu tetap ada batasannya.
Jika sebuah karya sastra terlalu banyak mempunyai tempat kosong, hal tersebut
menyebabkan pembaca tidak bisa mengisinya.
Resepsi sastra muncul sejak tahun 1970-an sebagai bentuk: (1) jalan keluar
guna mengatasi strukturalisme yang dianggap hanya memberikan perhatian atas
unsur-unsur karya sastra, (2) timbulnya kesadaran untuk membangkitkan kembali
nilai-nilai kemanusiaan, dalam

rangka kesadaran

humanisme universal, (3)

kesadaran bahwa nilai-nilai karya sastra dapat dikembangkan hanya melalui
kompetensi pembaca, (4) kesadaran bahwa keabadian nilai karya seni disebabkan
oleh pembaca, dan (5) kesadaran bahwa makna terkandung dalam hubungan
ambiguitas antara karya sastra dengan pembaca.
Dalam estetika resepsi, yang menjadi perhatian utama yaitu pembaca karya
sastra dan masyarakat pembaca. Kehidupan historis sebuah karya sastra tidak dapat
dibayangkan tanpa partisipasi dari pembacanya. Pembaca, menurut Jausz (1974:12),
mempunyai peranan aktif, bahkan merupakan kekuatan pembentuk sejarah.
Apresiasi pembaca pertama terhadap sebuah karya sastra akan dilanjutkan dan
diperkaya lewat tanggapan-tanggapan yang lebih lanjut dari satu generasi ke
generasi berikutnya. Dengan cara ini, makna karya sastra akan ditentukan dan nilai
estetiknya akan terungkap.
Kajian karya sastra berdasarkan metode resepsi sastra dapat dilakukan
dengan dua cara, yaitu secara sinkronik ataupun diakronik. Secara sinkronik
memfokuskan penelitian resepsi sastra dalam satu masa atau periode tertentu. Di
sini yang menjadi fokus penelitian yaitu tanggapan pembaca dalam satu kurun waktu
tertentu, yang biasanya memiliki norma-norma khusus dalam memahami karya
sastra, yang seringkali berbeda dengan kurun waktu lain. Akan tetapi, karena
masing-masing orang memiliki horizon harapan yang berbeda, mereka akan
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menanggapi

sebuah

karya

sastra

secara

berbeda-beda.

tanggapan-tanggapan

yang

bermacam-macam

itu,

Untuk

penelitian

mengetahui

semacam

ini

merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui resepsi sastra
dengan mengumpulkan tanggapan para penulis yang menanggapi karya sastra
tersebut (seperti kritikus sastra, peresensi, pengulas, penulis hipogram).
Sedangkan kajian karya sastra secara diakronik dapat dilakukan dengan
mengumpulkan tanggapan-tanggapan pembaca ahli sebagai wakil pembaca dari
masing-masing periode.
Menurut para ahli teori resepsi, pembaca dikategorikan ke dalam beberapa
kelompok. Ada pembaca yang bersifat pasif dan ada yang kreatif. Pembaca pasif
yaitu pembaca yang hanya menanggapi karya tersebut berdasarkan apa yang
dirasakannya,

apakah

karya

sastra

yang

dibacanya

itu

menarik,

bagus,

membosankan, bernilai sastra, dan sebagainya sebatas apresiasi diri. Berbeda
dengan pembaca yang kreatif, yang menuliskan kembali tanggapan pembacaannya
menjadi suatu tulisan atau karya lain. Pembaca kreatif ini mungkin seorang kritikus
sastra, penulis resensi, pengulas suatu karya sastra, atau penulis yang memakai
karya sastra lain sebagai dasar karyanya (menjadikan karya tersebut sebagai
hipogramnya).
Selain itu, juga ada pengkategorian pembaca yang membedakannya menjadi:
(1) pembaca ideal, (2) pembaca implisit, dan (3) pembaca riil. Pembaca ideal atau
superreader yaitu konstruksi hipotesis seorang teoritikus dalam proses interpretasi.
Pembaca ideal mensintesiskan beberapa sikap komunikasional dan memiliki informasi
yang maksimum. Pembaca implisit yaitu keseluruhan susunan indikasi tekstual yang
menginstruksikan cara pembaca riil membaca. Pembaca implisit merupakan faktor
imanen teks yang memiliki satu jenis ciri tanda yang sering mendapat tanggapan
pembaca riil dengan cara yang berbeda-beda. Pembaca riil yaitu pembaca nyata
yang membaca sebuah karya sastra, yakni seseorang yang berhadapan dengan
karya sastra tersebut (Segers, 2000:50).
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B. Resepsi sebagai Bentuk Konstruksi Sosial
Sebagai tindak pembacaan terhadap karya-karya penulis Prancis dalam mediamedia cetak Indonesia, peneliti tidak dapat melepaskan diri dari teori resepsi dan
teori discourse seperti yang disampaikan oleh Faucoult, khususnya mengenai
pemaknaan suatu teks. Menurut Iser (1972:212), dalam menghasilkan makna
sebuah teks, pembaca dituntut berpartisipasi secara aktif. Konkretisasi sebuah teks
menuntut agar imajinasi pembaca digunakan. Bahkan Iser menegaskan bahwa fokus
dari kritik sastra seharusnya bukan makna sebuah teks, tetapi justru efeknya.
Lebih lanjut Jauss (1974:14) menyatakan bahwa suatu karya sastra bukan
sebuah objek yang berdiri sendirian dan yang menawarkan wajah yang sama kepada
setiap pembaca dalam setiap periode. Teori resepsi berpendapat bahwa intensi teks
itu sudah ada dalam karya tersebut bukan sekedar akal-akalan pembaca. Iser
menjelaskan bahwa peran pembaca adalah membongkar melalui antar-permainan
antara deduksi dan induksi, bagian tidak terformulasi dari suatu karya sastra, untuk
mengungkapkan bagian yang tidak tertuliskan dari karya tersebut (Allen, 2004:6-7).
Dalam pandangan Iser (1978:38), makna sebuah teks bukan harga mati tetapi
juga bukan sewenang-wenang. Meskipun struktur tekstual itu membimbing pembaca
ke arah suatu makna tertentu, makna itu bukan suatu realitas eksternal tertentu dan
juga bukan satu salinan dari suatu dunia pembaca sendiri yang diinginkan; ini
merupakan sesuatu yang harus dibayangkan oleh pikiran pembaca. Di pihak lain,
Fish malah tidak mengakui keberadaan teks objektif.
Menurut Fish, seorang pembaca tidak “sekedar” membaca dalam suatu cara
yang semata-mata, asal membaca. Pembacaan itu dilanjutkan berdasarkan pada
sejumlah keputusan yang membentuk cara yang ia pakai untuk membaca dan
dengan begitu membentuk teks tersebut. Pembaca tidak mendekati sebuah teks
tertentu dengan kepala kosong; mereka juga membawa harapan, asumsi, dan
pengalaman, baik yang dilakukan secara ideologis (strategi interpretif yang sengaja
diambil) atau melalui bawah sadarnya yang berupa “kopor pembaca” (Allen, 2004:89).
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“Kopor pembaca” ini bisa meliputi sifat, pengalaman, latihan, temperamen,
nilai-nilai, bias-bias, atau motif untuk membaca yang unik dari seorang individu,
maupun harapan-harapan yang dipunyai pembaca dari sebuah teks berdasarkan
respon mereka kepada judul, ilustrasi sampul, tanggapan kritik yang sudah
diterbitkan terhadap karya itu, kepada apa yang sebelumnya telah mereka ketahui
tentang pengarang (penerbit). “Kopor pembaca” bahkan bisa meliputi hal-hal yang
seakan usang seperti tanggapan kepada ukuran font dan panjangnya teks itu. Data
semacam itu merupakan bagian penting dari proses membaca dan tidak bisa
disendirikan dan tidak pula bisa dihilangkan (Allen, 2004:9-10).
Dalam pandangan Fish, dua orang yang membaca dengan rangkaian strategi
interpretif yang berbeda, dalam kenyataan akan “menulis teks” yang berbeda.
Pendapat Fish mengenai keputusan interpretif sebenarnya berdiri di antara ide
bahwa sebuah teks secara objektif dapat dimengerti dan ide bahwa teks itu
sepenuhnya tak bisa dimengerti. Fish (Allen, 2004:11) lebih lanjut mengakui bahwa
“komunitas-komunitas pembaca” dapat sama-sama menggunakan koherensi kognitif
dan linguistik; dengan begitu, akan “membaca/menulis” suatu karya sastra dalam
cara yang kira-kira sama (karena bersenjatakan strategi interpretif yang sama).
Walaupun kemungkinan interpretasi tidak terbatas, tetapi interpretasi bukan
sepenuhnya merupakan respon yang subjektif dan individual; melainkan disusun
berdasarkan kerangka yang disediakan oleh apa yang disebut sebagai “komunitaskomunitas pembaca”. Pengertian komunitas interpretasi Fish bisa dibandingkan
dengan konsep wacana Foucault. Komunitas interpretasi menjadi tempat pendidikan
dan belajar untuk mengadopsi suatu kerangka berpikir dan cara melihat yang
spesifik.
Michel Foucault adalah salah seorang pemikir poststruktural yang melontarkan
gagasan-gagasan penting bagi pengembangan kritik wacana terutama dalam
kaitannya dengan kekuasaan. Istilah “wacana” atau diskursus mendapat arti baru, di
luar pengertian yang diberikan para kritikus strukturalis. Wacana, bukan sekedar
“kelompok-kelompok tanda (unsur-unsur pemaknaan yang mengacu pada isi atau
representasi), melainkan cara menghasilkan pengetahuan beserta praktik-praktik
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yang secara sistematis membentuk objek yang dibicarakannya (Foucault, 2002:9).
Melalui pengertian wacana yang baru, Foucault mengaitkan sistem pemaknaan
dengan dua wilayah yang selama ini dianggap telah dilupakan oleh strukturalisme,
yakni wilayah sejarah dan politik.
Dalam “The Order of Discourse”, Foucault menunjukkan bahwa yang
dimaksud dengan wacana tidak terbatas pada pemikiran dan cara penyampaian
pemikiran tersebut, melainkan semua aturan dan kategori diskursif yang merupakan
bagian dari sistem pengetahuan yang demikian mendasar sehingga tidak lagi
dipertanyakan orang. Foucault menginterogasi berbagai macam kategori dan norma
pengetahuan: cara menentukan apa yang boleh dipelajari dan dibahas, siapa yang
boleh berbicara dan bagaimana cara memikirkan dan menyampaikan objek
pembicaraan. Di sini wacana dilihat sebagai suatu sistem pengetahuan, dan sistem
pengetahuan itu terkait pula dengan kekuasaan.
Wacana (termasuk di dalamnya sistem pengetahuan) dalam pembahasan
Foucault sangat erat kaitannya dengan konsep kekuasaan. Berbeda dengan konsep
kekuasaan yang umum (yakni yang dimiliki oleh pihak-pihak yang kuat terhadap
yang lemah), kekuasaan bagi Foucualt (seperti diuraikan dalam Power/Konwledge,
2002a) bukanlah suatu entitas atau kapasitas yang dapat dimiliki oleh satu orang
atau lembaga, melainkan dapat dapat diibaratkan dengan sebuah jaringan yang
tersebar di mana-mana.
Kekuasaan tidak datang secara vertikal dari penguasa terhadap yang ditindas,
dari pemerintah kepada rakyat; melainkan datang dari semua lapisan masyarakat, ke
segala arah. Semua jenis hubungan dan interaksi, bagi Foucault, berkaitan dengan
kekuasaan. Kekuasaan juga mengejawantah dalam bentuk-bentuk diskursif, yakni
melalui

wacana.

Wacana

(sebagai

modus

untuk

menyampaikan

atau

mengaktualisasikan pengetahuan) secara langsung atau tidak langsung memproduksi
kekuasaan, dan kekuasaan tak mungkin beroperasi tanpa pengetahuan.
Sebagaimana dinyatakan oleh Foucault, pengetahuan itu identik dengan
kekuasaan. Kekuasaan muncul bersandarkan pada sejumlah pengetahuan; begitu
juga pengetahuan melahirkan kekuasaan. Kekuasaan dan pengetahuan yang dalam
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buku Foucault ditulis dengan Power/Konwlegde (2002a) adalah ibarat dua sisi mata
uang; satu kesatuan yang kemunculannya menuntut kehadiran sisi lainnya.
Kehendak untuk tahu adalah nama lain bagi kehendak untuk berkuasa (Adian,
2002:22).
Buku karya Michel Foucault
asal Prancis berjudul
Power/Knowledge yang cukup
monumental.

Sumber: toko-bukubekas.
blogspot.com

Pandangan Foucault tentang Power/Konwlegde ini kemudian diterapkan oleh
Edward Said, kritikus sastra postkolonial dari Universitas Columbia Amerika dalam
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bukunya yang sangat monumental Orientalisme (1978), The Question of Palistine
(1979), Covering Islam (1981) dan Culture and Imperialism (1993). Dalam keempat
buku itu, Said menelanjangi sejumlah stereotip dominasi Barat (dominan) atas Timur
(subordinat) yang diusung oleh Orientalisme.

Peta Prancis; sumber: berbagainegara.wordpress.com
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KARYA PENULIS PRANCIS DI MEDIA CETAK
INDONESIA
Karya-karya penulis Prancis yang diresepsi oleh media-media cetak Indonesia
pada awal abad ke-21, tepatnya oleh harian Kompas dan majalah Tempo pada tahun
2000 sampai dengan tahun 2005 adalah sebagai berikut. Dari penelusuran data di
Kompas dan Tempo terdapat 13 nama penulis Prancis dalam lima tahun ini. Kelima
belas nama tersebut yaitu: (1) Annie Leclerc, (2) Jean-Paul Sartre, (3) Jean
Baudrillard, (4) Jean Genet, (5) Milan Kundera, (6) Claude Levi-Strauss, (7) Umberto
Eco, (8) Michel Foucault, (9) Christopher Philipe, (10) Gao Xingjian, (11) Dominique
Lapierre, (12) Dominique Grêle, dan (13) Jean Couteau. Dari nama-nama itu ada
beberapa penulis yang karya-karyanya diulas dalam media tersebut, artinya ada
sejumlah pemikir yang karyanya lebih dari satu diulas oleh pembaca di Indonesia,
seperti Jean Paul Sartre ataupun Milan Kundera.
Dari ketiga belas penulis Prancis tersebut, ada sejumlah nama yang
sebenarnya bukan asli warga Prancis, tetapi kini menjadi warga negara Prancis
karena sebelumnya menjadi imigran politik. Milan Kundera sendiri berasal dari
Cekoslovakia dan Gao Xingjian berasal dari Cina sebelum akhirnya menjadi warga
negara Prancis. Selain itu, Umberto Eco sebetulnya warga negara Italia, tetapi
karena karya-karyanya banyak diterjemahkan dalam bahasa Prancis, dalam
penelitian ini dimasukkan sebagai penulis Prancis. Khusus tentang Michel Foucault,
kemunculannya dalam resensi di Tempo merupakan hal yang tidak secara langsung;
Foucault muncul dalam buku yang ditulis oleh Seno Joko Suyono.
Adapun karya ketiga belas penulis Prancis tersebut dan data-data lain yang
terkait dapat dilihat dalam tabel-tabel berikut ini.
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Tabel 1. Penulis Prancis yang Karyanya di Resensi di Koran Kompas dan Tempo pada
Tahun 2000—2005
No.
1.
2.

Nama Penulis
Annie Leclerc
Jean-Paul Sartre

Dimuat di
Kompas,14.06.2000
Tempo, 19-25.06.2000

3.
4.
5.
6.

Jean Baudrillard
Jean Genet
Milan Kundera
Jean-Paul Sartre, Maxim
Gorki, Gabriel Garcia
Marquez, John Steinback,
Lu Hsun
Claude Levi-Strauss
Milan Kundera
Umberto Eco
Michel Foucault
Christopher Philippe
Gao Xingjian
Dominique Lapierre
Dominique Grêle
Jean Couteau

Tempo, 14-21.08.2000
Kompas, 06.08.2000
Tempo, 4-10.09.2000
Tempo, 04-10.12.2000

Bidang
Sastra Feminisme
Psikologi Eksistensialesme
Filsafat
Sosiologi/ Sastra
Sastra
Sastra

Kompas, 01.12.2000
Tempo, 22-28.01.2001
Tempo, 01-07.10.2001
Tempo, 03-09.06.2002
Tempo, 10-16 .02. 2003
Kompas, 2.05.2003
Tempo,18-24.04.2005
Tempo, 24-30.01.2005
Kompas, 02.10.2005

Antropologi
Sastra
Filsafat Agama
Filsafat/Humaniora
Filsafat
Sastra
Sosiologi/ Sastra
Humaniora
Sosiologi

7.
8.
9.
10.
11
12.
13
14.
15.

Tabel 2. Jumlah Penulis Prancis yang Karyanya Diresensi di Kompas dan Tempo
2000—2005
Tahun
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Koran/Majalah
Kompas
Tempo
Kompas
Tempo
Kompas
Tempo
Kompas
Tempo
Kompas
Tempo
Kompas
Tempo
Jumlah
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Jumlah Resensi
3
4
0
2
0
1
1
1
0
0
1
2
15

Seperti yang telah diuraikan dalam temuan hasil penelitian di atas, pada awal
abad ke-21 (2000—2005) dalam media massa utama Indonesia, yakni koran Kompas
dan majalah Tempo, setidaknya terdapat tiga belas penulis Prancis yang karyanya
diresepsi dalam rubrik resensi buku. Berdasarkan tabel 4.1 dan tabel 4.2 di atas
dapat diketahui bahwa penulis-penulis Prancis tersebut memiliki berbagai ragam latar
keahliannya, meskipun secara umum kebanyakan penulis-penulis Prancis tersebut
masih tergolong ahli ilmu sosial atau humaniora seperti sastra, feminis, filsafat,
psikologi, psikoanalisis, antropologi, sosiologi.
Dari ketiga belas penulis Prancis tersebut, ada tiga penulis yang bukan berasal
dari Prancis, tetapi telah mempunyai kontribusi dalam pemikiran Prancis. Milan
Kundera berasal dari Cekoslovakia yang kemudian menetap dan menjadi warga
negara Prancis. Gao Xingjian berasal dari Cina sebelum akhirnya menjadi warga
negara Prancis. Keduanya sama-sama sebagai penulis eksil bagi negara asalnya,
Cekoslovakia dan Cina. Keduanya menulis karya-karyanya di Prancis. Khusus tentang
Michel Foucault, kemunculannya dalam resensi di Tempo merupakan hal yang tidak
secara langsung; Foucault muncul dalam buku yang ditulis oleh Seno Joko Suyono.
Selain itu, Umberto Eco sebetulnya warga negara Italia, tetapi karena karyakaryanya banyak diterjemahkan dalam bahasa Prancis, dalam penelitian ini
dimasukkan sebagai penulis Prancis.
Buku-buku karya penulis Prancis ini kebanyakan berupa terjemahan ke dalam
bahasa Indonesia, kecuali karya Michel Foucault yang disadur oleh Seno Joko
Suyono. Dari terjemahan inilah hampir semua bentuk resensi tersebut berpangkal.
Artinya, resensi yang dimuat dalam media Kompas dan Tempo merupakan
tanggapan penulis-penulis atau kritikus Indonesia terhadap penulis-penulis Prancis
tidak secara langsung. Bentuk resepsi berupa ulasan resensi ini merupakan
tanggapan dari bentuk resepsi sebelumnya, yakni penerjemahan.
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Foto diri Annie Leclerc; Sumber: www.ledevoir.com

Buku karya Annie Leclerc dalam bahasa
Indonesia; Sumber: staff.ui.ac.id
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Foto diri Jean Paul Sartre
Sumber: http://mikeely.files.wordpress.com/2008/08/sartre500_500.jpg

Foto diri Jean Baudrillard
Sumber: http://thearchitectureofcontrol.blogspot.com/2012/09/baudrillard-on-social-control.html
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Buku karya Jean Baudrillard; Sumber:
jahsonic.tumblr.com

Buku karya Jean Baudrillard dalam bahasa Indonesia;
Sumber: bukulawasonline.blogspot.com

Buku pertama penulis Prancis yang diresensi pada abad ke-21 yaitu Parole de
Femme karya Annie Leclerc. Buku ini diterjemahkan oleh Rahayu S. Hidayat menjadi
“Kalau Perempuan Angkat Bicara”, diterbitkan oleh Penerbit Kanisius, Yogyakarta
pada 2000. Buku ini kemudian diresensi oleh Dwi Koratno, seorang pengamat buku
yang tinggal di Yogyakarta. Resensi tersebut dipublikasikan di Kompas pada 14 Juni
2000. Annie Leclerc sendiri merupakan tokoh sastra feminisme Prancis.
Tokoh penulis Prancis yang kedua yaitu Jean Paul Sartre. Karya Sartre ini
berjudul Psikologi Imajinasi. Buku ini merupakan terjemahan Silvester G. Sukur yang
diterbitkan Yayasan Bentang Budaya, Yogyakarta pada 2000. Karya Sartre ini
diresensi oleh Tommy F. Awuy, dosen filsafat UI, di Tempo edisi 19-25 Juni 2000.
Nama

Sartre

bukanlah

nama

yang

asing

di

Indonesia.

Tokoh

psikologi

eksistensialisme ini merupakan pengarang sastra (selain sebagai filsuf) yang banyak
diapresiasi di Indonesia. Selain muncul dalam resensi Tempo edisi 19-25 Juni 2000,
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nama Sastre juga muncul dalam resensi Tempo lainnya, yakni edisi 4-10 Desember
2000. Dalam resensi yang ditulis oleh Gendut Riyanto ini, Sastre muncul dengan
sejumlah penulis cerpen lainnya yang berhalauan kiri, yakni dari buku antologi cerita
pendek yang berjudul Dongeng Dari Sayap Kiri terjemahan Eka Kurniawan. Dalam
buku ini, karya Sastre muncul dengan penulis-penulis lain seperti: Maxim Gorki,
Gabriel Garcia Marquez, John Steinbeck, dan Lu Hsun.
Penulis Prancis ketiga yang mendapat tanggapan di media cetak Indonesia
adalah Jean Baudrillard. Tanggapan terhadap Baudrillard muncul dalam Tempo edisi
14-21 Agustus 2000 dalam resensi buku yang berjudul “Menyambut Godaan
Seksual”. Resensi ini merupakan tanggapan atas buku Baudrillard yang berjudul
Seduction atau Birahi terjemahan Ribut Wahyudi terbitan Bentang Yogyakarta pada
Juni 2000. Penulis resensi buku Baudrillard ini yaitu Hikmat Darmawan. Baudrillard
sendiri merupakan salah satu tokoh dunia dalam bidang filsafat khususnya tentang
posmodernisme yang berasal Prancis.
Penulis Prancis keempat yang mendapat tanggapan adalah Jean Genet,
seorang sastrawan atau dramawan atau sosiolog Prancis kontemporer. Buku Genet
yang diresensi oleh Sri Utnawati (mahasiswa IAIN Yogyakarta) juga buku terjemahan
dalam bahasa Indonesia. Aslinya, buku Genet tersebut berjudul Les Paravents yang
kemudian diindonesiakan menjadi Layar-layar Bergambar. Buku ini diterbitkan oleh
Pustaka Pelajar Yogyakarta pada 2000, juga pernah dipentaskan oleh Kelompok
teater Garasi Yogyakarta di berbagai kota dengan judul “Sketsa-sketsa Negeri
Terbakar”.
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Foto diri Jean Genet; Sumber: www.nouvellesimages.com

Cover buku karya Jean Genet; Sumber: http://www.flickr.com/photos/aorloff/6659719267/
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Penulis kelima yaitu Milan Kundera, penulis eksil Cekoslowakia yang tinggal di
Paris dan menulis sejumlah karyanya dalam bahasa Prancis. Tanggapan atas karya
penulis ini berupa resensi yang terbit dalam majalah Tempo edisi 4-10 September
2000 terhadap salah satu bukunya yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh
Marfaizon Pangai menjadi Kitab Lupa dan Gelak Tawa. Buku ini merupakan
terjemahan dari edisi bahasa Inggris yang berjudul The Book of Laughter and
Forgetting. Tanggapan berupa resensi terhadap buku ini ditulis oleh Hikmat
Darmawan. Milan Kundera merupakan salah satu tokoh pengarang atau sastrawan
kenamaan yang relatif terkenal di Indonesia.
Selain muncul dalam Tempo edisi 4-10 September 2000, resensi terhadap
karya Milan Kundera lainnya juga muncul dalam Tempo edisi 22-28 Januari 2001.
Dalam

resensi

yang

ditulis

oleh

Nirwan

Dewanto

atas

buku

Kekekalan

(L’Immortalité), posisi Kundera sebagai sastrawan makin kuat dalam konstelasi
pengarang asing yang berpengaruh di Indonesia. Buku Kundera ini diterjemahkan
oleh Noor Cholish dan diterbitkan oleh Penerbit Akubaca, Yogyakarta pada 2000.
Penulis Prancis keenam yang diresepsi dalam media Indonesia abad ke-21
yaitu Claude Levi-Strauss. Tokoh antroplogi Prancis ini muncul dalam sebuah resensi
terhadap bukunya yang berjudul Ras dan Sejarah. Buku yang diresensi oleh M.
Mustafa (mahasiswa UGM) ini juga berupa versi terjemahan dalam bahasa Indonesia
yang dilakukan oleh Nasrullah Ompu Bana terbitan LKiS Yogyakarta pada bulan
Agustus 2000. Resensi terhadap buku Levi-Strauss ini muncul dalam Kompas edisi 1
Desember 2000. Nama Levi-Strauss adalah salah satu dari empat serangkai pemikir
kontemporer Prancis, selain Michel Foucault, Roland Barthes, dan Jacques Lacan.
Penulis ketujuh yang diresepsi oleh koran Kompas dan majalah Tempo adalah
Umberto Eco. Eco sebetulnya warga negara Italia, tetapi karena karya-karyanya
banyak diterjemahkan dalam bahasa Prancis, dalam penelitian ini dikategorikan
sebagai penulis Prancis. Resensi terhadap karya Umberto Eco di bidang filsafat ini
muncul dalam majalah Tempo edisi 1-7 Oktober 2001 dengan judul “Eco Bertanya
tentang Hidup” oleh seorang dosen teologi Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, B.S
Mardiatmadja, S.J.
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Christopher Philipe sebagai penulis Prancis kedelapan yang karyanya diresepsi
dalam majalah Tempo edisi 10-16 Februari 2003 ini tidak banyak diungkap
biodatanya. Namanya juga kurang dikenal dalam komunitas pembaca Indonesia.
Bukunya yang berjudul Socrates Café : Citarasa Baru Filsafat diresensi oleh Gendut
Riyanto dengan judul “Filsafat Kedai Kopi” ini juga berupa buku terjemahan dalam
bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama, Jakarta yang
diterbitkan pada 2002.
Penulis kesembilan yang karyanya diresepsi oleh koran Kompas edisi 2 Mei
2003 berasal dari Cina sebelum akhirnya menjadi warga negara Prancis: Gao
Xingjian. Penulis novel La Montagne de l’Ame (Gunung Jiwa) ini merupakan peraih
hadiah nobel untuk bidang kesusastraan pada tahun 2000. Dengan penghargaan
tersebut, nama Xingjian makin dikenal dalam dunia kesusastraan dunia. Prancis
memiliki andil sebagai negara tempat tokoh penulis Cina ini melanjutkan hidupnya
setelah hengkang dari negara Tirai Bambu tersebut. Tentu saja Xingjian tidak secara
langsung mewakili Prancis, dia lebih dikenal sebagai pembawa suara budaya Cina.
Dominique Lapierre adalah penulis kesepuluh dalam data temuan penelitian ini
yang diresepsi oleh majalah Tempo edisi 18-12 April 2005. Bukunya yang diresensi
oleh Johannes Sumardianta (guru SMA Kolose de Brito Yogyakarta) ini merupakan
edisi terjemahan dari City of Joy. Buku Lapierre ini diterjemahkan oleh Wardah
Hafidz menjadi Negeri Bahagia, diterbitkan oleh Bentang, Yogyakarta pada Desember
2004.
Penulis berikutnya yaitu Dominique Grêle. Dia adalah penulis kesebelas yang
diresepsi dalam Tempo, edisi 24-30 Januari 2005. Discover Singapore on Foot
merupakan judul bukunya yang kemudian diresensi oleh Dewi Anggraini dengan
judul “Meneropong Singapura, Sang Kota Tua”. Dengan melihat penerbitnya, Select
Publishing, Singapura dapat diketahui bahwa buku ini memang diterbitkan dalam
bahasa Inggris di Singapura. Buku terbitan bulan Desember 2004 merupakan salah
satu buku yang diresensi oleh pembaca Indonesia yang tidak berbahasa Indonesia.
Buku ini bercerita tentang “peta” kuliner di negeri tetangga, Singapura. Buku ini
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dilengkapi dengan sejumlah foto karya Lydie Raimbault dan disunting oleh Nancy
Chang.

Foto diri Claude Levi-Strauss; Sumber: www.telegraph.co.uk

Jean Couteau adalah penulis kedua belas yang diresepsi Kompas edisi 2
oktober 2005. Bukunya yang berjudul Bali Today Modernity diresensi oleh Bre
Redana dengan judul “Mengenal Bali, Mengenal Jean Cocteau”. Buku ini merupakan
buku terjemahan yang diterbitkan oleh Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta pada
2005. Jean Couteau merupakan penulis Prancis yang tinggal di Bali. Tulisantulisannya muncul dalam buku ini sebelumnya telah dipublikasikan dalam Bali Post
dalam bahasa Inggris. Buku ini sebelumnya pernah diterbitkan dengan judul Bali
Today pada tahun 1998 oleh Penerbit Indodata, Denpasar, yang kemudian
mengalami penambahan. Di Bali Jean Couteau sering menjadi kurator pameran atau
kritikus seni.
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Itulah sejumlah penulis Prancis yang buku-bukunya diresensi atau diresepsi
oleh pembaca aktif atau penulis Indonesia yang muncul di dunia media massa utama
Indonesia, yakni Kompas dan Tempo pada awal abad ke-21 khususnya pada tahun
2000—2005.

Foto diri Claude Levi-Strauss; Sumber: elto7fageyya.com
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Foto diri Milan Kundera; Sumber: www.guardian.co.uk

Foto diri Milan Kundera; Sumber: homoliteratus.com
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Buku karya Milan Kundera;
Sumber: reading.kingrat.biz

Sumber: www.priceminister.com

Sumber: en.wikipedia.org
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Buku Milan Kundera dalam bahasa Indonesia; Sumber: www.goodreads.com
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TANGGAPAN MEDIA CETAK INDONESIA
TERHADAP PENULIS PRANCIS

Hampir semua resensi tentang karya-karya penulis Prancis dalam data
penelitian ini berupa resensi atas terjemahan karya mereka dalam edisi bahasa
Indonesia. Ada satu resensi dalam bahasa Inggris, yaitu Discover Singapore on Food.
Bahkan dalam resensi tentang pemikiran Foucault, Dony Gahral Adian mengulas
buku Seno Joko Suyono yang membahas pemikiran-pemikiran Foucault tentang
Tubuh yang Rasis sebagai dasar-dasar pembentuk diri kelas menengah Eropa.
Dalam hal ini, resepsi berupa resensi-resensi yang diterbitkan oleh mediamedia utama di Indonesia pada awal abad 21 merupakan tanggapan atau resepsi
tahap kedua. Artinya, tidak ada sebuah resensi pun yang ditulis berdasarkan bahasa
aslinya, yaitu bahasa Prancis. Resensi-resensi yang ada (sebagai bentuk resepsi)
merupakan ulasan atas karya-karya terjemahan yang nota bene juga merupakan
bentuk resepsi.
Hal di atas menunjukkan bahwa penulis-penulis Prancis tersebut tidak
diresepsi oleh pembaca Indonesia dari tangan yang pertama, melainkan melalui
tangan kedua dalam versi terjemahan. Hal ini menandakan adanya keberjarakan
terhadap penulis-penulis Prancis oleh pembaca Indonesia. Selain itu, berdasarkan
temuan data yang ada, menunjukkan bahwa hampir semua peresensi terhadap
penulis-penulis Prancis tersebut berasal dari kalangan yang awam terhadap bahasa
Prancis. Tidak ada seorang pun dari data yang terkumpul menunjukkan salah satu
peresensi berlatar belakang ahli (bahasa) Prancis. Para peresensi tersebut berasal
dari kalangan terpelajar, misalnya para mahasiswa atau para pengajar, seperti dosen
filsafat, tetapi bukan berasal dari kalangan dosen bahasa Prancis.
Gejala tersebut menunjukkan bahwa penulis-penulis Prancis ditanggapi secara
produktif oleh kalangan intelektual umum. Artinya, tidak ada peresensi terhadap
penulis-penulis Prancis dari dua media terkemuka Indonesia pada awal abad ke-21
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ini berasal dari kalangan intelektual yang khusus mempelajari (bahasa) Prancis.
Tabel berikut ini menunjukkan uraian di atas.
Tabel 3. Penulis Prancis yang Bukunya Diresensi
No
1.

Penulis Prancis
yang Diresensi
Annie Leclerc

2.

Buku yang Diresensi

Peresensi

Latar Belakang
Peresensi
Pengamat Buku

Kalau Perempuan
Angkat Bicara

Dwi Koratno

Jean-Paul Sartre

Psikologi Imajinasi

3.

Jean Baudrillard

Berahi

4.

Jean Genet

Les Paravents
(Layar-layar
Bergambar)
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Adapun tanggapan media cetak Indonesia terhadap penulis-penulis Prancis
pada awal abad 21 dapat terwakili dari komentar-komentar dan ulasan masingmasing peresensi terhadap para penulis Prancis tersebut. Dapat dikatakan bahwa
hampir semua tanggapan para peresensi tersebut bernada positif. Secara umum,
komentar, ulasan dan tanggapan pembaca Indonesia terhadap penulis-penulis
Prancis adalah sebagai berikut.
Tanggapan Dwi Koratno, seorang pengamat buku yang tinggal di Yogyakarta,
terhadap Parole de Femme (Kalau Perempuan Angkat Bicara) karya penulis Prancis,
Annie Leclerc menunjukkan hal positif. Menurut Dwi Koratno dalam resensinya yang
berjudul “Pemahaman Seorang Perempuan atas Relasi Perempuan-Lelaki”, narasi dan
ucapan-ucapan dalam buku ini blak-blakan, lugas, spontan, dan tajam. Dengan gaya
ini penulis memiliki arah yang sama dengan kaum feminis pada umumnya, yakni
ingin

mendekonstruksi

budaya

yang

selama

ini

mengembangkan

stereotip

perempuan.
Psikologi Imajinasi, sebagai buku karya Jean-Paul Sartre diresensi secara
positif, meskipun memiliki sejumlah kekurangan oleh Tommy F. Awuy. Menurutnya,
sekalipun buku ini terlambat diterjemahkan, tetapi buku ini masih sangat berguna
untuk wawasan pengetahuan kita tentang psikologi. Sayang, buku ini tidak disertai
dengan sebuah pengantar yang proposional untuk memahami seluk beluk atau latar
belakang pemikiran Sartre.
Buku Berahi karya Jean Baudrillard ditanggapi dengan positif cenderung netral
oleh Hikmat Darmawan melalui resensinya yang berjudul “Menyambut Godaan
Seksual”. Menurut Hikmat, buku ini terdiri atas tiga bagian. Bagian pertama
menghimpun bab-bab femininitas-maskulinitas, seksualitas, serta pornografi dan
kecabulan. Pada bagian kedua, ia mengulik konsep “godaan”.
Dan di bagian akhir, juga lewat bab-bab yang penuh liku dan …”
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Buku Les Paravents (Layar-Layar Bergambar) karya Jean Genet ditanggapi
secara positif oleh Sri Utnawati dalam resensinya di koran Kompas dengan judul Cara
Baru Memandang Diskursus Kriminalitas. Les Paravent menyajikan citra yang tidak
utuh seperti yang selama ini terjadi. Kenapa? Karena, justru pencitraan yang tidak
utuh itulah yang menceraikan kita dari realitas. Les Paravents, juga tulisan ini, adalah
sepotong tentang Jean Genet, sebagaimana Genet sendiri adalah sepotong dari
realitas kebudayaan Prancis modern.
Kitab Lupa dan Gerak Tawa karya Milan Kundera mendapat tanggapan positif
dari peresensi Hikmat Darmawan. Dalam resensinya di majalah Tempo edisi 4
September 2000 dikatakan bahwa sebuah novel terkemuka karya Milan Kundera
diterjemahkan dengan bahasa yang harfiah. Inilah sebuah novel anti-novel dengan
lelucon kelamin yang punya hikmah politik.
Tanggapan Gendut Riyanto, seorang perupa yang berasal dari Yogyakarta,
terhadap buku Dongeng dari Sayap Kiri karya penulis Jean-Paul Sartre menunjukkan
hal positif. Menurutnya, bagaimanapun, kita tetap dihadapkan pada kekuasaan teks,
ketika di suatu masa “pisau analisis Marxis“ berperan mengupas rinciannya. Dalam
buku kumpulan cerpen para jagoan ini, sastra kiri atau sastra Marxis memperoleh
tempat yang dominan agar pembaca mampu menyelami lorong-lorong problem,
kemuraman, dan keindahannya yang demikian mencekam.
Tanggapan M. Mustafa, mahasiswa Fakultas Filsafat UGM, terhadap buku Ras
dan Sejarah karya penulis besar Prancis Claude Levi-Strauss cukup positif. Dalam
resensinya yang berjudul “Meruntuhkan Etnosentrisme”, dikemukakan bahwa
bahasanya yang agak rumit, seperti biasa ditemukan dalam buku-buku pemikiran
tradisi Prancis, khususnya yang berasal dari aliran strukturalisme, mungkin akan
membuat pembaca harus sedikit mengerutkan dahi. Untungnya tulisan Jean Pouillon
di akhir buku ini bisa membantu pembaca yang masih awam dengan pemikiran LeviStrauss.
Buku Milan Kundera yang berjudul L’Immortalite (Kekekalan) ditanggapi agak
dingin oleh Nirwan Dewanto. Karya terjemahan tersebut muncul dalam resensinya
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yang berjudul “Mencederai Kundera”.

Baginya, sangat disayangkan karya

terjemahan yang justru mencederai si pengarang. Lebih lanjut, novel Milan Kundera
yang jernih, lugas dan tajam, dicederai dengan terjemahan yang tidak cermat.
Sensualitas, ironis, dan humornya menjadi hilang.
Buku Beriman atau tidak Beriman? Sebuah Konfrontasi karya Umberto Eco
ditanggapi secara positif oleh B S Mardiatmadja, S.J., dosen Teologi Sekolah Tinggi
Filsafat Driyarkara. Dalam resensinya yang berjudul “Eco Bertanya Tentang Hidup”,
peresensi menyatakan bahwa buku ini perlu dibaca oleh orang Indonesia dari aura
mana pun, karena isinya dibutuhkan bangsa yang akhir-akhir ini dirobek permusuhan
yang mengatasnamakan perang agama. Di sini orang sulit berbincang terbuka jika
berbeda agama atau aliran politik.
Buku pemikiran Foucault yang berjudul Tubuh yang Rasis: Telaah Kritis Michel
Foucault atas Dasar-dasar Pembentuk Diri Kelas Menengah Eropa ini ditulis oleh
penulis Indonesia bernama Seno Joko Suyono telah ditanggapi secara positif oleh
peresensi Dony Gahral Adian dalam majalah Tempo edisi

3 Juni 2002. Resensi

dengan judul “Tubuh yang Rasis, Ranah Baru dalam Foucault” mengungkapkan
bahwa sebagai satu pembacaan alternatif teks-teks Foucault, karya Seno ini patut
mendapat apresiasi, walau penyuntingannya kurang memadai. Karya ini bisa
dijadikan acuan bagi mereka yang bosan dengan tulisan yang melulu membicarakan
Foucault dari sudut pandang kekuasaan atau pengetahuan.
Buku karya Christopher Philippe yang berjudul Socrates Café: Citarasa Baru
Filsafat diresensi positif oleh Gendut Riyanto dengan judul “Filsafat Kedai Kopi”.
Menurut peresensi, buku ini memulai penyadaran baru. Sekurang-kurangnya, ia
memberikan hak hidup bagi pertanyaan yang mungkin “tidak besar”, berkesan tolol
dan kanak-kanak. Buku ini menyarankan di sebuah kedai kopi atau di tempat umum
lain, dengan buaian jazz, desir angin di kebun belakang, bersama keluarga, teman
dekat, untuk sebuah pembicaraan yang tidak jauh dari rasa wangi kopi. Buku ini
memulai penyadaran baru. Sekurang-kurangnya, ia memberikan hak hidup bagi
pertanyaan yang mungkin “tidak besar”, berkesan tolol dan kanak-kanak.
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Tanggapan Kholilul Rohman Ahmad terhadap buku Mistisisme dan Fisika Baru
karya Michel Talbot cukup positif. Menurut mahasiswa Filsafat Islam IAIN Sunan
Kalijaga ini, buku tersebut mencoba menjelaskan struktur materi yang digagas fisika
baru dalam rangka memahami sejauh mana kesadaran bisa mempengaruhi alam
fisik. Tanggapannya tersebut tampak dalam resensinya yang dimuat di harian
Kompas edisi 19 April 2003 dengan judul “Menjelaskan Mistis dengan Fisika Baru”.
Buku La Montagne de l’Ame (Gunung Jiwa) karya Gao Xingjian diresensi oleh
Litbang dengan mengulas secara singkat tentang biodata Gao Xingjian. Xingjian
adalah seorang sastrawan pelarian dari Cina yang sejak 1988 menetap dan menjadi
warga Negara Prancis. Buku ini menceritakan perjalanan penulis dalam mencari
kebebasan, kedamaian batin, pencerahan, dan pencarian makna diri hingga ke
“Gunung Jiwa”.
”Dominique Lapierre berhasil mengalirkan alur cerita, novel ini terasa agak
melingkar akibat penggunaan teknik berkisah kilas balik. Kualitas terjemahan Wardah
Hafidz amat prima. Novel ini relevan dan kontekstual dengan persoalan bangsa
Indonesia yang tak putus dirundung zaman penuh kutukan”. Demikian ulasan yang
tampak pada resensi terhadap buku City of Joy (Negeri Bahagia) karya Dominique
Lapierre. Tanggapan bernada sangat positif tersebut muncul dalam resensi majalah
Tempo edisi 18 April 2005 dengan judul “Kaum Rudin di Menara Babel”.
Buku Discover Singapore on Foot

karya Dominique Grêle ditanggapi Dewi

Anggraeni dalam resensinya yang berjudul “Meneropong Singapura, Sang Kota Tua”.
Dalam resensinya tersebut tampak adanya ulasan yang berkisah tentang nama-nama
jalan yang lucu bagi telinga Indonesia, umpamanya Jalan Ampas. Buku ini, pada
akhirnya juga membangun sebuah jigsaw puzzle, yang menggambarkan sejarah
terbentuknya dan berkembangnya Singapura hingga kini.
Buku dengan judul Bali Today Modernity Jean Couteau (et.al) ditanggapi
positif oleh Bre Redana dengan judul resensi “Mengenal Bali, Mengenal Jean
Couteau”. Dalam resensinya itu, Bre Redana menyatakan bahwa masih terdapat
puluhan contoh lagi dia paparkan dengan cara menarik seperti di atas. Itulah yang
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agak gawat dan sering saya khawatirkan tentang Jean, meski ini di luar urusan
dengan buku yang menarik itu.
Dari uraian di atas tampaknya para penulis Prancis ditanggapi atau diresepsi
sebagai tokoh-tokoh yang menawarkan pemikiran-pemikiran baru di bidangnya
masing-masing dalam wacana keilmuan di Indonesia.

Foto diri Michel Foucault; Sumber: evansexperientialism.freewebspace.com

Karikatur Michel Foucault; Sumber:
www.mutanteggplant.com
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Buku karya Seno Joko
Suyono yang mengupas
pemikiran Foucault;

Sumber:
rindupulang.blogspot.com
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Foto diri Dominique Lapierre; Sumber: www.flickr.com

Foto diri Dominique Lapierre;
Sumber:
vaticaninsider.lastampa.it
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Buku karya Dominique Lapierre; Sumber: www.maniadb.com
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BENTUK KONSTRUKSI SOSIAL TERHADAP
PENULIS PRANCIS DI INDONESIA

Seperti telah diuraikan pada bagian 2 di atas, hampir semua peresensi
tentang penulis-penulis Prancis yang terdapat dalam Kompas dan Tempo meresepsi
buku-buku

terjemahannya

dalam

edisi

bahasa

Indonesia.

Artinya,

hal

itu

menunjukkan bahwa tanggapan mereka merupakan tanggapan kedua atas
tanggapan pertama penulis Prancis, yakni berupa proses penerjemahan. Ada sebuah
jarak, sebelum pemikiran-pemikiran penulis Prancis itu diapresiasi oleh para pembaca
koran dan majalah di Indonesia. Jarak tersebut berupa resepsi yang pertama yaitu
penerjemahan, bahkan ada yang melalui edisi bahasa Inggrisnya terlebih dulu,
kemudian muncul resepsi yang kedua (atau ketiga) yaitu penulisan resensi di media
massa, baru kemudian resepsi yang ketiga (atau keempat) yaitu pembaca real yang
membaca resensi itu.
Penelitian ini tidak menjangkau pembaca real tersebut. Karena keterbatasan
penelitian, memang sukar untuk mengetahui siapa saja yang menjadi pembaca real
atas resensi-resensi tersebut. Apakah benar, tulisan-tulisan itu dibaca oleh para
intelektual yang mewakili kelas menengah Indonesia? Apakah tulisan-tulisan itu
dibaca oleh para mahasiswa yang mempelajari bahasa Prancis di Indonesia? Untuk
mengetahui hal-hal itu atau untuk mengetahui pembaca real-nya perlu ada penelitian
tersendiri.
Meskipun demikian, dari sejumlah penulis resensi yang ditemukan dalam
penelitian ini dan adanya sejumlah data yang menunjukkan tanggapan-tanggapan
tersebut, lewat buku-buku yang diterjemahkan terlebuh dulu dapat juga dianalisis
pembaca aktif atau pembaca kreatifnya (yaitu pembaca yang meresepsi sebuah teks
dengan menulis tanggapan berupa resensi) terhadap para pemikir Prancis ini.
Merekalah perwakilan pembaca Indonesia terhadap para pemikir Prancis yang turut
menentukan sejarah tanggapan atas pengaruh budaya Prancis, salah satu budaya
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dominan Eropa terhadap Indonesia. Persis seperti yang dinyatakan oleh Jausz
(1974:12), yang menyatakan bahwa pembaca mempunyai peranan aktif, bahkan
merupakan kekuatan pembentuk sejarah. Apresiasi pembaca pertama terhadap
sebuah karya sastra akan dilanjutkan dan diperkaya lewat tanggapan-tanggapan
yang lebih lanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan cara ini, makna
karya sastra (ataupun teks pada umumnya) akan ditentukan dan nilai estetiknya
akan terungkap. Di pihak lain, Iser menjelaskan bahwa peran pembaca adalah
membongkar melalui antar-permainan antara deduksi dan induksi, bagian yang tidak
terformulasi dari suatu karya sastra, untuk mengungkapkan bagian yang tidak
tertuliskan dari karya tersebut (Allen, 2004:6-7). Dalam hal inilah pembaca aktif atau
pembaca kreatif ini, yakni para penulis resensi inilah, memiliki peran-peran tersebut.
Dari uraian di atas, khususnya pada bagian 2 dan tabel-tabel lampiran dapat
diketahui bagaimana tanggapan para penulis resensi itu terhadap penulis Prancis.
Secara umum, mereka memberikan tanggapan yang positif terhadap penulis Prancis.
Para penulis Prancis di mata pembaca Indonesia adalah tokoh-tokoh yang diposisikan
sebagai pembaharu di bidangnya masing-masing. Mereka setidaknya telah berjalan
di depan, kalaupun tidak dianggap sebagai pelopor dalam bidangnya, atau sebagai
tokoh yang memiliki kemampuan atau kapabilitas yang berlebih. Dalam penjarakan
proses resepsi, tokoh-tokoh penulis Prancis ini dianggap sebagai tokoh yang memiliki
pengaruh besar dalam perjalanan sejarah Indonesia, khususnya sejarah pemikiran di
Indonesia.
Selain Sartre yang sudah dikenal lebih awal dalam dunia intelektualitas di
Indonesia, nama-nama seperti Levi-Strauss, Baudrillard, Genet, Foucault, Kundera,
Couteau, ataupun Annie Leclerc merupakan tokoh-tokoh berikutnya yang dipandang
berpengaruh dalam dunia intelektual Indonesia.
Levi-Strauss dalam pandangan M. Mustafa merupakan tokoh yang telah
mempelajari berbagai bentuk kebudayaan arkais dengan pendekatan antropologi
struktural. Levi-Strauss telah merekonstruksi struktur kode-kode kultural yang
terdapat dalam kebudayaan-kebudayaan masyarakat arkais sehingga akhirnya ia
menemukan

hubungan

ekuevalensi

formal,
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siomorfisme,

dan

aturan-aturan

transformasi yang terjadi. Tidak ada suatu peradaban dunia dalam pengertian
absolut atau “asli” karena ia selalu mencakup koeksistensi kebudayaan. Sejarah
kebudayaan Eropa, khususnya pada masa renaisans, adalah tempat pertemuan dan
bercampurnya pengaruh yang beragam: Yunani, Romawi, Jerman, Anglo-Saxon,
Arab dan Cina.
Baudrillard di mata Himat Darwaman dianggap sebagai pemuka teori
kebudayaan mutakhir, demikian halnya dengan Foucault. Baudrillard adalah tokoh
penulis Prancis yang diposisikan secara keliru oleh orang Indonesia, bahkan oleh
penerjemah bukunya sebagai tokoh (bersama Foucault) yang bergelut tentang tematema seksualitas. Baudrillard tidak hanya berbicara tentang tema seksualitas, tetapi
juga mengkaji topik-topik posmodernisme lainnya termasuk tentang konsep
simulakra-nya yang sering dipahami secara salah oleh pengikutnya di Indonesia. Hal
yang serupa juga dinyatakan oleh Donny Gahral Adian ketika mengungkap posisi
intelektualitas Foucault terhadap buku Seno Joko Suyono yang membahas mengenai
tubuh yang rasis, salah satu dari sekian pembahasan Foucault tentang teori
kebudayaan mutakhir.
Jean Genet sebagai pengarang utama Prancis mutakhir abad XX tidak hanya
dibicarakan sebagai pengarang tetapi juga sebagai pemikir atau filsuf. Genet, dan
juga Foucault, dalam pandangan Sri Utnawati merupakan tokoh yang memungkinkan
tersedianya perangkat untuk melihat realitas dengan lebih utuh. Setidaknya, Genet
membuat kita berhenti sejenak untuk mencoba memahami bagaimana nalar
dikotomis

(yang

diusung

strukturalisme)

berkembang,

mengakar,

dan

menghegemoni, lengkap dengan bagaimana nalar ini juga mengalami fase pasang
surut dalam konstruksi nalar pikiran masyarakat kita. Lebih lanjut, Sri Utnawati
menyatakan bahwa Les Parevents, buku Genet yang diresensinya ini, sebagai
sepotong tentang Jean Genet, sementara Genet sendiri adalah sepotong dari realitas
kebudayaan Prancis modern.

45

Pementasan Les Paravents; Sumber: www.dicksite.fr

Selain Genet yang dikenal sebagai pengarang dan pemikir Prancis, Kundera
juga mempunyai posisi sebagai pengarang dan pemikir Prancis asal Cekoslovakia.
Kundera dalam ulasan Hikmat Darmawan (resensi terhadap buku Kitab Lupa dan
Gelak Tawa di Tempo) dan dalam ulasan Nirwan Dewanto (resensi terhadap buku
Kekekalan) sama-sama memposisikan Kundera sebagai pelopor dalam penulisan
novel yang antinovel. Dalam pembelaannya atas keunggulan Kundera, Nirwan
Dewanto sangat menyayangkan atas kegegabahan dan kelemahan penerjemahan
kedua buku Kundera tersebut. Terjemahan yang buruk terhadap buku-buku Kundera
menyebabkan kejernihan, kelugasan dan ketegasan kalimat-kalimat Kundera menjadi
hilang. Sensualitas, ironi dan humor yang ditampilkan Kundera dalam buku-bukunya
tidak bisa tertangkap dengan baik oleh pembaca gara-gara penerjemahan yang
buruk

tersebut.

Begitulah

Nirman

Dewanto

dan

juga

Hikmat

mengapresiasi dan meresepsi buku-buku terjemahan Milan Kundera.
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Darmawan

Annie Leclerc adalah penulis Prancis berikutnya yang tulisannya juga diresepsi
dalam Kompas. Dwi Koratno memandang Leclerc sebagai pejuang gender asal
Prancis

yang

mengungkap

pengalaman

pribadinya

manakala

bergaul

dan

memandang laki-laki. Dalam bukunya yang berbentuk novel inilah, Leclerc
memandang laki-laki sebagai hal yang sepele, bertentangan dengan pandangan
umum yang bias gender yang memandang laki-laki sebagai pihak yang dominan.
Dari sekian nama penulis Prancis yang muncul dalam sejumlah resensi pada
awal abad ke-21 ini, barangkali nama Jean Couteau memiliki makna tersendiri. Dia
tidak hanya penulis Prancis yang dikenal di Indonesia tetapi juga penulis Prancis
yang tinggal di Bali, Indonesia. Secara fisik maupun intelektual, tokoh ini memiliki
kedekatan yang khusus, terlebih lagi menurut penulis resensi bukunya. Menurut Bre
Redana, Couteau adalah antropolog sosial yang akrab, penuh empati dan simpati.
Dia menerima Bali sebagaimana adanya. Kalau toh ada kekurangannya, Couteau
akan menerimanya dengan penuh pengertian, paling diam-diam menertawakannya,
melihatnya sebagai sesuatu yang karikatural.
Demikianlah sejumlah ulasan dan tanggapan terhadap para penulis Prancis
tersebut. Mereka ditempatkan dalam posisi yang relatif terhormat. Mereka dipandang
sebagai pembaharu dalam bidangnya. Kalau kita lihat tabel-tabel penelitian ini,
hampir sebagian besar penulis Prancis tersebut adalah tokoh-tokoh utama dunia
dalam bidang teori kebudayaan mutakhir seperti Sartre, Levi-Strauss, Genet,
Foucault, ataupun Baudrillard. Hal ini bisa disimpulkan bahwa pemikiran-pemikiran
tokoh-tokoh mutakhir Prancis tersebut juga diapresiasi atau diresepsi oleh para
pembaca Indonesia. Pembaca dalam konteks ini yaitu pembaca aktif atau kreatif
yang menulis resensinya di media massa utama Indonesia.
Kalau dihubungkan dengan pemikiran Fish (Allen, 2004:8-9) yang menyatakan
bahwa seorang pembaca tidak “sekedar” membaca dalam suatu cara yang sematamata, asal membaca, fenomena tersebut memiliki arti tersendiri. Pembacaan itu,
menurut Fish, dilanjutkan berdasarkan pada sejumlah keputusan yang membentuk
cara yang ia pakai untuk membaca dan dengan begitu membentuk teks tersebut.
Pembaca tidak mendekati sebuah teks tertentu dengan kepala kosong; mereka juga
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membawa harapan, asumsi, dan pengalaman, baik yang dilakukan secara ideologis
(strategi interpretif yang sengaja diambil) atau melalui bawah sadarnya yang berupa
“kopor pembaca”
Dengan demikian, para peresepsi penulis-penulis Prancis ini memiliki suatu
horison harapan, asumsi, dan pengalamannya dalam bersinggungan dengan
pemikiran para penulis Prancis tersebut sebagai suatu wawasan baru di Indonesia.
Hal tersebut bisa dikatakan sebagai “strategi interpretatif” atas pemikiran tokohtokoh Prancis mutakhir dalam dunia intelektual Indonesia. Lewat para peresensi atau
proses resepsi inilah para penulis Prancis tersebut disikapi dalam konstelasi peta
pemikiran di Indonesia. Penulis-penulis Prancis tersebut ditempatkan sebagai
“trendsetter” pemikiran di Indonesia.
Di pihak lain, media massa sendiri sebagai institusi yang memiliki otoritas
untuk menyaring, menyeleksi, dan mempublikasikan resensi-resensi tersebut juga
memiliki andil yang tidak kecil. Redaktur di Kompas ataupun Tempo

juga turut

memberikan arahan bagaimana para penulis Prancis tersebut diposisikan dalam
dunia intelektualitas di Indonesia. Setidaknya, para redaktur (dan juga penulis
resensi) telah memiliki implied reader atau pembaca yang dibayangkan terhadap
pemuatan resensi-resensi itu. Pembaca yang dibayangkan inilah yang sebetulnya
menjadi “komunitas interpretasi” atas pemikiran penulis Prancis tersebut. Komunitas
interpretasi ini tidak terlepas dari kalangan semacam mahasiswa, dosen, para
pengamat, dan kaum intelektual lainnya. Hal ini setidaknya didukung atas perkiraan
kalangan pembaca atau kalangan orang-orang yang berlangganan Kompas dan
Tempo, yakni kalangan menengah atas, kalangan yang cukup berpengaruh atas
perkembangan sejarah di Indonesia.
Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Foucault sendiri yang pemikirannya
tentang power/knowledge dan pemikirannya tentang diskursus (sering dipadankan
dengan istilah wacana) dikutip dalam kajian teori penelitian ini. Istilah “wacana” atau
diskursus mendapat arti baru, di luar pengertian yang diberikan para kritikus
strukturalis. Wacana, bukan sekedar “kelompok-kelompok tanda (unsur-unsur
pemaknaan yang mengacu pada isi atau representasi), melainkan cara menghasilkan

48

pengetahuan beserta praktik-praktik yang secara sistematis membentuk objek yang
dibicarakannya (Foucault, 2002:9). Wacana tidak terbatas pada pemikiran dan cara
penyampaian pemikiran tersebut, melainkan semua aturan dan kategori diskursif
yang merupakan bagian dari sistem pengetahuan yang demikian mendasar sehingga
tidak lagi dipertanyakan orang. Foucault menginterogasi berbagai macam kategori
dan norma pengetahuan: cara menentukan apa yang boleh dipelajari dan dibahas,
siapa yang boleh berbicara dan bagaimana cara memikirkan dan menyampaikan
objek pembicaraan. Di sini wacana dilihat sebagai suatu sistem pengetahuan, dan
sistem pengetahuan itu terkait pula dengan kekuasaan.
Lebih lanjut Foucault menyatakan bahwa pengetahuan itu identik dengan
kekuasaan. Kekuasaan muncul bersandarkan pada sejumlah pengetahuan; begitu
juga pengetahuan melahirkan kekuasaan. Kekuasaan dan pengetahuan yang dalam
buku Foucault ditulis dengan Power/Konwlegde (2002a) adalah ibarat dua sisi mata
uang; satu kesatuan yang kemunculannya menuntut kehadiran sisi lainnya.
Kehendak untuk tahu adalah nama lain bagi kehendak untuk berkuasa (Adian,
2002:22).

Sumber: www.cs.vu.nl

Dengan melihat batasan yang diberikan oleh Foucault (salah satu tokoh
penulis Prancis yang dikutip dalam penelitian ini), tampaknya kecenderungan
sejumlah penulis resensi yang menampilkan sejumlah penulis Prancis tersebut
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bukanlah hal yang biasa saja. Pembentukan kelas menengah Indonesia sebagai pilar
utama

pembentuk

sejarah

Indonesia

tampaknya

juga

dipengaruhi

oleh

perkembangan arus pemikiran tokoh-tokoh Prancis lewat media massa utama
Indonesia pada awal abad ke-21. Para elit Indonesia yang didukung oleh pilar
utamanya melalui kelas menengahnya ini setidaknya akan melakukan negosiasi
dengan kalangan intelektual yang membaca pemikiran tokoh-tokoh Prancis, selain
aspek lainnya. Inilah salah satu bentuk konstruksi sosial di Indonesia.
Terlepas dari hal-hal tersebut, ada sebuah ironi yang seringkali muncul dari
fenomena “pemujaan” terhadap para pemikir atau penulis asing dari Barat, dalam
konteks penelitian ini yaitu penulis dari Prancis. Penempatan tokoh-tokoh ini dalam
posisinya sebagai pembaharu seringkali muncul sebagai bentuk ‘pemujaan” segala
yang berbau asing sebagai wacana yang dominan dan sekaligus memandang rendah
diri pihak sendiri. Hal ini muncul dalam konteks seperti para intelektual Indonesia
yang terpengaruh dampak poskolonial.
Oleh karena itu, bukan hal yang mustahil tokoh-tokoh semacam Sartre, LeviStrauss, Genet, Kundera, Foucault, Baudrillard, Leclerc, Couteau, dan penulis Prancis
lainnya diposisikan sebagai tokoh yang diidolakan lalu menjadi tokoh-tokoh yang
dipuja. Seringkali pemujaan itu muncul tanpa adanya pemahaman. Jika hal ini
terjadi, apa yang dikhawatirkan oleh Hikmat Darmawan dalam sebuah resensinya
terhadap buku Birahi karya Baudrillard terhadap tokoh-tokoh posmodernisme Prancis
sebagai gejala snobisme akan berulang.
Dalam resensinya yang berjudul “Menyambut Godaan Seksual”, Hikmat
Darmawan menyatakan bahwa gejala snobisme terhadap pemikiran Baudrillard
tampak dalam pengantar penerbit terjemahan Indonesia buku ini. Penulis pengantar
penerbit buku ini mengajak para pembaca untuk menerima pornografi setelah
mengutip potongan-potongan kalimat canggih Baudrillard. Padahal, Baudrillard,
menurut Hikmat Darmawan, sedang mengkritik keras pornografi. Begitulah,
pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh semacam Baudrillard dan tokoh posmodern lainnya
disalahkaprahi pemahamannya tetapi direproduksi secara gegap gempita sebagai
fashionable nonsense di Indonesia. Salah satu bentuk reproduksi itu berupa resepsi
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terhadap para penulis Prancis dalam media massa, tepatnya dalam artikel resensi
buku.
Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan di atas, dalam
penelitian ini dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.
Pertama, ada 13 nama penulis Prancis yang diresepsi oleh media massa
utama Indonesia pada awal abad ke-21 ini. Kelima belas nama tersebut yaitu: (1)
Annie Leclerc, (2) Jean-Paul Sartre, (3) Jean Baudrillard, (4) Jean Genet, (5) Milan
Kundera, (6) Claude Levi-Strauss, (7) Umberto Eco, (8) Michel Foucault, (9)
Christopher Philipe, (10) Gao Xingjian, (11) Dominique Lapierre, (12) Dominique
Grêle, dan (13) Jean Couteau. Dari ketiga belas penulis Prancis tersebut, ada
sejumlah nama yang sebenarnya bukan asli warga Prancis, tetapi kini menjadi warga
negara Prancis karena sebelumnya menjadi imigran politik seperti Milan Kundera dan
Gao Xingjian. Selain itu, ada perlakuan khusus terhadap Umberto Eco yang asli Italia
karena karya-karyanya banyak diterjemahkan dalam bahasa Prancis.
Kedua, para penulis Prancis tersebut ditanggapi atau diresepsi sebagai tokohtokoh yang menawarkan pemikiran-pemikiran baru di bidangnya masing-masing
dalam wacana keilmuan di Indonesia. Para penulis Prancis tersebut diresepsi secara
positif oleh para penulis resensi Indonesia.
Ketiga, bentuk komunitas interpretasi yang dilakukan oleh media-media cetak
Indonesia terhadap karya-karya penulis Prancis tersebut sebagai “trendsetter”
pemikiran di Indonesia. Hal itu sekaligus sebagai salah satu bentuk konstruksi atau
formasi sosial pembentuk kelas intelektual atau menengah Indonesia sebagai
penyokong utama pergerakan sejarah Indonesia.
Secara teoretis, penelitian ini telah mendeskripsikan penerapan kajian resepsi
sastra penulis-penulis Prancis di media-media cetak Indonesia pada awal abad ke-21.
Selain itu, peneltian ini juga telah mendeskripsikan karya-karya penulis-penulis
Prancis yang diresepsi oleh media-media cetak Indonesia, bentuk-bentuk tanggapan
media-media cetak Indonesia terhadap karya-karya penulis Prancis tersebut, dan
menganalisis bentuk-bentuk komunitas interpretasi atas karya-karya tersebut sebagai
salah satu bentuk konstruksi atau formasi sosial di masyarakat.
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Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat
dalam memahami dan mengkritisi bentuk-bentuk akulturasi budaya, khususnya yang
berasal

dari

Prancis.

Dengan

demikian,

dalam

menyikapi

permasalahan

pengembangan identitas budaya nasional secara nasional secara keseluruhan akan
diterima dengan sikap yang positif, bukan dengan sikap yang cenderung counterproduktif atau sekedar gejala snobisme.
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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Ditinjau dari perkembangan sejarah sebagai sebuah bangsa, bangsa
Indonesia merupakan bangsa yang banyak menerima pengaruh asing dalam
membentuk identitas dirinya. Salah satu faktor penentu masuknya pengaruh asing
tersebut adalah letak Indonesia yang secara geografis terletak di wilayah persilangan
antara dua samudra dan dua benua. Akulturasi dengan budaya Eropa, seperti
Portugis, Belanda, termasuk Cina, India, Arab, dan pengaruh budaya-budaya lainlah
yang menandai masuknya pengaruh modernisme di Indonesia. Pengaruh tersebut
secara tidak langsung dimulai ketika bangsa Portugis dan Spanyol memulai misi
dagangnya hingga ke wilayah kepulauan Indonesia pada awal abad 16. (Kubitschek
dan Wessel, 1981: 43).
Hingga kini proses akulturasi budaya masih terus berlangsung. Ada berbagai
aspek budaya asing yang diterima dan diserap sebagai salah satu elemen pembentuk
identitas bangsa yang terus mengalami perubahan. Proses akulturasi tersebut
merambah pada hampir semua bidang mulai dari filsafat, sastra, budaya, ilmu
pengetahuan dan teknologi.
Selain pengaruh dari negara-negara Eropa seperti yang telah disebutkan di
atas, masih ada sejumlah pengaruh Eropa lainnya seperti Prancis, Spanyol, Jerman
maupun Italia. Pengaruh bangsa Jerman, meskipun tidak sebanyak pengaruh bangsa
Belanda, juga cukup banyak dalam proses akulturasi ke dalam budaya Indonesia.
Jejak pengaruh bangsa Jerman secara langsung dapat dilihat dari beberapa tokoh
yang tercatat dalam sejarah turut memiliki andil dalam perkembangan bangsa
Indonesia, seperti

Gustav Wilhelm Baron von Imhoff

yang diangkat sebagai

Gubernur Jenderal VOC di Batavia pada tahun 1743 - 1750, Franz Wilhelm Junghun
seorang dokter dan peneliti alam, Max Dauthendey seorang pujangga yang
terdampar di Jawa, Walter Spies pelukis yang memiliki andil besar dalam
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perkembangan seni lukis di Bali, hingga Franz Magnis Suseno yang turut mewarnai
wacana filsafat, politik dan budaya di Indonesia saat ini (Siebert, 2002).
Pengaruh bangsa Jerman terhadap perkembangan bangsa Indonesia secara
tidak langsung juga diwarnai oleh hasil-hasil pemikiran para penemu, komponis,
filosof dan sastrawan Jerman yang menyebar hingga ke Indonesia. Dalam bidang
filsafat,

dikenal nama-nama terkenal seperti Immanuel Kant, Karl Marx, Hegel,

hingga para filosof masa kini seperti Theodor Adorno, Erich Fromm dan Juergen
Habermas. Dalam bidang sastra, pengaruh para sastrawan dan kritikus Sastra
Jerman memang tidak seluas dalam bidang filsafat, namun gaungnya tidak bisa
diabaikan. Kita mengenal nama-nama Grimm bersaudara, Johann Woflgang von
Goethe, Friedrich Schiller, Franz Kafka, Herman Hesse, Gunter Grass, Heinrich Böll
(keduanya pernah meraih penghargaan Nobel di bidang Sastra), Bertolt Brecht yang
memperkenalkan bentuk teater Epik (epische Theater), hinggga Hans Robert Jausz
yang terkenal dengan teori resepsi dalam kajian sastra. Konsep-konsep yang mereka
tawarkan seringkali dapat ditemui dalam sejumlah wacana intelektualitas di
Indonesia sebagai salah satu bentuk akulturasi budaya.
Beberapa nama pemikir yang disebutkan di atas, seperti Adorno, Habermas
dan Fromm, reputasinya tidak diragukan lagi sebagai pemikir kelas dunia pada abad
ke-20 dan ke-21 (www.wikipedia.de). Fromm terkenal sebagai seorang ahli
psikoanalisa dan beberapa bukunya sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia.
Sedangkan Adorno dikenal dengan teorinya yang disebut teori kritis (kritische
Theorie) dan Habermas mengajukan pandangan yang dikenal dengan diskursethik.
Keduanya merupakan representasi dari Frakfurt School (Frankfurte Schule).
Untuk melihat seberapa jauh karya-karya pemikir Jerman tersebut diresepsi
oleh para pembaca di Indonesia perlu diadakan sebuah penelitian. Salah satu cara
untuk mengetahui resepsi pembaca tersebut yaitu dengan menelaah seberapa besar
karya-karya penulis Jerman tersebut mendapat tanggapan dalam media massa;
selain sejumlah cara lain seperi penelaahan terhadap buku-buku yang diterjemahkan,
dan sejumlah diskusi yang memfokuskan pada karya-karya pemikir Jerman tersebut.
Dengan

demikian, sebagai

landasan

berpijak
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dari penelitian

adalah

untuk

mengetahui seberapa besar bentuk tanggapan dan seberapa besar bentuk formasi
atau konstruksi para pemikir Jerman tersebut dalam akulturasi budaya di Indonesia.
Kajian ini perlu dibatasi mengingat luasnya cakupan pengaruh budaya atau
pemikiran Jerman ke dalam budaya atau pemikiran Indonesia. Pembatasan tersebut
dapat dilakukan dengan cara mengambil semacam sampel yang dianggap mewakili
proses akulturasi tersebut, yaitu tanggapan media-media cetak terhadap karya-karya
pemikir Jerman. Kurun waktu yang dipilih adalah awal abad ke-21 yaitu antara tahun
2000—2005, karena kurun waktu ini merupakan tonggak perubahan milenium.
Selain itu, pembatasan juga diterapkan pada media cetak yang akan dikaji.
Media cetak yang dipilih adalah majalah Tempo sebagai wakil dari majalah yang
cukup terpandang dan Kompas sebagai surat kabar nasional yang mempunyai oplah
terbesar, dapat memfokuskan penelitian ini. Dengan melihat faktor latar belakang
besarnya pengaruh pemikir Jerman dalam kancah dunia dan sejumlah keterbatasan
penelitian itulah rumusan permasalahan penelitian ini dirumuskan.
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan diteliti
dapat dirumuskan sebagai berikut.
1. Karya-karya pemikir Jerman mana sajakah yang diresepsi oleh media-media cetak
Indonesia pada awal abad XXI?
2. Bagaimanakah tanggapan media-media cetak Indonesia atas masing-masing
karya pemikir Jerman tersebut?
3. Bagaimanakah bentuk komunitas interpretasi yang dilakukan oleh media-media
cetak Indonesia terhadap karya-karya pemikir Jerman tersebut sebagai salah satu
bentuk konstruksi atau formasi sosial?
Dari rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini dapat dirumuskan menjadi
hal-hal berikut ini:
1. mendeskripsikan karya-karya pemikir Jerman yang diresepsi oleh media-media
cetak Indonesia pada awal abad XXI;
2. mendeskripsikan tanggapan media-media cetak Indonesia atas masing-masing
karya pemikir Jerman tersebut;
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3. mendeskripsikan bentuk komunitas interpretasi yang dilakukan oleh media-media
cetak Indonesia terhadap karya-karya pemikir Jerman tersebut sebagai salah satu
bentuk konstruksi atau formasi sosial.

B. Manfaat Penelitian
Secara teoretis, penelitian ini bermanfaat untuk mendeskripsikan penerapan
kajian teori resepsi pemikir-pemikir di media-media cetak Indonesia pada awal abad
ke-21. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat untuk mendeskripsikan: karya-karya
pemikir Jerman yang diresepsi oleh media-media cetak Indonesia, bentuk-bentuk
tanggapan media-media cetak Indonesia terhadap karya-karya pemikir-pemikir
Jerman tersebut, dan menganalisis bentuk-bentuk komunitas interpretasi atas karyakarya tersebut sebagai salah satu bentuk konstruksi atau formasi sosial di
masyarakat.
Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat
pada masyarakat dalam memahami dan mengkiritisi bentuk-bentuk akulturasi
budaya, khususnya dari Jerman melalui karya para pemikirnya. Lebih jauh
diharapkan masyarakat akan memiliki kesadaran yang kritis dalam menyikapi proses
pengembangan identitas budaya nasional secara keseluruhan. Bangsa Indonesia
sebagai bangsa yang tengah berkembang perlu memperhatikan aspek-aspek
eksternal secara lebih arif, tidak sekedar meresepsi budaya asing sebagai hal yang
seringkali dipuja-puja sebagai trendsetter ataupun semata-mata pengaruh negatif
asing yang harus ditangkal.

C. Batasan Istilah
Secara etimologis, resepsi sastra berarti tanggapan terhadap karya sastra.
Kata resepsi berasal dari recepere (Latin) lalu reception (Inggris) yang diartikan
sebagai penerimaan atau penyambutan pembaca (Ratna, 2005:165). Resepsi sastra
adalah pengolahan teks, cara-cara pemberian makna terhadap karya sastra sehingga
dapat memberi tanggapan terhadapnya. Tanggapan yang dimaksud tidak hanya
dilakukan antara karya dengan seorang pembaca, tetapi juga pembaca sebagai
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proses sejarah, pembaca dalam periode tertentu. Estetika resepsi secara ringkas
dapat disebut sebagai suatu ajaran yang menyelidiki teks sastra berdasarkan reaksi
pembaca yang nyata dan yang mungkin terhadap karya sastra.

Peta Jerman; Sumber: ziahasing.wordpress.com
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KARYA PEMIKIR JERMAN DI MEDIA CETAK
INDONESIA

Setelah dilakukan pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan
pembacaan pada harian Kompas dan majalah mingguan Tempo yang terbit antara
tahun 2000 hingga 2005, diperoleh 25 buah resensi yang mengulas karya-karya
pemikir Jerman. 25 buah resensi tersebut mengulas karya pemikiran 18 orang
pemikir Jerman.
Kedelapan belas nama tersebut

yaitu: (1) Hans Kung, (2) Karl Joseph

Kuschel, (3) Frans Magnis Suseno, (4) Erich Fromm, (5) Karl Marx, (6) Friedrich
Nietsche, (7) Fritjof Capra, (8) Sigmund Freud, (9) Karl May, (10) Martin Luther, (11)
Rudiger Siebert, (12) Henrich Seemann, (13) E. Ulrich Kratz, (14) Hans Dieter
Klingelmann, (15) Adolf Heuken S.J., (16) Mathias Broekers, (17) Peter L. Berger,
(18) Annemarie Schimmel. Dari nama-nama itu ada yang karya-karyanya diulas
dalam media tersebut, artinya ada sejumlah pemikir yang karyanya lebih dari satu
diulas oleh pembaca di Indonesia. Misalnya Karl May dan Fritjof Capra. Akan tetapi
ada satu karya yang sebetulnya ditulis oleh dua orang yaitu oleh Hans Kung dan Karl
Joseph Kuschel.
Dari kedelapan belas pemikir tersebut, ada sejumlah nama yang sudah sangat
populer di Indonesia seperti Karl Marx, Karl May, Nietsche, Erich Fromm, Peter L.
Berger dan Freud, karena karya-karya mereka yang cukup fenomenal. Di antara para
pemikir Jerman tersebut juga ada yang telah menjadi warga negara Indonesia
seperti Frans Magnis Suseno dan Adolf Heuken, S.J. Selain itu ada juga ahli sastra
Indonesia yang cukup dikenal dalam dunia akademi sastra, yakni E. Ulrich Kratz.
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Selebihnya nama-nama yang relatif belum dikenal, demikian juga dengan
pemikiran-pemikirannya. Para pemikir Jerman tersebut tidak semuanya merupakan
warga negara Jerman, seperti Freud yang merupakan warga Austria, serta Capra dan
Berger yang saat ini menjadi warga negara Amerika Serikat. Mereka digolongkan
pada pada pemikir Jerman, karena memiliki akar budaya Jerman. Peter L. Berger,
misalnya beremigrasi ke AS setelah perang dunia kedua.
Adapun karya kedelapan belas pemikir tersebut dan data-data lain yang
terkait dapat dilihat dalam tabel-tabel dan histogram berikut ini.
Tabel 1.
Pemikir Jerman yang Karyanya Diresensi di Media Cetak Indonesia tahun 2000—2005
No
1
2

Nama Pemikir
Adolf Heuken S.J
Annemarie Schimmel

3
4
5
6

E. Ulrich Kratz
Erich Fromm
Frans Magnis Suseno
Friedrich Nietsche

7

Fritjof Capra

8
9,
10
11
12
13

Hans Dieter Klingelman
Hans Kung, dan KarlJosef Kuschel
Heinrich Seemann
Karl Marx
Karl May

14
15
16
17

Martin Luther
Mathias Broekers
Peter L. Berger
Rudiger Siebert

18

Sigmund Freud

Dimuat di
Tempo, 10 – 16.09.2001
Tempo, 06 – 12.06.2005
Tempo, 06 – 12.06.2005
Tempo, 27.03 – 02.04.2000
Kompas, tgl. 19.06.2000
Kompas, tgl. 03.11.2000
Kompas, tgl. 28.01.2002
Tempo, 22 – 29.10.2000
Kompas, tgl. 26. 08.2001
Kompas, tgl.26.10.2001
Kompas, tgl.23.11.2001
Kompas, tgl. 09.01.2005
Tempo, 09 – 15.10.2000
Kompas, tgl. 20.02.2000

Bidang
Arsitektur/Sejarah kota
Islamologi/Sufisme

Kompas, tgl. 24.01.2004
Kompas, tgl. 01.04.2001
Kompas, tgl. 23.11.2002
Kompas, tgl. 18.10.2003
Kompas, tgl. 27.11.2004
Kompas, tgl. 20.12.2003
Tempo, 07 – 13.044.2003
Tempo, 17 – 23. 11.2003
Kompas, tgl. 24.01.2004
Tempo, 25.11 – 01.12.2002
Kompas, tgl. 11.11.2001

Sejarah
Filsafat
Sastra

Sejarah Sastra
Filsafat
Filsafat/Politik
Filsafat

Filsafat/Metafisika

Politik
Etika

Teologi
Sosiologi/Politik
Sosiologi Agama
Sejarah
Filsafat/Psikoanalisa

Temuan dari harian Kompas yang terbit antara tahun 2000 hingga 2005
diperoleh 16 karya pemikir Jerman yang diresensi oleh pembaca Indonesia, sedang
dari majalah Tempo pada rentang waktu yang sama diperoleh 9 karya pemikir
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Jerman. Secara keseluruhan karya yang diresepsi oleh pembaca di Indonesia yang
diwujudkan dalam bentuk resensi sejumlah 25. Sebaran karya pemikir Jerman yang
diresensi dalam rentang 5 tahun tersebut selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2
dan secara grafis dapat pula dilihat pada Gambar 1 sebagai berikut.

Tabel 2.
Jumlah Pemikir Jerman yang Karyanya Diresensi di Media Indonesia 2000—2005

Tahun
2000

Koran/Majalah
Kompas
Tempo
Kompas
Tempo
Kompas
Tempo
Kompas
Tempo
Kompas
Tempo
Kompas
Tempo
Jumlah

2001
2002
2003
2004
2005

Jumlah Resensi
3
3
5
1
2
1
2
2
3
0
1
2
25

Histogram Jumlah Pemikir Jerman yang diresensi
6

Jumlah

5
4
Kompas

3

Tempo

2
1
0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

Tahun
Gambar 1. Histogram Jumlah Pemikir Jerman yang Karyanya diresensi di Harian Kompas dan
Majalah Tempo antara Tahun 2000–2005
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Berdasarkan data pada tabel 2 dan histogram pada gambar 1, dapat dilihat
bahwa harian Kompas setiap tahunnya secara teratur menampilkan resensi buku
yang mengulas karya pemikir Jerman meskipun hanya 1 resensi seperti di tahun
2005. Hal itu berbeda dengan majalah Tempo, yang relatif lebih sedikit menampilkan
resensi mengenai karya pemikir Jerman. Bahkan pada tahun 2004 majalah Tempo
tidak menampilkan satu pun resensi mengenai karya pemikir Jerman.
Seperti yang telah diuraikan dalam temuan hasil penelitian di atas, pada awal
abad ke-21 dalam media massa utama Indonesia, yakni koran Kompas dan majalah
Tempo, setidaknya terdapat 18 pemikir Jerman yang karyanya diresepsi dalam rubrik
resensi buku. Berdasarkan tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa para pemikir
Jerman

tersebut memiliki berbagai bidang keahlian, meskipun secara umum

kebanyakan para pemikir Jerman tersebut masih tergolong pada ahli ilmu sosial atau
humaniora seperti Filsafat, Sosiologi, Psikoanalisa, Sastra, Sufisme, Teologi dan
Sejarah. Hanya satu orang yang memiliki latar belakang keahlian yang berbeda, yaitu
Fritjof Capra, bidang keahliannya adalah Fisika. Namun penjelajahan pemikirannya
juga merambah pada bidang Filsafat.
Karya-karya pemikir Jerman yang diresepsi secara kreatif oleh pembaca di
Indonesia ini sebagian besar merupakan karya terjemahan ke dalam bahasa
Indonesia. Dari terjemahan inilah hampir semua bentuk resensi tersebut berpijak.
Hal ini berarti, resensi yang ada di media Kompas dan Tempo merupakan hasil
tanggapan penulis, pengamat ataupun kritikus Indonesia terhadap para pemikir
Jerman yang tidak secara langsung.

Karya-karya pemikir Jerman tersebut

kebanyakan diterjemahkan dari buku berbahasa Inggris, yang di antaranya memang
ditulis dalam bahasa Inggris. Namun sebagian lagi merupakan hasil terjemahan dari
bahasa Jerman yang dialihbahasakan ke dalam bahasa Inggris dan kemudian
diterjemahkan

ke

dalam

bahasa

Indonesia.

Hanya

beberapa

karya

yang

diterjemahkan langsung dari bahasa Jerman, terutama karya Karl May dan Rudiger
Siebert. Dalam kaitan ini, bisa dikatakan bahwa bentuk resepsi berupa ulasan resensi
ini merupakan tanggapan dari bentuk resepsi sebelumnya, yakni penerjemahan.
Karya pemikir Jerman yang diresepsi secara langsung oleh peresensi dari sumber
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pertama hanyalah sedikit. Di antaranya karena memang ditulis dalam bahasa
Indonesia dan sisanya dibaca langsung dari edisi berbahasa Jerman.
Buku pertama yang diresensi pada awal abad 21 di koran Kompas adalah
buku yang ditulis secara bersama-sama oleh Hans Kung dan Karl-Josef Kuschel yang
dalam edisi bahasa Indonesia berjudul Etik Global. Hans Kung adalah seorang pastor
Katolik yang dilahirkan di Luzerne, Swiss, sedang Karl-Josef Kuschel merupakan
seorang profesor yang mengajar di Fakultas Teologi, Universitas Tübingen Jerman.
Buku tersebut sebenarnya merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yang berjudul
Global Ethic: A Declaration of World’s Parlamen of Religion. Namun sayang tidak
dijelaskan siapa penerjemahnya. Dalam edisi bahasa Indonesia, buku ini diterbitkan
oleh Pustaka Pelajar Yogyakarta pada tahun 1999 dan kemudian diulas dalam bentuk
resensi oleh Kholilul Rahman, seorang mahasiswa Filsafat IAIN Sunan Kalijaga.
Resensi tersebut diterbitkan di koran Kompas pada tanggal 20 Pebruari 2000 dengan
judul Etik Global, Konsensus Universal.

sumber: www.tower.com

sumber: www.weltethos.org
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Pemikir Jerman berikutnya adalah Frans Magnis-Suseno yang menuangkan
karya pemikirannya dalam sebuah buku berjudul Kuasa dan Moral yang diterbitkan
PT Gramedia Pustaka Utama pada bulan Juli 2000. Buku ini ditulis dalam bahasa
Indonesia, karena Frans Magnis-Suseno memang menguasai bahasa Indonesia dan
sudah sejak lama menjadi warga negara Indonesia. Buku ini kemudian diulas oleh
Arief Fauzi Marzuki, mahasiswa Paasca Sarjana Universitas Muhamadiyah Surakarta,
dalam sebuah resensi buku berjudul Mengawal Kekuasaan dengan Moral yang
diterbitkan di Kompas pada tanggal 3 November 2000. Frans Magnis-Suseno selama
ini dikenal sebagai pakar Filsafat di Indonesia yang banyak menggeluti bidang Etika.
Tulisan-tulisannya banyak menghiasi media massa di Indonesia.
Pemikir Jerman ketiga yang karyanya diresensi di harian Kompas adalah Erich
Fromm, seorang pakar Filsafat. Erich Fromm dilahirkan di Franfurt pada tahun 1900,
dan meraih Ph.D. di Universitas Heidelberg pada tahun 1922. Tahun 1934 Fromm
kemudian beremigrasi ke Amerika Serikat. Pemikirannya banyak dipengaruhi oleh
Karl Marx, sehingga tidak mengherankan jika ia banyak melakukan penelitan
mengenai hubungan kelas secara ekonomi dan tipe kepribadian. Kali ini Fromm
menuliskan karya pemikirannya dalam sebuah buku berjudul Akar Kekerasan Analisis
Sosio-Psikologis Atas Watak Manusia yang diterbitkan oleh Pustaka Pelajar pada
Januari 2000. Buku ini kemudian diresensi oleh Wawan Hermawan, mahasiswa
Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan diberi judul Menelusuri Jejak
Kekerasan dalam Diri Manusia. Resensi ini diterbitkan di Kompas pada 19 Juli 2000.
Pemikir Jerman selanjutnya adalah Karl Marx, yang dinobatkan oleh generasi
sesudahnya sebagai penggagas Marxisme yang berhaluan kiri. Karya Marx ini
merupakan terjemahan dari bahasa Inggris berjudul Revolution and CounterRevolution, jadi bukan dari buku asli yang ditulis dalam bahasa Jerman. Edisi
terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diberi judul Revolusi dan Kontra Revolusi
dan diterbitkan oleh Penerbit Jendela Yogyakarta pada tahun 2000 merupakan hasil
terjemahan Fatchul Mu’in, Paulus Joni Hiwono dan Pius Sujarno. Karya Marx tersebut
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kemudian diulas oleh Suwardiman dari Pusat Informasi Kompas dalam bentuk
resensi yang diberi judul Lahirnya Revolusi di Eropa pada tanggal 1 April 2001.
Pemikir Jerman selanjutnya adalah seorang pemikir yang dalam bidang filsafat
yang sudah tidak asing lagi di Indonesia yaitu Friedrich Nietsche. Nietsche
merupakan filosof Jerman yang kontroversial karena banyak menelorkan banyak
gagasan besar seperti “kehendak berkuasa” dan “manusia unggul”, yang banyak
memberi angin segar bagi filosof eksistensialis dan post-modernisme sesudah
Nietsche. Karya pemikiran Nietsche tertuang dalam dua buah buku. Buku pertama
merupakan kumpulan karangan dari 14 pengarang yang sudah melegenda,
diantaranya Nietsche, Virginia Wolf, Roland Barthes dan Focault. Buku ini berjudul
Hidup Matinya sang Pengarang yang merupakan hasil terjemahan Toety Heraty dan
diterbitkan oleh Yayasan Obor, Jakarta pada tahun 2001. Buku ini diulas oleh Nurul
Hidayah, seorang mahasiswi FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta. Resensi buku
yang ditulis Nurul Hidayah berjudul Pekerja Itu Bernama Pengarang dan diterbitkan
di Kompas pada tanggal 26 Agustus 2001.
Buku kedua Friedrich Nietsche adalah Genealogi Moral yang merupakan
terjemahan dari edisi bahasa Inggris berjudul The Birth of Tragedy and The
Genalogy of Morals. Penerjemahnya adalah Pipit Maizier. Buku ini diterbitkan oleh
Jalasutra Yogyakarta pada bulan Agustus 2001 dan diresensi dalam sebuah ulasan
oleh Dzulmani, ketua Hermeneut Society Yogyakarta yang sekaligus Alumni Pondok
Pesantren Madrastul Qur’an Tebuireng Jombang. Resensi ini terbit di Kompas pada
tanggal 28 Januari 2002 dengan judul Menelusuri Jejak Moralitas Kaum Budak.
Fritjof Capra adalah pemikir Jerman berikutnya yang karyanya diresensi di
harian Kompas. Capra dilahirkan pada tanggal 1 Pebruari 1939 di Wina, Austria.
Capra

sebenarnya

memiliki

latar

belakang

keilmuan

di

bidang

Fisika.

Ia

menyelesaikan studi doktoral bidang Fisika pada University of Wien.. Namun ia
kemudian juga menjelajahi dunia filsafat dengan berbasis pada Fisika. Karya Capra
muncul sebanyak tiga kali di harian Kompas. Karya pertamanya yang diresensi oleh
Dudi Sabil Iskandar, koordinator Lingkar Studi Mahasiswa “Menteng” Jakarta,
berjudul Jaring-jaring Kehidupan Visi Baru Epistemologi dan Kehidupan diterbitkan
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oleh Fajar Pustaka Baru Yogyakarta pada bulan Juli 2001. Buku ini diterjemahkan
oleh Saud Pasaribu dari edisi bahasa Inggris yang berjudul The Web of Life.
Buku kedua dari Capra adalah Tao of Physics: Menyingkap Paralelisme Fisika
Modern dan Mistisisme Timur yang diterbitkan oleh Jalasutra, Yogyakarta pada bulan
Agustus 2001 dan diterjemahkan oleh Pipit Maizier. Karya pemikiran Capra ini lalu
diresensi oleh Nurul Hidayah, mahasiswi FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta dan
diterbitkan di Kompas pada 23 November 2001 dengan judul resensi Dunia
Membutuhkan Keseimbangan. Karya ketiga dari Fritjof Capra diterbitkan kembali oleh
Jalasutra pada tahun 2004 dengan judul The Hidden Connections, Strategi Sistemik
Melawan Kapitalisme Baru. Buku ini diterjemahkan oleh Andya Primanda, dan
selanjutnya diulas dalam bentuk resensi berjudul Mendesain Ulang Dunia Tempat
Hidup oleh Faustinus Handi Feryandi mahasiswa S2 Geografi UGM.
Pemikir Jerman selanjutnya adalah seorang yang sering dijuluki sebagai bapak
Psikoanalisa yaitu Sigmund Freud. Ia dilahirkan di Frieberg, Moravia di tahun 1856
dan kemudian bersama keluarganya pindah ke Wina dan menetap disana. Freud
adalah salah seorang pemikir abad 20 yang cukup berpengaruh. Kali ini karya Freud
yang diresensi di harian Kompas adalah Totem dan Tabu. Buku ini diterjemahkan
dari edisi berbahasa Inggris yang berjudul Totem and Taboo (Resemblance Between
Physics Live of Savage and Neurotics) oleh Kurniawan Adi Saputra dan diterbitkan
oleh Penerbit Jendela, Yogyakarta pada September 2001. Buku Totem dan Tabu ini
kemudian diresensi oleh Suwardiman dari Litbang Kompas dengan judul Totem dan
Tabu dalam Institusi Religio-Sosial dan diterbitkan di Kompas pada tanggal

11

November 2001.
Pemikir Jerman berikutnya adalah seorang sastrawan bernama Karl May yang
banyak sekali menulis karya sastra berupa kisah-kisah petualangan. Kisah-kisah
petualangan yang ditulis Karl May digemari oleh berbagai kalangan dari seluruh
dunia, bahkan kabarnya Einstein dan bung Hatta juga gemar membaca karya-karya
Karl May. Hingga kini karya Karl May masih banyak dibaca, karena banyak memuat
pesan-pesan perdamaian yang masih sangat relevan dengan situasi saat ini. Karya
Karl May yang diterbitkan pada awal abad 21 berjudul Dan Damai di Bumi. Kisah
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petualangan ini diterbitkan oleh Kepustakaan Populer Gramedia pada bulan Oktober
2002 dan diulas oleh YKR dari Litbang Kompas dalam sebuah resensi yang diberi
judul Kisah Perjalanan Ke Timur. Resensi ini diterbitkan di Kompas pada tanggal 23
November 2002. Karya Karl May yang kedua adalah Winnetou I: Kepala Suku Apache
dan diterbitkan oleh Pustaka Primatama pada Juli 2003.
Kisah ini dialihbahasakan dari edisi bahasa Jerman yang berjudul Winnetou I
oleh Primardiana Wijayanti. Pandu Ganesa dari Paguyuban Karl May Indonesia
kemudian meresensi kisah itu dengan memberi judul Pioner Dunia Baru atau Pencuri
Tanah?. Winnetou I sebenarnya merupakan bagian pertama dari sebuah trilogi yang
mengisahkan perjalanan hidup Winnetou. Trilogi–yang masing-masing berjudul
Winnetou Kepala Suku Apache (I), Winnetou Si Pencari Jejak (II) dan Winnetou
Gugur (III)– juga dialihbahasakan oleh Primardiana Wijayanti dan Samuel Limahekin,
serta diterbitkan oleh Pustaka Primatama pada tahun 2003 dan 2004. Trilogi ini
kemudian diulas dan diresensi secara bersamaan oleh Dhaniel Dhakidae, Kepala
Litbang Kompas. Dhakidae menuliskan hasil resepsinya terhadap ketiga kisah
tersebut di harian Kompas yang terbit pada tanggal 27 November 2004 dan
memberinya judul Winnetou, Old Shatterhand, dan Humanisme (Petualangan Karl
May dari Ardistan ke Dachinnistan).
Pemikir Jerman berikutnya adalah seorang Teolog yang sudah sangat dikenal,
karena melaluinya kemudian lahir agama Kristen Protestan yaitu Martin Luther.
Martin Luther menghasilkan sebuah karya yang sangat terkenal berjudul Luther: 95
Theses. Buku ini diterbitkan dalam edisi bahasa Inggris oleh Fortress Press
Mineapolis, Amerika Serikat pada Januari 1957 yang diterjemahkan oleh C.M Jacobs.
Karya Luther ini kemudian diresensi oleh Nova Christina dari Litbang Kompas.
Resensinya diberi judul Dalil-Dalil Pembaruan Martin Luther dan dimuat di harian
Kompas pada tanggal 20 Desember 2003.
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Sumber: sedjatee.wordpress.com

Pemikir Jerman selanjutnya adalah seorang wartawan yang pernah bertugas
lama di Indonesia yaitu Rudiger Siebert. Ia menuangkan karyanya dalam sebuah
buku berjudul Deutsche Spueren in Indonesien, Zehn Lebensläufe in bewegten Zeit
yang diterbitkan oleh Horlemann pada tahun 2002. Karya Siebert ini kemudian diulas
secara bersamaan dengan karya Heinrich Seeman, mantan Dubes Jerman di
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Indonesia, yang berjudul Von Goethe bis Emil Nolde, Indonesia in der deustchen
Geisteswelt dan diterbitkan Penerbit Katalis Jakarta pada tahun 1996. Peresensi
kedua buku tersebut adalah Daniel Dhakidae, kepala Litbang Kompas. Ia memberi
judul resensinya Cendekiawan Jerman dalam Kebudayaan Indonesia.
Pada awal abad 21, majalah Tempo menampilkan 9 resensi atas karya pemikir
Jerman. Pertama adalah seorang pengamat sastra dari Jerman yaitu E Ulrich. Kratz.
Kratz yang meraih gelar doktoralnya di Frankfurt, saat ini merupakan Professor di
bidang sastra Indonesia dan Melayu pada School of Oriental and African Studies
(SOAS) London. Ia menuangkan pemikirannya dalam sebuah buku berjudul Sumber
Terpilih Sejarah Sastra Indonesia Abad XX

yang diterbitkan Kepustakaan Populer

Gramedia pada tahun 2000. Karya E. Kratz tersebut diresensi oleh seorang pengamat
dunia sastra Indonesia yaitu Radhar Panca Dahana dan diterbitkan di majalah Tempo
edisi tangal 27 Maret – 02 April 2000 dengan judul resensi Sejarah yang dibebaskan.
Karya pemikir Jerman berikutnya merupakan sebuah hasil riset dari Hans
Dieter Klingelman dkk mengenai sejauh mana partai politik merealisasikan janjinya.
Klingelmann adalah profesor yang

menjabat sebagai direktur unit penelitian

“Institutions and social Changes” pada Social Science Research Center Berlin. Buku
karya Klingelmann yang diberi judul Partai, Kebijakan dan Demokrasi ini
diterjemahkan oleh Sigit Djatmiko dan

diterbitkan oleh Jentera, Yogyakarta pada

tahun 2000. Resensi mengenai isi buku ini ditulis oleh Muhammad Qodari dengan
judul Mobilitas Elite Vs. Aspirasi Rakyat dan dimuat di majalah Tempo pada tanggal
09 – 15 Oktober 2000.
Pemikir Jerman selanjutnya adalah Friedriech Nietsche. Majalah Tempo kali ini
menampilkan sebuah resensi oleh Ricardo L. Yatim, alumni Fakultas Filsafat UGM,
mengenai karya Nietsche yang terkenal yaitu Sabda Zarathustra terbitan Pustaka
Pelajar, Yogyakarta pada bulan September 2000. Resensi dari L. Yatim ini berjudul
Manusia Unggul di Mata Nietsche dan ditampilkan di majalah Tempo edisi tanggal 22
– 29 Oktober 2000.
Adolf Heuken S.J adalah pemikir Jerman berikutnya, yang karyanya diulas di
majalah Tempo yaitu Menteng, “Kota Taman” Pertama di Indonesia. Buku yang
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berusaha menelusuri sejarah Menteng ini diresensi oleh Marco Kusumawijaya,
seorang Arsitek dan Perencana Kota dan dimuat di majalah Tempo edisi 10 – 16
September 2001.
Karya Rudiger Siebert yang berjudul Berjejak di Indonesia: Kisah Hidup
Sepuluh Tokoh Jerman dan diterbitkan oleh penerbit Katalis pada tahun 2002 juga
diresensi di majalah Tempo edisi 25 November – 01 Desember 2002. Buku sejarah
ini mengisahkan

kiprah

orang-orang

Jerman

di Indonesia,

sekaligus

ingin

menunjukkan bahwa hubungan kultural antara bangsa Jerman dan bangsa Indonesia
telah terjalin cukup lama. Penulis resensinya adalah Ign. Haryanto, yang memberi
judul resensi Antara Junghun, Spies dan Magnis Suseno: Pertalian Sejarah Indonesia.
Karya Siebert ini juga pernah diulas di koran Kompas namun berdasarkan edisi
berbahasa Jerman.
Buku dari Mathias Brökers berjudul Konspirasi: Teori Konspirasi & Rahasia
9.11 dan diterbitkan Gramedia pada tahun 2003, merupakan karya pemikir Jerman
berikutnya yang memperoleh tanggapan di majalah Tempo. Mathias Brökers
merupakan seorang jurnalis lepas di Jerman. Ia menjadi pembicaraan ketika
meluncurkan buku tersebut. Resensi mengenai karya Brökers ini ditulis oleh Coen
Husain Pontoh, Peneliti di Center for Human Rights and Democracy Studies
(DEMOS), dan diberi judul Selamat Tinggal Teori Konspirasi. Resensinya ditampilkan
di majalah Tempo edisi 07 – 13 April 2003.
Karya pemikir Jerman yang memperoleh tanggapan di majalah Tempo adalah
karya dari Peter L. Berger. Berger adalah seorang Sosiolog kelahiran Wina Austria
pada tahun 1929, yang sesusai perang dunia ke-2 beremigrasi ke Amerika Serikat.
Salah satu karya L. Berger adalah Kebangkitan Agama Menentang Politik Dunia yang
merupakan hasil alih bahasa oleh Hasibul Khoir dari edisi berbahasa Inggris yang
berjudul The Deseculariization of The World: Resurgent Religion and World Politics.
Karya Berger ini memperoleh tanggapan dalam bentuk resensi dari Happy Susanto,
Peneliti di The International Institute of Islamic Thought Indonesia. Resensinya diberi
judul Fundamentalisme Yes, Sekulerisme No ini mucul di majalah Tempo edisi 17 –
23 November 2003.
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Pemikir Jerman terakhir

yang memperoleh tanggapan di majalah Tempo

adalah seorang pakar mengenai Islam, terutama bidang Sufisme yaitu Annemarie
Schimmel. Ia dilahirkan di Erfurt dan menyelesaikan studi doktoralnya di Universitas
Berlin. Sepanjang hidupnya Schimmel telah menelorkan lebih dari 100 buku
mengenai Islam dan dunia Sufi. Dua dari karyanya diresensi oleh dua orang pada
edisi Tempo 06–12 Juni 2005. Karya pertama Schimmel yang memperoleh
tanggapan berjudul Menyingkap yang Tersembunyi: Misteri Tuhan dalam Puisi-puisi
Mistis Islam yang diterbitkan oleh PT. Mizan Pustaka Bandung dan diterjemahkan
oleh Saini KM. Buku ini diresensi oleh L. N. Idayanie dan diberi judul oleh penulisnya
Sang Kekasih dalam Puisi.

Buku Schimmel yang kedua berjudul Sayap Jibril:

Gagasan Religius Muhammad Iqbal diterjemahkan oleh Shohifullah dan diterbitkan
oleh Lazuardi. Karya ini diberi tanggapan oleh Susenodalam sebuah resensi berjudul
Yang Tersentuh Sayap Jibril.
Dari penjelasan sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan. Pertama,
ada satu karya dari pemikir Jerman diulas oleh harian Kompas dan majalah Tempo
yaitu karya dari Rudiger Siebert. Perbedaanya, adalah harian Kompas memunculkan
resensi terhadap pemikiran Siebert langsung dari edisi berbahasa Jerman, sedang
majalah Tempo menampilkan resensi dari karya Siebert yang telah diterjemahkan
dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian peresensi di majalah Tempo melakukan
resepsi pada tingkat kedua.
Kedua, beberapa pemikir Jerman menghasilkan beberapa karya yang
kemudian memperoleh tanggapan dari pembaca di Indonesia. Di antaranya adalah
tiga karya Fritjof Capra di harian Kompas, tiga kisah petualangan Karl May di harian
Kompas dan 2 karya Annemarie Schimmel di majalah Tempo, serta dua karya
Friedrich Nietsche di harian Kompas dan majalah Tempo. Hal ini bisa dikatakan
bahwa karya-karya mereka memperoleh perhatian dan respon yang cukup baik di
kalangan pembaca aktif di Indonesia.
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TANGGAPAN MEDIA CETAK ATAS KARYAKARYA PEMIKIR JERMAN

Seperti yang sudah diketahui, resensi merupakan karya dari pembaca kreatif
yang menuliskan kembali tanggapan pembacaannya menjadi sebuah tulisan berupa
kajian mengenai isi sebuah buku yang ditulis oleh orang lain. Dalam sebuah resensi
akan terlihat dengan jelas bagaimana seorang pembaca kreatif menanggapi karya
pemikir Jerman.
Tanggapan yang diberikan penulis resensi di harian Kompas dan majalah
mingguan Tempo cukup beragam dan tangggapan yang diberikan juga cukup kritis.
Para penulis resensi tersebut dapat dengan jelas memberikan deskripsi mengenai
bagian dari karya pemikir Jerman yang dinilai bagus dan bagian mana yang dinilai
kurang bagus.
Sebagian besar karya pemikir Jerman yang dibaca oleh pembaca di Indonesia
merupakan karya terjemahan, baik yang langsung dari bahasa Jerman maupun dari
bahasa Inggris yang merupakan terjemahan dari bahasa Jerman. Dalam hal ini,
sebagian besar resepsi berupa resensi-resensi yang diterbitkan oleh media-media
utama di Indonesia pada awal abad 21 merupakan tanggapan atau resepsi tahap
kedua. Artinya Resensi-resensi yang ada (sebagai bentuk resepsi) merupakan ulasan
atas karya-karya terjemahan yang pada hakekatnya juga merupakan bentuk resepsi.
Hal itu juga menunjukan bahwa sebagian besar pemikir-pemikir Jerman diresepsi
oleh pembaca Indonesia melalui tangan kedua dalam versi terjemahan. Hal ini
menandakan

adanya keberjarakan

terhadap

pemikir-pemikir Jerman

dengan

pembaca Indonesia. Meskipun demikian ada beberapa karya pemikir Jerman yang
ditulis dalam bahasa Indonesia, karena penulisnya menguasai bahasa Indonesia
dengan baik seperti yang tampak dalam karya Frans Magnis Suseno dan Adolf
Heuken S.J.
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Selain itu, berdasarkan temuan data yang ada, menunjukkan bahwa hampir
semua peresensi berasal dari kalangan intelektual umum, seperti mahasiswa,
pengamat politik, pengamat sastra, peneliti, dan arsitek yang sebagian besar
memberikan tanggapan terhadap karya pemikir Jerman berbasis pada edisi
terjemahan. Hanya satu orang peresensi yaitu Daniel Dhakidae yang memberikan
tanggapan dalam bentuk resensi dari buku Rudiger Siebert dan Heinrich Seeman
yang berbahasa Jerman.
Secara garis besar, tanggapan yang diberikan oleh penulis resensi terhadap
karya pemikir Jerman bersifat positif, meskipun ada juga peresensi yang menberikan
tanggapan negatif dan adapula yang tidak secara tegas menyatakan tanggapannya.
Dalam hal yang terakhir ini, peresensi lebih banyak memberikan gambaran mengenai
isi buku yang ditanggapinya. Para penulis resensi juga memberikan catatan kritis
pada karya-karya yang mereka baca. Berikut ini akan dipaparkan tanggapantanggapan yang diberikan oleh pembaca di Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh
penulis resensi, terhadap karya pemikir Jerman yang akan ditampilkan secara
alfabetis.

a. Adolf Heuken S.J.
Adolf

Heuken

S.J.

menuliskan

karya

pemikirannya

yang

berjudul

Menteng:”Kota Taman” Pertama di Indonesia dan diterbitkan di majalah Tempo pada
tanggal 10 – 16 September 2001. Karyanya kemudian dibaca dan diresensi oleh
Marco Kusumawijaya, seorang Arsitek dan Perencana Kota. Karya Adolf Heuken S.J.
ini merupakan karya pemikiran yang terkait erat dengan sejarah Menteng di Jakarta
terutama mengkaji fungsi awalnya sebagai “kota taman” pada jaman penjajahan
Belanda. Tanggapan yang diberikan oleh Marco Kusumawijaya selaku penulis resensi
agak negatif, karena ia menilai penerbitan buku ini tampak tergesa-gesa. Dalam
resensinya ia mengatakan, .... buku ini memang terkesan diterbitkan tergesa-gesa,
berlomba dengan waktu untuk menyelamatkan Menteng ....
Kesan “tergesa-gesa” menurut Marco terlihat dari beberapa hal yang
menurutnya kurang sempurna, terutama kelengkapan deskripsi yang tidak konsisten.
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Berikut kutipan dari resensi yang ditulis Marco: “Ketergesaan buku ini tampak pada
sejumlah ketidaksempurnaan ... dan ... Inkonsistensi kelengkapan deskripsi juga
mengganggu...”

Sumber: www.amdgchinese.org

sumber: gramediaonline.com

b. Annemarie Schimmel
Annemarie Schimmel yang selama ini dikenal menekuni dan mengkaji dunia
Islam dan sufi telah menuliskan dua karya yang keduanya diresensi oleh dua orang
berbeda pada penerbitan yang sama yaitu di majalah Tempo edisi tanggal 06 – 12
Juni 2005. Karya yang pertama dari Annemarie Schimmel berjudul Menyingkap yang
Tersembunyi: Misteri Tuhan dalam Puisi Mistis Islam. Karyanya diulas oleh L.N
Idayanie dengan judul resensi Sang Kekasih dalam Puisi. L.N Idayanie cenderung
memberikan tanggapan yang positif. Hal itu tampak dalam pernyataannya: “Satu lagi
yang menarik buku ini adalah pendekatan para penyair mistis itu terhadap Nabi
Mujammad ....”
Kemudian ia tegaskan lagi bahwa Schimmel memiliki hasrat yang besar untuk
melakukan pengkajian di wilayah yang luas: ... tapi lewat buku ini ia telah
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membuktikan passionnya dalam mengkaji dan meneropong suatu wilayah yang
sangat luas...
Karya Annemarie Schimmel yang lain berjudul Sayap Jibril Gagasan Religius
Muhammad Iqbal dibaca dan diresensi oleh Suseno dengan judul Yang Tersentuh
Sayap Jibril. Suseno juga memberikan tanggapan yang positif pada karya ini.
Awalnya dia memberikan pandangan yang agak netral, seperti tampak dalam kutipan
berikut: ... buku ini mencoba memperlihatkan pandangan Iqbal tentang hal-hal yang
esensial dalam Islam. Namun kemudian ia menegaskan bahwa buku ini mempunyai
sisi lebih, yaitu: buku ini punya kekayaan lebih. Sejauh ini belum ada yang menggali
masalah pengaruh Hallaj pada bangunan pemikiran Iqbal.

sumber: themysticpen.org

Sumber: www.jaihoon.com

Menyingkap yang Tersembunyi: Misteri Tuhan dalam
Puisi Mistis Islam; sumber: www.goodreads.com
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c. E. Ulrich Kratz
E. Ulrich Kratz adalah seorang berkebangsaan Jerman yang cukup lama
menekuni dunia sastra Indonesia dan Melayu. Oleh karena itu, bukan suatu hal yang
aneh ketika ia menuliskan pemikirannya dalam sebuah buku berjudul: Sumber
Terpilih Sejarah Sastra Indonesia Abad XX. Karyanya ini kemudian diresensi oleh
kritikus sastra Indonesia yaitu Radhar Panca Dahana yang dimuat dalam majalah
Tempo edisi 27 Maret – 02 April 2000 dengan judul resensi Sejarah yang dibebaskan.
Tanggapan yang diberikan oleh Radhar Panca Dahana sangatlah kritis, dan
banyak “mempertanyakan” beberapa aspek yang menurutnya lolos dari perhatian E.
Ulrich Kratz. Radhar Panca Dahana menuliskan: Hal yang paling menarik ... pada
keberanian penyusun menampilkan 97 artikel pilihan ... atas nama Sejarah Sastra
Indonesia.

“Keberanian” E. Ulrich Kratz tersebut lalu ia kritik karena tidak ada

penjelasan mengenai makna “Sejarah”, seperti yang lerlihat dalam pernyataannya:
Keberanian ini setidaknya terlihat pada absennya penjelasan dari penyusunnya
tentang arti “sejarah”.... Kata “sejarah” yang olehnya diberi tanda kutip kemudian ia
pertegas lagi: “... artinya sejarah, kalaupun itu harus disusun, mendesak untuk
dibebaskan pada segala kemungkinan literer yang pernah ada. Tentu saja itu tidak
dilakukan melalui pilihan-pilihan subyektif dalam sebuah buku yang begitu tebal dan
dokumentatif.”

Sumber: buku.tokobagus.com
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d. Erich Fromm
Erich Fromm menuangkan pemikirannya dalam sebuah karya yang berjudul
Akar Kekerasan: Analisis Sosio-Psikologis atas Watak Manusia. Karya pemikirannya
diresensi oleh Wawan Hermawan yang diberi judul Menulusuri Jejak Kekerasan
dalam Diri Manusia dan dimuat di harian Kompas pada tanggal 19 Juni 2000.
Tanggapan yang diberikan oleh Wawan Hermawan terhadap karya Erich Fromm
tersebut positif. Ia menyatakan dalam resensinya bahwa buku ini merupakan salah
satu karya besar dari Erich Fromm.
Selanjutnya Wawan Hermawan menegaskan bahwa buku karya Fromm ini
bermanfaat bagi pembaca di Indonesia, sebagai upaya untuk memahami banyaknya
konflik yang muncul di Indonesia. Berikut cuplikan dari resensinya: Bagi kita bangsa
Indonesia, buku ini akan banyak faedahnya untuk memahami kedestruktifan dan
kekejaman yang kini begitu mudah marak di sembarang pelosok Tanah Air.

Erich Fromm; Sumber: psychology.wikia.com

sumber: www.facebook.com
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e. Frans Magnis Suseno
Frans Magnis Suseno adalah seorang bangsa Jerman yang saat ini sudah
menjadi warga negara Indonesia. Pemikirannya sudah amat dikenal di kalangan
pembaca ataupun intelektual di Indonesia. Dia dikenal sebagai pemikir yang banyak
menggeluti bidang filsafat terutama etika. Salah satu karya pemikirannya adalah
Kuasa dan Moral yang resensinya dimuat di koran Kompas pada tanggal 03
November 2000 dan ditulis oleh Arief Marzuki dengan judul Mengawal Kekuasaan
dengan Moral.
Arief Marzuki memberi tanggapan yang positif terhadap karya Frans Magnis
Suseno tersebut. Dia mengatakan: “.... Buku Kuasa dan Moral karya Franz Magnis
Suseno ini bagaikan “Cermin” yang memantulkan ironi-ironi wajah bopeng
kekuasaan, yang menggugah kesadaran kita untuk selalu kritis terhadap kekuasaan
politik yang mengitari hidup kita.”
Selanjutnya Arief Marzuki menegaskan bahwa: ... buku ini cukup tepat jadi
bahan perenungan menuju kehidupan sosial, politik, budaya yang berlandaskan
moral.
Frans Magnis Suseno

Sumber:
exclusive.blogsome.com
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f. Friedrich Nietsche
Friedrich Nietsche merupakan salah satu filosof yang sudah amat dikenal
pemikirannya di dunia. Salah satu karya besarnya adalah Sabda Zarathustra yang
diresensi oleh Ricardo L Yatim dengan judul Manusia Unggul di Mata Nietsche dan
dimuat di Kompas pada tanggal 28 Januari 2002. Karya Nietsche ini merupakan
terjemahan dari bahasa Inggris, bukan langsung dari sumbernya dalam bahasa
Jerman. Ricardo L. Yatim menanggapi Sabda Zarathustra positif, meskipun ia juga
memberi catatan khusus, karena menurutnya karya terjemahan tersebut dinilai ada
kelemahan terutama pada cara menerjemahkannya, karena tidak diberi penjelasan
dari mana teks Nietsche ini diterjemahkan.
Dalam resensinya Ricardo L. Yatim menjelaskan: Tulisannya tajam, memukau,
kontroversial mendestruksikan pendapat yang mapan mengungkapkan berbagai
kebencian, sinis, sarkatis dan penuh ironi. Sedangkan catatan kritis yang ia berikan
adalah: “....meski menurut penterjemah, bagian-bagian ini yang meragukan buku itu
diperiksa kembali lewat teks aslinya (bahasa Jerman), tidak diinformasikan dari siapa
teks ini dialihbahasakan.”
Karya Friederich

Nietsche

yang

lain

adalah

Genealogi Moral.

Karya

pemikirannya tersebut diulas oleh Dzulmani dan dimuat di majalah Tempo yang
diterbitkan tanggal 22–29/10/2000 dengan judul resensi Menelusuri Jejak Moralitas
Kaum Budak. Dzulmani memberikan tanggapan yang positif pada karya pemikiran
Nietsche tersebut dengan mengatakan: ... Genealogi moral ini merupakan salah satu
dari “Buldozer” pemikiran yang sangat dahsyat yang ditulis oleh seorang filosof
Jerman. Penekanan pada bagian tersebut menunjukan impresi yang kuat dari karya
Nietsche tersebut pada Dzulmani. Ia kemudian menjelaskan lebih lanjut bahwa karya
pemikiran ini memiliki relevansi dengan kondisi di Indonesia saat ini (tahun 2000 –
red): Buku Genealogi moral ini memiliki dua agenda pokok yang sangat urgen bagi
konteks kita sekarang.
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Karya pemikiran Nietsche juga terangkum dalam sebuah buku yang
merupakan kumpulan karya pemikiran beberapa pemikir barat berjudul Hidup
Matinya Sang Pengarang. Karya pemikiran tersebut diresensi oleh Nurul Hidayah
yang diberi judul Pekerja Itu Bernama Pengarang dan dimuat di harian Kompas pada
tanggal 26/08/2001. Tanggapan yang diberikan olehnya positif. Karya ini menurut
Nurul kaya dengan gagasan, seperti yang ditegaskannya dalam salah satu bagian
resensinya: ...buku Hidup Matinya sang pengarang ini kaya akan gagasan, terutama
saat mengeksplorasi tentang siapa, bagaimana kedudukan, dan apa misi yang harus
diemban seorang pengarang.
Kemudian Nurul menegaskan kembali bahwa kumpulan karangan ini sangat
menarik dan informasi yang disajikan memikat: ...Buku yang diedit oleh Prof. Toety
Heraty.....memang sangat menarik, berisi informasi yang memikat dan jenial dalam
jagat kepengarangan. Dari kedua pernyataannya tersebut, terlihat jelas bahwa Nurul
Hidayah memiliki tanggapan yang sangat positif.

Foto diri Nietzsche; sumber: real.dctc.edu

Cover buku Sabda Zarathustra;
sumber: www.kaskus.co.id
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g. Fritjof Capra
Fritjof Capra adalah seorang fisikawan yang lahir di Wina Austria dan sekarang
berkiprah di Amerika Serikat. Antara tahun 2000—2005, tiga buah karya
pemikirannya diresensi di harian Kompas. Karya yang pertama adalah Tao of
Physics: Menyingkap Paralelisme Fisika Modern dan Mistisisme Timur. Karya
Pemikiran Capra tersebut kembali diulas oleh Nurul Hidayah dan diberi judul Dunia
Membutuhkan Keseimbangan. Buku ini menurut Nurul Hidayah dilengkapi dengan
banyak sekali diagram dalam rangka memberikan sebuah dasar ilmiah untuk agama:
Buku yang dilengkapi diagram-diagram yang melimpah ini boleh dibilang ingin
meletakkan “sebuah dasar ilmiah untuk agama”
Capra menurut pendapat Nurul Hidayah mampu membahas paralelisme Fisika
Modern dan Mistisisme Timur dengan baik. Ia mengatakan, “... Paralelisme itu
dibahas Capra dalam bukunya secara menawan dan tajam pada sembilan bab
terakhir.... Sembilan bab

pertama berisi sinopsis yang memukau atas wacana

pemikiran Timur.”
Meskipun demikian ia juga memberi catatan khusus untuk pembaca, yaitu:
buku ini agak susah dicerna, tetapi perlu dibaca.
Karya pemikiran Fritjof Capra berikutnya adalah Jaring-jaring Kehidupan Visi
Baru Epistomologi dan Kehidupan. Pemikiran Capra tersebut diresensi oleh Dudi Sabil
Iskandar dan dimuat di harian Kompas yang terbit pada tanggal 26/10/2001, serta
diberi judul Menyelamatkan Masa Depan Kehidupan. Tanggapan yang diberikan oleh
Dudi Sabil Iskandar cukup positif dan baik bagi pembaca untuk menambah wawasan
keberagamaan, terutama keimanan pada Tuhan YME. Alasan yang ia berikan adalah:
“Isi buku tersebut sangat menantang karena berusaha memecahkan misteri yang
sampai saat ini belum terungkap ... khusus bagi umat beragama buku itu akan
memperkukuh keimanan bahwa kekuasaan Tuhan sangat menakjubkan ....”
Di samping itu juga Iskandar memberi catatan bahwa buku ini layak dibaca
untuk menambah wawasan berpikir: membaca buku ini, kita akan tambah
pengetahuan tentang berpikir.
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Karya pemikiran Fritjof Capra yang ketiga berjudul The Hidden Connections:
Strategi Sistemik Melawan Kapitalisme Baru. Karya tersebut diresensi oleh Faustinus
Handi dan diberi judul Mendesain Ulang Dunia Tempat Hidup. Menurut Handi karya
Capra ini penting untuk dibaca, seperti juga karya terdahulunya The Web of Life
(Jaring-jaring kehidupan). Handi menyatakan, “Jadi saat dikatakan bahwa The Web
of Life penting untuk dibaca ... mendasar bagi kita yang peduli terhadap
keberlanjutan dalam semua variasi aspeknya, hal yang sama juga berlaku terhadap
the Hidden Connection.”
Meskipun penting, buku ini menurut Handi tergolong pada buku yang berat
untuk dibaca, walau tidak sulit untuk dipahami: Buku ini merupakan bacaan yang
berat karena muatannya yang kompleks, namun bukanlah bacaan yang sulit
dipahami. Lebih jauh Handi menilai, buah pemikiran Capra ini barulah merupakan
gagasan awal yang belum menjadi sebuah gagasan besar yang sudah mantap dalam
ranah pemikiran masa kini. Handi mengatakan: ... dengan alasan itu, buku ini
barulah “organisme” kecil dan belum secara penuh menjadi organisme dewasa. Dari
beberapa tanggapan yang disampaikan Handi tersebut dapat diambil kesimpulan
bahwa ia memberikan tanggapan yang cukup positif terhadap karya pemikiran
Capra.

Fritjof Capra; sumber: vimeo.com
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sumber: etalasebuku.blogspot.com

sumber: www.goodreads.com

sumber: www.ambarrukmo.com
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h. Hans Dieter Klingelman
Hans Dieter Klingelman menuangkan pemikirannya dalam sebuah buku yang
berjudul Partai, Kebijakan, dan Demokrasi. Karyanya tersebut kemudian diresensi
oleh Mohammad Qodari dengan diberi judul Mobilitas Elite Vs. Aspirasi Rakyat dan
dimuat di majalah Tempo pada 09 – 15/10/2000. Tanggapan yang diberikan Qodari
terhadap pemikiran Klingelman cukup positif. Meskipun begitu ia memberi catatan
khusus, karena dalam buku ini juga berisi rumus-rumus dan perhitungan yang rumit
sehingga cukup memberatkan bagi pembaca. Berikut kutipan pernyataannya:
“ … yang terpenting … adalah sejumlah kontribusi yang dapat dianggap
meyakinkan lantaran banyaknya data yang dikumpulkan ….
Adakah kelemahan buku ini? Karena buku ini melibatkan hal-hal teknis –
berupa rumus dan perhitungan-perhitungan rumit … -tentu saja pembuktian
itu jadi terlihat sulit terbaca.”

i. Hans Kung dan Karl Josef-Kuschel
Kedua pemikir Jerman tersebut bersama-sama menuangkan pemikiran
mereka dalam sebuah buku yang mengulas mengenai etika. Buku itu berjudul Etika
Global. Kholilul Rohman kemudian membaca dan menuliskan tanggapannya dalam
sebuah resensi yang dimuat di harian Kompas pada tanggal 20/02/2000 berjudul Etik
Global, Konsensus Universal. Menurut Rohman, karya pemikiran Kung dan JosefKuschel baik untuk kalangan pemerhati kerukunan beragama yang sedang
mengusahakan adanya kerukunan beragama. Dia menyatakan, “Bagi pemerhati
kerukunan umat beragama, buku ini kiranya menjadi kemestian untuk dijadikan
pegangan. Karena di dalamnya secara lengkap batasan-batasan atau etik ‘bergaul
dengan sesama umat beragama diulas tuntas dan lengkap’”

j. Heinrich Seeman dan Rudiger Siebert
Heinrich Seeman adalah mantan duta besar Jerman di Indonesia. Dia
menuliskan pemikirannya dalam sebuah buku berjudul Von Goethe bis Emil Nolde,
Indonesien in der deutschen Geisteswelt. Karya Seeman ini berisi paparan mengenai
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jejak-jejak budaya Indonesia yang disinggung oleh beberapa Sastrawan Jerman
seperti Goethe dan Emil Nolde. Oleh Daniel Dhakidae, karya tersebut kemudian
diulas dan dirangkum dalam sebuah resensi yang diberi judul Cendikiawan Jerman
dalam Kebudayaan Indonesia (Kompas, 24/01/2004).

Dhakidae sebenarnya juga

mengulas karya lain dalam resensi tersebut, yaitu karya pemikiran Rudiger Siebert –
seorang mantan wartawan Jerman di Indonesia.
Siebert menuangkan karya pemikirannya dalam sebuah buku yang diberi judul
Deutsche Spueren in Indonesien, Zehn Lebensläufe in bewegten Zeit dan dalam edisi
bahasa Indonesia diberi judul Jejak Sepuluh Tokoh Jerman di Indonesia. Dengan
mengulas dua buku dalam satu resensi, Dhakidae terlihat ingin menunjukan bahwa
kedua bangsa, yaitu Jerman dan Indonesia memiliki kontak-kontak kebudayaan yang
sudah berlangsung cukup lama.
Tanggapan yang diberikan Dhakidae cukup positif, terutama pada karya
pemikiran Rudiger Siebert, seperti yang tampak dalam pernyataannya, “ketekunan
mengumpulkan data, baik di Indonesia maupun di Eropa, terutama Jerman, memberi
nilai utama bagi buku ini. ... Buku pertama ditulis dalam tradisi tua birokrat Eropa
untuk merekam dalam bentuk buku wilayah yang dilayaninya bertahun-tahun.”
Lebih lanjut Dhakidae menegaskan bahwa kedua buku tersebut memiliki
sumbangan yang positif dalam rangkan hubungan Indonesia Jerman, “Buku Heinrich
Seeman dan Rudiger Siebert memberi sumbangan sangat berharga untuk
mengangkat kembali hubungan dua bangsa dalam bidang yang sangat halus seperti
kebudayaan yang didukung oleh bakat-bakat terbaik bangsa Jerman.”
Karya Rudiger Siebert tersebut juga diresensi di majalah Tempo oleh Ign.
Haryanto yang terbit pada 25/11 – 01/12/2002. Resensi tersebut diberi judul Antara
Junghuhn, Spies, dan Magnis Suseno oleh Ign. Haryanto. Sayangnya, ia tidak
memberi tanggapan yang jelas. Dalam resensinya ia lebih banyak memaparkan isi
buku secara sekilas.

87

Cover buku karya Heinrich Seeman
Sumber: www.dittrich-verlag.de

k. Karl Marx
Karl Marx yang merupakan pelopor Marxisme tentu bukan nama yang asing di
telinga

pembaca

Indonesia.

Salah

satu

karya

pemikirannya

yang

sudah

diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dari teks berbahasa Inggris adalah Revolusi
dan Kontrarevolusi. Karya Marx tersebut diresensi oleh Suwardiman dan dimuat di
harian Kompas pada tanggal 01/04/2001 dengan judul Lahirnya Revolusi di Eropa.
Suwardiman tidak memberikan tanggapan yang jelas tentang pemikiran Marx
tersebut. Ia hanya lebih banyak memberikan gambaran mengenai isi buku tersebut.
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Sumber: discotea.deviantart.com

sumber: critical-theory.com

sumber: www.geocities.ws

89

l. Karl May
Karl May adalah salah seorang sastrawan Jerman yang cukup dikenal di dunia
dan karyanya sudah banyak diterjemahkan ke berbagai bahasa. Karya Karl May
sendiri sudah dikenal di Indonesia sejak masa penjajahan Belanda menjelang
Kemerdekaan. Antara tahun 2000 – 2005 karya Karl May diresensi sebanyak 3 kali
dalam tiga penerbitan di harian Kompas.
Karya Karl May yang pertama diresensi berjudul Dan Damai di Bumi.
Resensinya ditulis oleh YKR (Litbang Kompas) dan terbit di harian Kompas pada
tanggal 23/11/2002 dengan judul Kisah Perjalanan Ke Timur. Penulis resensi
memberikan tanggapan yang positif pada karya Karl May tersebut. Hal itu tampak
dari kutipan berikut, “Dalam buku ini, sosok pribadi Karl May sebagai seorang
humanis tampak kuat …. Tak berlebihan jika novelnya ini menjadi salah satu karya
gemilang sang pacifist (pecinta damai).”
Karya Karl May berikutnya adalah Winnetou I: Kepala Suku Apache. Pandu
Ganesa menulis resensi karya Karl May tersebut di harian Kompas pada 18/10/2003
yang diberi judul Pioner Dunia Baru atau Pencuri Tanah?. Pandu Ganesa memberi
tanggapan yang positif terhadap karya Karl May ini meskipun tidak secara langsung.
Ia menyatakan bahwa buku Karl May ini telah dibaca oleh para remaja Indonesia di
awal Kemerdekaan, di antara mereka adalah yang kemudian dikenal sebagai para
perintis Kemerdekaan Indonesia. Menurut Ganesa, makna kemerdekaan bagi mereka
salah satunya diilhami oleh Karl May.
Namun yang lebih penting untuk dicatat, para remaja tahun 1920 –
1930an yang mengerti bahasa Belanda, atau remaja-remaja yang belakangan
disebut sebagai elite perintis kemerdekaan Indonesia menganggap bahwa
buku seri ini sebagai salah satu buku-buku yang mengilhami para elite
tersebut tentang makna kemerdekaan.
Karya Karl May ketiga adalah triloginya yaitu Winnetou Kepala Suku Apache
(I), Winnetou, Si Pencari Jejak (II), dan Winnetou Gugur (III). Ketiga karya Karl May
tersebut diulas dalam satu resensi yang ditulis oleh Daniel Dhakidae dan diberi judul
Winnetou, Old Shatterhand, dan Humanisme (Petualangan Karl May dari Ardistan ke
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Dachinnistan). Bagi Daniel Dakhidae, ketiga karya Karl May ini memberi impresi yang
positif, seperti yang ia katakan: … namun, kehadiran tiga jilid lengkap menjadi
kesempatan terlalu berharga untuk dilewatkan begitu saja.
Dakhidae bahkan menyatakan bahwa karya-karya Karl May telah memukau
Albert Einstein dan proklamator Indonesia Moh. Hatta: Karya ini pernah memukau si
jenius Albert Einstein dari Jerman, Mohammad Hatta dari Indonesia. Lebih jauh
menurut Dakhidae, meskipun karya Karl May ditulis lebih dari seabad lampau, namun
karyanya masih relevan dengan situasi dan kondisi saat ini. Hal itu dapat dilihat
dalam kutipan berikut, “Namun, dengan 130 tahun berlalu, Karl May tetap
menggugah. Persoalan yang dikemukakannya tetap aktual yaitu bagaimana
menaklukan Gewaltmensch, manusia kekerasan.”

Foto Karl May; sumber: www.vebidoo.de
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Cover buku Dan Damai di Bumi;
sumber: www.vixxio.com

Cover buku Winnetou I; sumber: book.store.co.id

Cover buku Winnetou;
sumber: www.comicvine.com
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m. Martin Luther
Martin Luther adalah seorang Teolog Jerman yang pernah mengadakan
perlawanan terhadap gereja Katolik beberapa abad lampau. Karyanya yang terkenal
adalah Luther: 99 Theses. Karya pemikiran Luther tersebut diulas oleh Nova Christina
dalam resensinya yang dimuat di harian Kompas pada tanggal 20/12/2003 serta
diberi judul Dalil-Dalil Pembaruan Martin Luther. Christina tidak memberikan
tanggapan yang jelas mengenai isi buku tersebut, ia hanya lebih banyak mengulas.

Martin Luther
sumber: www.luther-erleben.de

n. Mathias Brökers
Mathias

Brökers

bukanlah

nama

yang

dikenal

di

Indonesia.

Karya

pemikirannya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Konspirasi, TeoriTeori Konspirasi & Rahasia 11.9. Karya tersebut diresensi oleh Coen Husein Pontoh
dan dimuat di majalah Tempo pada tanggal 07 – 13/04/2003 dengan judul Selamat
Tinggal Teori Konspirasi. Pontoh memberikan tanggapan cenderung negatif,
terutama karena menurut Pontoh teori Konspirasi gagal menempatkan dirinya
sebagai ilmu pengetahuan yang kritis. Berikut pernyataannya, “Buku ini gagal
meyakinkan kita bahwa teori konspirasi layak ditempatkan sebagai ilmu pengetahuan
yang serius dan kritis.”

93

Meskipun demikian buku ini bisa dijadikan informasi tambahan bagi kalangan
intelejen, seperti yang tampak dalam pernyataan berikut, “… tapi, jika pembelaan
teoritis Broeckers dikesampingkan, buku ini menyediakan setumpuk informasi yang
jadi konsumsi kalangan dalam dinas intelejen.”

o. Peter Ludwig Berger
Peter L. Berger dikenal di kalangan ilmuwan sebagai seorang Sosiolog yang
lahir di Wina pada tahun 1929 dan kemudian beremigrasi ke Amerika Serikat pada
tahun 1946. Ia menuangkan pemikirannya dalam sebuah buku yang berjudul
Kebangkitan Agama Menantang Politik Dunia (The Desecularization of the World:
Resurgent Religion and World Politics). Karyanya itu kemudian diulas oleh Happy
Susanto yang memberi judul resensinya: Fundamentalisme Yes, Sekulerisme Yes dan
dimuat dalam majalah Tempo pada tanggal 17 – 23/11/2003. Happy Susanto tidak
memberi tanggapan yang tegas, jadi ia lebih banyak memberikan gambaran
mengenai isi buku Berger tersebut. Berikut kutipan dari resensinya, “Buku ini
merekam pemikiran beberapa tokoh dari agama masing-masing yang bisa kita
kelompokkan ke dalam kubu moderat.”

Peter L. Berger; sumber: www.baylor.edu
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p. Sigmund Freud
Sebagai bapak Psikoanalisa, nama Sigmund Freud tidaklah asing lagi. Salah
satu karyanya yang terkenal adalah Totem dan Tabu. Karya ini kemudian diresensi
oleh Suwardiman dan diberi judul Totem dan Tabu dalam Institusi Religio-Sosial
serta dimuat di harian Kompas pada tanggal 11/11/2001. Suwardiman cenderung
memberikan tanggapan yang cenderung positif. Pada awalnya dia menyebut karya
Freud ini monumental, namun kemudian ia memberi catatan kritis bahwa karya
Freud ini mengandung ketidakseimbangan. Berikut kutipannya, “Buku ini juga
merupakan karya monumental mengenai analisa atas ingatan. ... Dalam buku ini,
persoalan mengenai totem dan tabu tidak dibahas secara seimbang.”
Dari uraian di atas, melalui berbagai tanggapan yang diberikan peresensi di
Indonesia terhadap karya pemikir Jerman, terlihat bahwa mereka sebagian besar
memberikan tanggapan positif, sebagian lagi memberikan tanggapan positif dengan
sedikit catatan kritis dan hanya sebagian kecil saja yang memberikan tanggapan
negatif. Dengan demikian tampaknya para pemikir Jerman ditanggapi atau diresepsi
sebagai tokoh-tokoh yang menawarkan pemikiran-pemikiran baru di bidangnya
masing-masing dalam wacana keilmuan di Indonesia.

Sigmund Freud; sumber: www.theamericanconservative.com
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Cover buku Totem dan Tabu karya Freud; Sumber: tokobukuempatputra.yukbisnis.com
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BENTUK KONSTRUKSI SOSIAL TERHADAP
PEMIKIR-PEMIKIR JERMAN DI INDONESIA

Seperti telah diuraikan pada bagian 2 di atas, sebagian besar peresensi
tentang pemikir-pemikir Jerman yang terdapat dalam Kompas dan Tempo meresepsi
buku-buku terjemahannya dalam edisi bahasa Indonesia. Ada sebagian kecil
peresensi yang meresensi buku dari edisi langsung bahasa Jerman seperti yang
dilakukan Daniel Dhakidae terhadap buku karya Rudiger Siebert dan Heinrich
Seemann. Selain itu ada juga sejumlah pemikir Jerman yang langsung menulis dalam
bahasa Indonesia seperti yang dilakukan oleh Frans Magnis Suseno, Adolf Heuken,
dan Ulrich Kratz. Hal itu masih menunjukkan bahwa tanggapan mereka sebagian
besar merupakan tanggapan kedua atas tanggapan pertama terhadap pemikir
Jerman, yakni berupa proses penerjemahan.
Ada sebuah jarak, sebelum pemikiran-pemikiran tokoh Jerman itu diapresiasi
oleh para pembaca koran dan majalah di Indonesia. Jarak tersebut berupa resepsi
yang pertama yaitu penerjemahan, bahkan ada yang melalui edisi bahasa Inggrisnya
terlebih dulu, kemudian muncul resepsi yang kedua (atau ketiga) yaitu penulisan
resensi di media massa, baru kemudian resepsi yang ketiga (atau keempat) yaitu
pembaca real yang membaca resensi itu.
Penelitian ini tidak menjangkau pembaca real tersebut. Karena keterbatasan
penelitian, memang sukar untuk mengetahui siapa saja yang menjadi pembaca real
atas resensi-resensi tersebut. Apakah benar, tulisan-tulisan itu dibaca oleh para
intelektual yang mewakili kelas menengah Indonesia? Apakah tulisan-tulisan itu
dibaca oleh para mahasiswa yang mempelajari bahasa Jerman di Indonesia? Untuk
mengetahui hal-hal itu atau untuk mengetahui pembaca real-nya perlu ada penelitian
tersendiri.
Meskipun demikian, dari sejumlah penulis resensi yang ditemukan dalam
penelitian ini dan adanya sejumlah data yang menunjukkan tanggapan-tanggapan
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tersebut, lewat buku-buku yang diterjemahkan terlebih dulu dapat juga dianalisis
pembaca aktif atau pembaca kreatifnya (yaitu pembaca yang meresepsi sebuah teks
dengan menulis tanggapan berupa resensi) terhadap para pemikir Jerman ini.
Merekalah perwakilan pembaca Indonesia terhadap para pemikir Jerman yang turut
menentukan sejarah tanggapan atas pengaruh budaya maupun teknologi Jerman,
salah satu budaya dominan Eropa terhadap Indonesia. Persis seperti yang
dinyatakan oleh Jausz (1974:12), yang menyatakan bahwa pembaca mempunyai
peranan aktif, bahkan merupakan kekuatan pembentuk sejarah. Apresiasi pembaca
pertama terhadap sebuah karya sastra akan dilanjutkan dan diperkaya lewat
tanggapan-tanggapan yang lebih lanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Dengan cara ini, makna karya sastra (ataupun teks pada umumnya) akan
ditentukan dan nilai estetiknya akan terungkap. Di pihak lain, Iser menjelaskan
bahwa peran pembaca adalah membongkar melalui antar-permainan antara deduksi
dan induksi, bagian yang tidak terformulasi dari suatu karya sastra, untuk
mengungkapkan bagian yang tidak tertuliskan dari karya tersebut (Allen, 2004:6-7).
Dalam hal inilah pembaca aktif atau pembaca kreatif ini, yakni para penulis resensi
inilah, memiliki peran-peran tersebut.
Dari uraian di atas, khususnya pada bagian 2 dan tabel-tabel lampiran dapat
diketahui bagaimana tanggapan para penulis resensi itu terhadap para pemikir
Jerman. Secara umum, mereka memberikan tanggapan yang positif terhadap pemikir
Jerman. Para pemikir Jerman di mata pembaca Indonesia adalah tokoh-tokoh yang
diposisikan sebagai pembaharu di bidangnya masing-masing. Mereka setidaknya
telah berjalan di depan, kalaupun tidak dianggap sebagai pelopor dalam bidangnya,
atau sebagai tokoh yang memiliki kemampuan atau kapabilitas yang berlebih. Dalam
proses resepsi, tokoh-tokoh pemikir Jerman ini dianggap sebagai tokoh yang
memiliki pengaruh besar dalam perjalanan sejarah Indonesia, khususnya sejarah
pemikiran di Indonesia.
Selain Nietzsche, tokoh pemikir Jerman lainnya yang diresensi oleh media
massa Indonesia pada awal abad ke-21 ini adalah tokoh-tokoh seperti Karl Marx, Karl
May, Martin Luther, dan Sigmund Freud. Nama-nama tersebut termasuk nama yang
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sudah cukup populer di mata pembaca Indonesia. Selain itu, ada sederet nama lain
yang relatif baru seperti Annemarie Schimmel, Eric Fromm, Peter L. Berger, dan
Fritjof Capra. Kelompok yang terakhir seperti Franz Magnis Suseno, Adolf Heuken,
dan Ulrich Kratz adalah orang-orang Jerman yang memang mengkhususkan diri
untuk mempelajari dan menjadi tokoh pemikir tentang Indonesia. Frans Magnis
Suseno merupakan tokoh budaya Jawa dan ahli tentang kebudayaan Indonesia.
Adolf Heuken adalah tokoh yang meneliti dan pakar dalam bidang bangunan gereja
di Indonesia. Ulrich Kratz adalah ahli sastra Indonesia.

Nietsche,
sumber: nassifblog.blogspot.com

Karl May,
sumber: www.welt.de
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Karl Marx sebagai pendiri komunisme adalah nama yang cukup populer di
Indonesia. Bahkan pemikiran-pemikirannya hingga kini dilarang di Indonesia sejak
peristiwa G 30S PKI pada 1965. Sebagai arus pemikiran utama dunia, nama ini
seringkali dikutip dalam berbagai kajian intelektual di Indonesia dengan sejumlah
kontroversinya. Di Indonesia, Marx seringkali dipuji dan seringkali pula dihujat.
Dalam Kompas edisi 1 April 2001, buku terjemahannya dalam bahasa Indonesia yang
berjudul Revolusi dan Kontra Revolusi diperkenalkan kepada publik. Nama Marx
sejajar dengan nama Nietzsche yang sering dikutip dalam kajian filsafat ataupun
humaniora tentang “Tuhan yang telah mati”.
Selain Karl Marx, ada lagi tokoh Jerman yang juga populer di Indonesia yang
namanya hampir sama. Tokoh yang dimaksud yaitu Karl May. Di Indonesia, nama ini
dan juga karya-karya novel pengembaraannya ke wilayah-wilayah Eropa Timur, Asia
Barat Daya, ataupun di pedalaman Indian Amerika sudah terkenal pada awal abad
ke-20. Tampaknya pada awal ke-21 ini, namanya yang hampir tenggelam, apalagi
seringkali tersaingi oleh nama Karl Marx, nama Karl May seolah dimunculkan
kembali. Bukunya Dan Damai di Bumi merupakan salah satu bukunya yang
diterjemahkan dalam bahasa Indonesia bukan tanpa alasan. Buku itu termasuk salah
satu dari sekian banyak buku Karl May yang mengisahkan petualangan tokohnya ke
wilayah Timur, yakni Indonesia. Juga karena di Indonesia pada pergantian abad XX
ke abad XXI ditandai dengan lembaran-lembaran kekerasan, sehingga penerjemahan
buku tersebut seakan menjadi harapan akan terjadinya kedamaian di Indonesia.
Dalam penelitian ini, ada dua lagi resensi yang membahas karya Karl May,
yaitu kisah serial Winnetou, seorang kepala suku Indian Apache di Amerika pada
tahun 1870-an. Kedua penulis resensi tersebut yaitu Pandu Ganesha seorang tokoh
dalam Paguyuban Karl May Indonesia dan Daniel Dhakidae seorang kepala Litbang
Kompas. Pandhu Ganesha dalam resensinya menyatakan tokoh-tokoh novel Karl May
mengilhami tokoh-tokoh Indonesia seperti Mohammad Hatta, Sutan Syahrir,
Mohammad Sobari, Goenawan Mohamad, Gola Gong, dan Hario Kecik. Lebih lanjut
dia menyatakan hal sebagai berikut.
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Walaupun buku ini teramat populer di kalangan pemuda-pemuda
Indonesia era 1950-1980, namun yang lebih penting untuk dicatat, para
remaja tahun 1920-1930-an yang mengerti bahasa Belanda, atau remajaremaja yang belakangan dianggap sebagai elit perintis kemerdekaan
Indonesia, menganggap bahwa buku seri ini sebagai salah satu buku-buku
yang mengilhami para elit tersebut tentang makna kemerdekaan suatu
negara.
Daniel Dhakidae dalam resensinya terhadap karya Karl May ini tidak saja
memuji karya-karyanya yang menarik dan mengisnpirasi pembacanya dari generasi
ke generasi tetapi juga menempatkan Karl May sebagai tokoh Jerman yang utama
bersama Karl Marx dan Nietzsche. Ketiga tokoh Jerman ini oleh Dhakidae
dikategorikan sebagai tiga raksasa Jerman sebagai pemberi reaksi besar terhadap
kemapanan zamannya, abad ke-19. Ketiganya sama-sama hidup dalam rentang
waktu tertentu pada abad ke-19. Berikut komentar Dhakidae.
Dalam hubungan itu, Karl Marx sudah mengumumkan Manifesto
Komunis 27 tahun sebelumnya (1848) dalam umur 30 tahun bersama Engels,
yang berumur 28 tahun, untuk menghapus hak milik dan menjadi awal
revolusi dunia. Sedangkan Nietzsche lima tahun sebelumnya (1870)
menerbitkan Die Geburt der Tragedie (Lahirnya Tragedi), dalam umur 26
tahun untuk menggantikan moral tradisional Kristen sambil memindahkan
manusia budak menjadi manusia tuan. Dengan Winnetou, Karl May
mengumumkan bahwa bukan kekerasan, tetapi persahabatanlah yang akan
membawa perdamaian. Karya-karya Karl May adalah pembawa paham
humanisme.

Fritjof Capra adalah tokoh pemikir Jerman berikutnya yang buku-bukunya
cukup banyak diresensi atau diresepsi. Dalam salah satu resensinya terhadap buku
Jaring-jaring Kehidupan Visi Baru Epistemologi dan Kehidupan, Dudi Sabil Iskandar
menyatakan bahwa gagasan dasar buku ini sebetulnya beranjak dari pertanyaan
seorang fisikawan Austria, Erwin Schrodinger yang mempertanyakan “what is life?”
dan sejumlah pertanyaan lain yang belum terjawab kendati sudah membuat para
filosof dan ilmuwan bingung selama ratusan tahun. Pertanyaan dan kekhawatiran itu
mesti ditanggapi dengan kerja keras dan pemikiran yang komprehensif, sistemik, dan
berdimensi futuristik. Dari sebab itu, tidak hanya menyangkut hajat hidup manusia
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sekarang, tetapi juga berkenaan dengan generasi mendatang. Hal itulah yang
menjadi dasar pemikiran Capra untuk menyodorkan sebuah formula baru tentang
paradigma ilmu pengetahuan dan kehidupan, yakni pemikiran sistem.

Cover Manifesto Komunis karya Marx dan Engels; Sumber: multiversiti.wordpress.com

Lewat buku ini, Capra menurut Dudi Sabil Iskandar mengajak pembacanya
untuk mencermati perubahan dramatis tentang paradigma ilmu pengetahuan yang
terjadi beberapa dekade belakangan ini. Buku ini merupakan kelanjutan pembahasan
Capra terhadap buku sebelumnya, Turning Point, yang di dalamnya terdapat sub
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judul “Pandangan Hidup Sistem”. Isi buku tersebut sangat menantang karena
berusaha memecahkan misteri yang sampai saat ini belum terungkap. Yaitu, asal
mula kehidupan di muka bumi ini. Capra merupakan tokoh penting bidang pemikiran
atau epistemologi.
Tokoh pemikir Jerman lain diresensi pada periode ini yaitu Annemarie
Schimmel, tokoh yang banyak menulis topik-topik teologi, khususnya yang terkait
dengan kajian Islam atau tasawuf. Menurut L.N. Idayanie, Schimmel muncul dengan
seabrek karya yang memiliki kedalaman menohok dan empati yang mengharukan
terhadap kalangan Islam. Sepeninggal Schimmel pada 2003, peninggalannya berupa
buku-buku yang mengkaji karya-karya Rumi, Hafidz, Sa’di, Rabiah Al-Adawiyah, dan
tokoh-tokoh sufi lainnya yang dikajinya dari bahasa Arab, Persia, Turki, Urdu, Pashtu,
Sindi dan bahasa lainnya menunjukkan dan membuktikan akan passion Schimmel
dalam mengkaji wilayah kajian yang sangat luas.

Franz Wilhelm Junghuhn
Sumber: en.wikipedia.org

Tokoh-tokoh pemikir Jerman lainnya yang berpengaruh di Indonesia muncul
dalam sebuh buku yang dari judulnya sudah menunjukkan hal itu, yaitu dari buku
yang berjudul Berjejak di Indonesia: Kisah Hidup Sepuluh Tokoh Jerman. Buku yang
ditulis oleh Rudiger Siebert ini diterbitkan oleh penerbit Katalis, Jakarta pada 2002.
Sepuluh nama tokoh Jerman tersebut yaitu: Franz Wilhelm Junghuhn (penulis
kartografi pertama atas Pulau Jawa), Ludwig Ingwer Nommensen (misionaris di
tanah Batak), Max Dauthendey (seorang penyair), Gustav Milhelm Baron von Imhoff
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(sorang gubernur jendral VOC), Walter Spies (pelukis besar tinggal di Bali), Franz
Magnis Suseno (ahli filsafat dan budayawan), Adolf Bastian (pendiri museum
antropologi di Berlin yang memberikan nama “Indonesia”), Wilhelm von Humboldt
(ahli filsafat bahasa dan ahli bahasa Kawi).

Walter Spies, Sumber: commons.wikimedia.org
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Dalam sebuah resensinya terhadap buku ini, Ign. Haryanto menyatakan
bahwa para pemikir atau lebih tepatnya tokoh-tokoh Jerman dengan sumbangannya
dari keahliannya masing-masing telah mempunyai pengaruh yang tidak kecil
terhadap Indonesia. Pernyataan ini bisa diperluas tidak hanya kepada sepuluh tokoh
yang terdapat dalam buku ini tetapi juga dapat mewakili apa yang ditemukan dalam
penelitian ini atas para pemikir Jerman tersebut.
Lebih lanjut Ign. Haryanto menyatakan bahwa pengaruh Jerman terhadap
perkembangan Indonesia memang ada, meskipun tak sebesar pengaruh dari Belanda
yang secara historis telah menjajah Indonesia selama beberapa abad. Tapi, dari yang
sedikit itu, mereka sangat total mencurahkan karyanya di tanah air seperti Walter
Spies, yang hidup total di Bali dan menjadi pelukis dan musisi. Ia menghasilkan
karya-karya penting dengan berlatar kebudayaan Bali, sebelum mati mengenaskan
dalam penyerangan Jepang pada kapal yang ia tumpangi pada 1942.
Demikianlah sejumlah ulasan dan tanggapan terhadap para pemikir Jerman
tersebut. Mereka ditempatkan dalam posisi yang relatif terhormat. Mereka dipandang
sebagai pembaharu dalam bidangnya. Kalau kita lihat tabel-tabel penelitian ini,
hampir sebagian besar pemikir Jerman tersebut adalah tokoh-tokoh utama dunia
dalam bidang teori kebudayaan mutakhir seperti Nietzsche, Marx, Freud, Fromm,
Capra, Schimmel, Karl May, Peter L. Berger, ataupun Franz Magnis Suseno. Hal ini
bisa disimpulkan bahwa pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh mutakhir Jerman tersebut
juga diapresiasi atau diresepsi oleh para pembaca Indonesia. Pembaca dalam
konteks ini yaitu pembaca aktif atau kreatif yang menulis resensinya di media massa
utama Indonesia.
Kalau dihubungkan dengan pemikiran Fish (Allen, 2004:8-9) yang menyatakan
bahwa seorang pembaca tidak “sekedar” membaca dalam suatu cara yang sematamata, asal membaca, fenomena tersebut memiliki arti tersendiri. Pembacaan itu,
menurut Fish, dilanjutkan berdasarkan pada sejumlah keputusan yang membentuk
cara yang ia pakai untuk membaca dan dengan begitu membentuk teks tersebut.
Pembaca tidak mendekati sebuah teks tertentu dengan kepala kosong; mereka juga
membawa harapan, asumsi, dan pengalaman, baik yang dilakukan secara ideologis
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(strategi interpretif yang sengaja diambil) atau melalui bawah sadarnya yang berupa
“kopor pembaca”
Dengan demikian, para peresepsi pemikir-pemikir Jerman ini memiliki suatu
horison harapan, asumsi, dan pengalamannya dalam bersinggungan dengan
pemikiran para pemikir Jerman tersebut sebagai suatu wawasan baru di Indonesia.
Hal tersebut bisa dikatakan sebagai “strategi interpretatif” atas pemikiran tokohtokoh Jerman mutakhir dalam dunia intelektual Indonesia. Lewat para peresensi atau
proses resepsi inilah para pemikir Jerman tersebut disikapi dalam konstelasi peta
pemikiran di Indonesia. Pemikir-pemikir Jerman tersebut ditempatkan sebagai
“trendsetter” pemikiran di Indonesia.
Nama-nama seperti Marx, Nietzsche, dan Freud adalah tokoh dunia yang
dihasilakan Jerman. Selain ketiga nama tersebut, tokoh-tokoh seperti Martin Luther,
Karl May, Eric Fromm, Fritjof Capra, Annemarie Schimmel, Peter L. Berger dan
lainnya adalah tokoh-tokoh yang sering dikaji kalangan intelektual Indonesia. Bahkan
tokoh semacam Franz Magnis Suseno, Adolf Heuken, dan Ulrich Kratz merupakan
tokoh yang secara langsung berkecimpung dalam dunia intelektual Indonesia.
Di pihak lain, media massa sendiri sebagai institusi yang memiliki otoritas
untuk menyaring, menyeleksi, dan mempublikasikan resensi-resensi tersebut juga
memiliki andil yang tidak kecil. Redaktur di Kompas ataupun Tempo

juga turut

memberikan arahan bagaimana para pemikir Jerman tersebut diposisikan dalam
dunia intelektualitas di Indonesia. Setidaknya, para redaktur (dan juga penulis
resensi) telah memiliki implied reader atau pembaca yang dibayangkan terhadap
pemuatan resensi-resensi itu.
Pembaca yang dibayangkan inilah yang sebetulnya menjadi “komunitas
interpretasi” atas pemikiran pemikir Jerman tersebut. Komunitas interpretasi ini tidak
terlepas dari kalangan semacam mahasiswa, dosen, para pengamat, dan kaum
intelektual lainnya. Hal ini setidaknya didukung atas perkiraan kalangan pembaca
atau kalangan orang-orang yang berlangganan Kompas dan Tempo, yakni kalangan
menengah atas, kalangan yang cukup berpengaruh atas perkembangan sejarah di
Indonesia.

106

Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Foucault yang pemikirannya tentang
power/knowledge dan pemikirannya tentang diskursus (sering dipadankan dengan
istilah wacana) dikutip dalam kajian teori penelitian ini. Istilah “wacana” atau
diskursus mendapat arti baru, di luar pengertian yang diberikan para kritikus
strukturalis. Wacana, bukan sekedar “kelompok-kelompok tanda (unsur-unsur
pemaknaan yang mengacu pada isi atau representasi), melainkan cara menghasilkan
pengetahuan beserta praktik-praktik yang secara sistematis membentuk objek yang
dibicarakannya (Foucault, 2002:9).
Wacana tidak terbatas pada pemikiran dan cara penyampaian pemikiran
tersebut, melainkan semua aturan dan kategori diskursif yang merupakan bagian
dari sistem pengetahuan yang demikian mendasar sehingga tidak lagi dipertanyakan
orang. Foucault menginterogasi berbagai macam kategori dan norma pengetahuan:
cara menentukan apa yang boleh dipelajari dan dibahas, siapa yang boleh berbicara
dan bagaimana cara memikirkan dan menyampaikan objek pembicaraan. Di sini
wacana dilihat sebagai suatu sistem pengetahuan, dan sistem pengetahuan itu
terkait pula dengan kekuasaan.
Lebih lanjut Foucault menyatakan bahwa pengetahuan itu identik dengan
kekuasaan. Kekuasaan muncul bersandarkan pada sejumlah pengetahuan; begitu
juga pengetahuan melahirkan kekuasaan. Kekuasaan dan pengetahuan yang dalam
buku Foucault ditulis dengan Power/Konwlegde (2002a) adalah ibarat dua sisi mata
uang; satu kesatuan yang kemunculannya menuntut kehadiran sisi lainnya.
Kehendak untuk tahu adalah nama lain bagi kehendak untuk berkuasa (Adian,
2002:22).
Dengan

melihat

batasan

yang

diberikan

oleh

Foucault,

tampaknya

kecenderungan sejumlah penulis resensi yang menampilkan sejumlah pemikir
Jerman tersebut bukanlah hal yang biasa saja. Pembentukan kelas menengah
Indonesia sebagai pilar utama pembentuk sejarah Indonesia tampaknya juga
dipengaruhi oleh perkembangan arus pemikiran tokoh-tokoh Jerman lewat media
massa utama Indonesia pada awal abad ke-21. Para elit Indonesia yang didukung
oleh pilar utamanya melalui kelas menengahnya ini setidaknya akan melakukan
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negosiasi dengan kalangan intelektual yang membaca pemikiran tokoh-tokoh
Jerman, selain aspek lainnya. Inilah salah satu bentuk konstruksi sosial di Indonesia.
Terlepas dari hal-hal tersebut, ada sebuah ironi yang seringkali muncul dari
fenomena “pemujaan” terhadap para pemikir atau penulis asing dari Barat, dalam
konteks penelitian ini yaitu pemikir dari Jerman. Penempatan tokoh-tokoh ini dalam
posisinya sebagai pembaharu seringkali muncul sebagai bentuk ‘pemujaan” segala
yang berbau asing sebagai wacana yang dominan dan sekaligus memandang rendah
diri pihak sendiri. Hal ini muncul dalam konteks seperti para intelektual Indonesia
yang terpengaruh dampak poskolonial.
Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan di atas, dalam
penelitian ini dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.
Pertama, ada delapan belas nama pemikir-pemikir Jerman yang diresepsi oleh
media massa utama Indonesia, yaitu Kompas dan Tempo pada awal abad ke-21.
Nama-nama tersebut

yaitu: (1) Hans Kung, (2) Karl Joseph Kuschel, (3) Frans

Magnis Suseno, (4) Erich Fromm, (5) Karl Marx, (6) Friedrich Nietsche, (7) Fritjof
Capra, (8) Sigmund Freud, (9) Karl May, (10) Martin Luther, (11) Rudiger Siebert,
(12) Henrich Seemann, (13) E. Ulrich Kratz, (14) Hans Dieter Klingelmann, (15) Adolf
Heuken S.J., (16) Mathias Broekers, (17) Peter L. Berger, (18) Annemarie Schimmel.
Dari kedelapan belas pemikir tersebut, ada sejumlah nama yang sudah sangat
populer di Indonesia seperti Karl Marx, Karl May, Frederich Nietsche, Erich Fromm,
Peter L. Berger dan Sigmund Freud, karena karya-karya mereka yang cukup
fenomenal. Di antara para pemikir Jerman tersebut juga ada yang telah menjadi
warga negara Indonesia seperti Frans Magnis Suseno dan Adolf Heuken, S.J. Selain
itu ada juga ahli sastra Indonesia yang cukup populer dalam dunia akademik sastra,
yakni E. Ulrich Kratz. Selebihnya nama-nama yang relatif belum cukup dikenal,
demikian juga dengan pemikiran-pemikirannya.
Para pemikir Jerman tersebut tidak semuanya merupakan warga negara
Jerman, seperti Sigmund Freud yang merupakan warga Austria, serta Fritjof Capra
dan Peter L. Berger yang saat ini menjadi warga negara Amerika. Mereka
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digolongkan pada pemikir Jerman karena memiliki akar budaya Jerman. Peter L.
Berger, misalnya beremigrasi ke Amerika Serikat setelah perang dunia kedua.
Kedua, para pemikir Jerman tersebut diresepsi sebagai tokoh-tokoh yang
mempelopori berbagai pemikiran baru di bidang mereka masing-masing dalam
perkembangan sejarah keilmuan di Indonesia. Secara umum, para pemikir Jerman
tesebut ditanggapi secara positif oleh para peresensi Indonesia.
Ketiga, bentuk komunitas interpretasi yang dilakukan oleh media massa
Indonesia terhadap karya-karya pemikir Jerman tersebut sebagai “trendsetter”
pemikiran di Indonesia. Hal tersebut sekaligus merupakan salah satu bentuk formasi
sosial pembentuk kelas intelektual atau menengah di Indonesia yang dianggap
sebagai pelopor utama pergerakan sejarah Indonesia.
Secara teoretis, penelitian ini bermanfaat untuk mendeskripsikan penerapan
kajian teori resepsi pemikir-pemikir di media-media cetak Indonesia pada awal abad
ke-21. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat untuk mendeskripsikan: karya-karya
pemikir Jerman yang diresepsi oleh media-media cetak Indonesia, bentuk-bentuk
tanggapan media-media cetak Indonesia terhadap karya-karya pemikir-pemikir
Jerman tersebut, dan menganalisis bentuk-bentuk komunitas interpretasi atas karyakarya tersebut sebagai salah satu bentuk konstruksi atau formasi sosial di
masyarakat.
Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat
pada masyarakat dalam memahami dan mengkiritisi bentuk-bentuk akulturasi
budaya, khususnya dari Jerman melalui karya para pemikirnya. Lebih jauh
diharapkan masyarakat akan memiliki kesadaran yang kritis dalam menyikapi proses
pengembangan identitas budaya nasional secara keseluruhan. Bangsa Indonesia
sebagai bangsa yang tengah berkembang perlu memperhatikan aspek-aspek
eksternal secara lebih arif, tidak sekedar meresepsi budaya asing sebagai hal yang
seringkali dipuja-puja sebagai trendsetter ataupun semata-mata pengaruh negatif
asing yang harus ditangkal.
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Lampiran 1. Data Resensi Buku tentang Penulis Prancis di Koran Kompas 2000—
2005
No

Judul
Buku

Penulis

Peresensi

Judul
Resensi

Tanggapan

Kutipan

1.

Parole de
Femme
(Kalau
Perempuan
Angkat
Bicara)

Annie
Leclerc

Dwi
Koratno,
Pengamat
Buku,
Yogyakarta

Pemahaman
Seorang
Perempuan
Atas Relasi
PerempuanLelaki

Positif

2.

Les
Paravents
(Layarlayar Bergambar)

Jean
Genet

Cara baru
Memandang
Diskursus
Kriminalitas

Netral/
Positif

3.

Ras dan
Sejarah

Claude
LeviStrauss

Sri Utnawati,
Mahasiswa
Jurusan
Aqidah
Filsafat,
Fakultas
Ushuluddin
IAIN Sunan
Kalijaga,
anggota
komunitas
Tikar
Pandan,
Yogyakarta
M Mustafa,
Mahasiswa
Fakultas
Filsafat
UGM,
alumnus
Pesantren
Annuqayah
Sumenep,
Madura

Meruntuhkan
Etnosentris
me

Cukup
positif

Narasi dan ucapanucapan dalam buku ini
blak-blakan, lugas,
spontas, dan tajam.
Dengan gaya ini penulis
memiliki arah yang sama
dengan kaum feminis
pada umunya, yakni ingin
mendekonstruksi budaya
yang selama ini
mengembangkan
stereotip perempuan.
Les Paravent menyajikan
citra yang tidak utuh
seperti yang selama ini
terjadi. Kenapa? Karena,
justru pencitraan yang
tidak utuh itulah yang
menceraikan kita dari
realitas.
Les Paravent, juga tulisan
ini, adalah sepotong
tentang Jean Genet,
sebagaimana Genet
sendiri adalah sepotong
dari realitas kebudayaan
Prancis modern.
…bahasanya yang agak
rumit, seperti biasa
ditemukan dalam bukubuku pemikiran tradisi
Prancis, khususnya yang
berasal dari aliran
strukturalisme, mungkin
akan membuat pembaca
harus sedikit
mengerutkan dahi.
Untungnya tulisan Jean
Pouillon di akhir buku ini
bias membantu pembaca
yang masih awam dengan
pemikiran Levi-Strauss.
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4.

La
Montagne
de l’Ame
(Gunung
Jiwa)

Gao
Xingjian

Litbang
Kompas

Novel
Autobiografi
Penulis Eksil
Cina

Tidak
ada
tanggap
an

5.

Bali Today
Modernity

Jean
Couteau
dkk

Bre Redana

Mengenal
Bali,
Mengenal
Jean
Couteau

Positif
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GAO Xingjian adalah
seorang sastrawan
pelarian dari Cina yang
sejak 1988 menetap dan
menjadi warga Negara
Prancis. Buku ini
menceritakan perjalanan
penulis dalam mencari
kebebasan, kedamaian
batin, penceraham, dan
pencarian makna diri
hingga ke Gunung Jiwa.
Masih puluhan contoh lagi
dia paparkan dengan cara
menarik seperti di atas.
Itulah yang agak gawat
dan sering saya
khawatirkan tentang Jean,
meski ini di luar urusan
dengan buku yang
menarik itu.

Lampiran 2. Data Resensi Buku tentang Penulis Prancis di Majalah Tempo Tahun
2000—2005
No

Judul
Buku

Penulis

Peresen
si

Judul
Resensi

Tanggap
an

Kutipan

1.

Psikologi
Imajinasi

Jean-Paul
Sartre

Tommy
F. Awuy

Tonggak
Psikologi
Eksistensi
al

Positif,
walaupun
terdapat
sedikit
kekurangan

2.

Berahi

Jean
Baudrillard

Hikmat
Darmawan

Menyambut
Godaan
Seksual

Positif
cenderung
netral

3.

Kitab
Lupa
dan
Gelak
Tawa

Milan
Kundera

Hikmat
Darmawan

Dari
Grafoma
nia
Hingga
Kelamin

Positif,
memberi
beberapa
pilihan

4.

Dongen
g dari
Sayap
Kiri

Jean-Paul
Sartre,
dkk

Gendut
Riyanto

“Sastra
Kiri”,
Sastra
Berpihak

Positif

Sekalipun buku ini terlambat diterjemahkan, ia masih
sangat berguna untuk
wawasan pengetahuan kita
tentang psikologi. Saying,
buku ini tidak disetai
dengan sebuah pengantar
yang proposional untuk
memahami seluk beluk atau
latar belakang pemikiran
Sartre.
BUku ini terdiri atas tiga
bagian. Bagian pertama
menhimpun bab-bab
femininitas-maskulinitas,
seksualiyas, serta
pornografi dan kecabulan.
Pada bagian kedua, ia
mengulik konsep “godaan”.
Dan di bagian akhir, jug
alewat bab-bab yang penuh
liku dan …
Sebuah novel terkemuka
karya Milan Kundera
diterjemahkan dengan
bahasa yang harfiah. Inilah
sebuah novel anti-novel
dengan lelucon kelamin
yang punya hikmah politik.
Bagaimanapun, kita tetap
dihadapkan pada kekuasaan
teks, ketika di suatu masa “
pisau analisis Marxis“
berperan mengupas
rinciannya. Dan dalam buku
kumpulan cerpen para
jagoan ini, sastra kiri atau
sastra Marxis memperoleh
tempat yang dominan agar
pembaca mampu
menyelami lorong-lorong
problem, kemuraman, dan
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5.

L’Immor
talité
(Kekekal
an)

Milan
Kundera

Nirwan
Dewanto

Mencederai
Kundera

6.

Beriman
atau tidak Beriman?
Sebuah
Konfrontasi

Umberto
Eco

Eco
Bertanya
Tentang
Hidup

7.

Socrates
Café:
Citarasa
Baru
Filsafat

Christopher
Philippe

BS
Mardiatmadja,
S.J.,
Dosen
Teologi
Sekolah
Tinggi
Filsafat
Driyarkara
Gendut
Riyanto,
Perupa,
Desainer

8.

City of
Joy
(Negeri
Bahagia)

Dominique Johannes
Lapierre
Sumardianta, Guru SMA
Kolese de
Britto,
Yogyakar
ta

Sangat
menyayangkan
karya
terjemahan yang
justru
mencederai si
pengarang
Positif

Filsafat
Kedai
Kopi

Positif

Kaum
Rudin di
Menara
Babel

Sangat
Positif
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keindahannya yang
demikian mencekam.
Novel Milan Kundera yang
jernih, lugas dan tajam,
dicederai dengan
terjemahan yang tidak
cermat. Sensualitas, ironis,
dan humornya menjadi
hilang

Buku ini perlu dibaca oleh
orang Indonesia dari aura
mana pun, karena isinya
dibutuhkan bangsa yang
akhir-akhir ini dirobek
permusuhan yang mengatasnamakan perang agama.
Di sini orang sulit
berbincang terbuka jika
berbeda agama atau aliran
politik.
Buku ini memulai penyadaran baru. Sekurangkurangnya, ia memberikan
hak hidup bagi pertanyaan
yang mungkin “tidak besar”,
berkesan tolol dan kanakkanak. Dan Buku ini
menyarankan di sebuah
kedai kopi atau di tempat
umum lain, dengan buaian
jazz, desir angina di kebuk
belakang, bersama
keluarga, teman dekat,
untuk sebuah pembicaraan
yang tidak jauh dari rasa
wangi kopi.
Dominique Lapierre berhasil
mengalirkan alur cerita,
novel ini terasa agak
melingkar akibat penggunaan teknik berkisah kilas
balik. Kualitas terjemahan
Wardah Hafidz amat prima.
Novel ini relevan dan
kontekstual dengan

9.

Discover
Singapore on
Foot

Dominique Dewi
Grêle
Anggraeni

Meneropong
Singapura, Sang
Kota Tua

Netral

10

Tubuh
yang
Rasis:
Telaah
Kritis
Michel
Foucault
atas Dasar-dasar Pembentuk
Diri Kelas Menengah
Eropa

Seno Joko
Suyono
(Pemaparan Pemikiran
Michel
Foucault)

Tubuh
yang
Rasis,
Ranah
Baru
dalam
Foucault

Positif

Dony
Gahral
Adian
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persoalan bangsa Indonesia
yang tak putus dirundung
zaman penuh kutukan.
Ada beberapa bagian yang
berkisah tentang namanama jalan yang lucu bagi
telinga Indonesia, umpamanya Jalan Ampas. Buku
ini, pada akhirnya juga
membangun sebuah jigsaw
puzzle, yang menggambarkan sejarah terbentuknya dan berkembangnya
Singapura hingga kini.
Sebagai satu pembacaan
alternative teks-teks
Foucault, karya Seno ini
patut mendapat apresiasi,
walau penyuntingannya
kurang memadai. Karya ini
bias dijadikan acuan bagi
mereka yang bosan dengan
tulisan yang melulu
membicarakan Foucault dari
sudut pandang kekuasaan
atau pengetahuan.

Lampiran 3. Daftar Nama Peresensi Penulis Prancis di Koran Kompas dan
Majalah Tempo Beserta Tanggapannya
Peresensi

Judul Resensi

Nama
Penulis

Tgl. Terbit

Tanggapan

Dwi Koratno,
Pengamat Buku,
Yogyakarta

Pemahaman Seorang Perempuan
Atas Relasi
Perempuan-Lelaki
Tonggak Psikologi
Eksistensial

Annie
Leclerc

Kompas,
14.06.2000

Positif

Jean-Paul
Sartre

Tempo,
19-25.06.2000

Hikmat Darmawan

Menyambut
Godaan Seksual

Jean
Baudrillard

Tempo,
14-21.08.2000

Positif, walaupun terdapat
sedikit kekurangan
Positif cenderung netral

Sri Utnawati,
Mahasiswa Jurusan
Aqidah Filsafat,
Fakultas Ushuluddin
IAIN Sunan Kalijaga,
anggota komunitas
Tikar Pandan,
Yogyakarta
Hikmat Darmawan

Cara baru
Memandang
Diskursus
Kriminalitas

Jean Genet

Kompas,
06.08.2000

Netral/ Positif

Dari Grafomania
Hingga Kelamin

Milan
Kundera

Tempo,
4-10.09.2000

Positif, memberi beberapa
pilihan

Gendut Riyanto

“Sastra Kiri”,
Sastra Berpihak
Meruntuhkan
Etnosentrisme

Jean-Paul
Sartre, dkk
Claude LeviStrauss

Tempo,
04-10.12.2000
Kompas,
01.12.2000

Positif

Mencederai
Kundera

Milan
Kundera

Tempo,
22-28.01.2001

Eco Bertanya
Tentang Hidup

Umberto
Eco

Tempo,
01-07.10.2001

Sangat menyayangkan
karya terjemahan yang
justru mencederai si
pengarang
Positif

Tommy F. Awuy

M Mustafa, Mahasiswa Fakultas Filsafat UGM, alumnus
Pesantren Annuqayah Sumenep,
Madura
Nirwan Dewanto

B S Mardiatmadja,
S.J., Dosen Teologi
Sekolah Tinggi
Filsafat Driyarkara
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Cukup positif

Donny Gahral Adian,
dosen filsafat
Universitas
Indonesia

Tubuh yang Rasis,
Ranah Baru dalam
Foucault

Gendut Riyanto,
Perupa, Desainer

Filsafat Kedai Kopi

Litbang Kompas

Novel Autobiografi
Penulis Eksil Cina

Gao Xingjian Kompas,
02.05.2003

Tidak ada
tanggapan

Johannes
Sumardianta, Guru
SMA Kolese de
Britto, Yogyakarta
Dewi Anggraeni

Kaum Rudin di
Menara Babel

Dominique
Lapierre

Tempo,
18-24.04.2005

Sangat Positif

Meneropong
Singapura, Sang
Kota Tua
Mengenal Bali,
Mengenal Jean
Couteau

Dominique
Grêle

Tempo,
24-30.01.2005

Netral

Jean
Couteau dkk

Kompas,
02.10.2005

Positif

Bre Redana

Michel
Foucault
(via Seno
Joko
Suyono)
Christopher
Philippe
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Tempo, 0309.06.2002

Positif

Tempo,
10-16.02. 2003

Positif

Lampiran 4. Data Resensi Buku Pemikir Jerman di Harian Kompas Tahun 2000—2005

No.

Judul Buku

Penulis

Cetakan

Penerbit

Penerjemah

Peresensi

Judul Resensi

Tgl. Terbit

1.

Etik Global

Hans Kung,
Karl-Josef
Kuschel

Desember
1999

Pustaka
Pelajar,
Yogyakarta

-

Kholilul Rohman,
Mahasiswa
Filsafat IAIN
Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Etik Global,
Konsensus
Universal

20.02.2000

2.

Kuasa dan Moral

Frans Magnis
Suseno

Juli 2000

PT. Gramedia
Pustaka
Utama,
Jakarta

-

Arief Fauzi
Marzuki,
Mahasiswa Pasca
Sarjana UMS

Mengawal
Kekuasaan
Dengan Moral

03.11.2000

3.

Akar Kekerasan
Analisis Sosio-Psikologis atas Watak
Manusia

Erich Fromm

Januari
2000

Pustaka
Pelajar
Yogyakarta

-

Wawan Hermawan, Mhs
Pascasarjan UIN
Yogyakarta

Menelusuri Jejak
Kekerasan dalam
Diri Manusia

19.06.2000

4.

Revolusi dan Kontra
Revolusi
Judul Asli: Revolution
and CounterRevolution
Hidup Matinya Sang
Pengarang

Karl Marx

November,
2000

Penerbit
Jendela,
Yogyakarta

Fatchul Mu’in
dkk

Suwardiman,
Pusat Informasi
Kompas

Lahirnya Revolusi
di Eropa

01.04.2001

Nietsche,
Virginia Wolf
etc.

2001

Yayasan
Obor
Indonesia

Toety Heraty

Nurul Hidayah,
Mahasiswi
Matematika,
FMIPA UNY

Pekerja Itu
Bernama
Pengarang

26.08.2001

Jaring-jaring
Kehidupan Visi Baru
Epistemologi dan
Kehiidupan

Fritjof Capra

Pertama,
Juli 2001

Fajar Pustaka
Baru, Yogya

Saud
Pasaribu

Dudi Sabil Iskandar, Koordinator Lingkar
Studi Mahasiswa
“Menteng”, Jkt

Menyelamatkan
Masa Depan
Kehidupan

26.10.2001

5.

6.
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7.

Totem dan Tabu.
Judul asli: Totem and
Taboo (Resemblance
Between Physics Live
of Savage and
Neurotics)
Tao Of Physics:
Menyingkap
Paralelisme Fisika
Modern dan
Mistisisme Timur
Genealogi Moral
Judul asli: The Birth
of Tragedy and The
Genalogi of Morals

Sigmund Freud

Pertama,
September
2001

Penerbit
Jendela,
Yogyalarta

Kurniawan
Adi Saputro

Suwardiman,
Litbang Kompas

Totem dan Tabu
dalam Institusi
Religio-Sosial

11.11.2001

Fritjof Capra

Agustus
2001

Jalasutra,
Yogyakarta

Pipit Maizier

Nurul Hidayah,
Mahasiswa Jur.
Matematika
FMIPA UNY

Dunia
Membutuhkan
Keseimbangan

23.11.2001

Friedrich
Nietsche

Agustus,
2001

Jalasutra,
Yogyakarta

Pipit Maizier

Menelusuri Jejak
Moralitas Kaum
Budak

28.01.2002

10.

Dan Damai di Bumi

Karl May

Pertama,
Oktober
2002

Dan Damai di
Bumi

23.11.2002

11.

Winenetou I: Kepala
Suku Apache
Judul Asli:
WINNETOU I (1893)
Luther: 95 Theses

Karl May

Juli 2003

Kepustakaan
Populer
Gramedia,
Jakarta
Pustaka
Primatama

Dzulmani Ketua
Hermeneut Society Yogyakarta,
Alumni PonPes
Madrasatul
Qur’an Tebuireng, Jombang
YKR, Litbang
Kompas

Primardiana
Wijayanti dkk

Pandu Ganesa,
Paguyuban Karl
May Indonesia

Pioner Dunia
Baru atau Pencuri
Tanah?

18.10.2003

Martin Luther

Januari
1957

CM Jacobs

Nova Christina,
Litbang Kompas

Rudiger Siebert

2002

-

Daniel Dhakidae,
Kepala Litbang
Kompas

Heinrich
Seemann

1996

Katalis,
Jakarta

-

Daniel Dhakidae,
Kepala Litbang
Kompas

Dalil-Dalil
Pembaruan
Martin Luther
Cendekiawan
Jerman Dalam
Kebudayaan
Indonesia
Cendekiawan
Jerman Dalam
Kebudayaan
Indonesia

20.12.2003

a. Deutsche Spueren
in Indonesien, Zehn
Lebensläufe in
bewegten Zeit
b. Von Goethe bis
Emil Nolde,
Indonesien in der
deutschen
Geisteswelt.

Fortress
Press, Minneapolis, AS
Horlemann

8.

9.

12.

13.
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24.01.2004

24.01.2004

14.

15.

a. Winnetou Kepala
Suku Apache (I)
b. Winnetou, Si
Pencari Jejak (II)
c. Winnetou Gugur
(III)
The Hidden
Connenctions,
Strategi Sistemik
Melawan Kapitalisme
Baru

Karl May

2003

Pustaka
Primartama

Samuel
Limahekin,
Primardiana
Wijayanti
dkk.

Daniel Dhakidae

Jalasutra,
Yogyakarta

Andya
Primanda

Faustinus Handi
Feryandi, Mhs. S2
Geografi UGM

2004
2004
Fritjof Capra

Pertama,
2004
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Winnetou, Old
Shatterhand, dan
Humanisme
(Petualangan Karl
May dari Ardistan
ke Dachinnistan)
Mendesain Ulang
Dunia Tempat
Hidup

27.11.2004

09.01.2005

Lampiran 5. Data Resensi Buku Pemikir Jerman di Majalah Tempo Tahun 2000—2005

No.

Judul Buku

Penulis

Cetakan

Penerbit

Penterjemah

Peresensi

Judul Resensi

Tgl. Terbit

1.

Sumber Terpilih
Sejarah Sastra
Indonesia Abad XX
Partai, Kebijakan, dan
Demokrasi

E. Ulrich Kratz

2000

-

Radhar Panca
Dahana

Sejarah yang
dibebaskan

27.03 –
02.04.2000

Hans-Dieter
Klingelman, dkk

2000

Kepustakaan
Populer
Gramedia
Jentera,
Yogyakarta

Sigit Djatmiko

Muhammad
Qodari

09 –
15.10.2000

3.

Sabda Zarathustra

Friedrich W.
Nietsche

September
2000

4.

Menteng, “Kota
Taman” Pertama di
Indonesia

Adolf Heuken S.J

-

5.

Berjejak di Indonesia:
Kisah Hidup Sepuluh
Tokoh Jerman

Rudiger Siebert

2002

Katalis,
Jakarta

-

6.

Konspirasi, TeoriTeori Konspirasi &
Rahasia 11.9

Mathias Brökers

2003

Gramedia

-

Mobilitas Elite
Vs. Aspirasi
Rakyat
Manusia
Unggul di Mata
Nietzsche
Sebuah Buku
yang Kritis
Tentang Menteng Masa kini.
Antara Junghuhn, Spies,
dan Magnis
Suseno:
Pertalian Sejarah Indonesi
Selamat
Tinggal Teori
Konspirasi

7.

Kebangkitan Agama
Menantang Politik
Dunia (The Desecularization of the
World: Resurgent
Religion and World
Politics)

Peter L Berger

Februari,
2003

Arruz,
Yogyakarta

Hasibul Khoir

Fundamentalis
me Yes,
Sekulerisme
Yes

17 –
23.11.2003

2.

Pustaka
Pelajar,
Yogyakarta
-
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-

Ricardo L. Yatim, Alumni
Filsafat UGM
Marco Kusumawijaya,
Arsitek dan
Perencana Kota
Ign Haryanto

Coen Husain
Pontoh, Peneliti
di Center for
Human Rights
and Democracy
Studies
Happy Susanto,
Peneliti di The
International
Institute of Islamic Thought
Indonesia

22 –
29.10.2000
10 –
16.09.2001

25.11 –
01.12.2002

07 – 13.04.
2003

8.

9.

Menyingkap Yang
Tersembunyi: Misteri
Tuhan dalam Puisipuisi Mistis Islam
Sayap Jibril: Gagasan
Religius Muhammad
Iqbal

Annemarie
Schimmel

PT. Mizan
Pustaka,
Bandung

Saini KM

L.N. Idayanie

Sang Kekasih
dalam Puisi

06 –
12.06.2005

Annemarie
Schimmel

Lazuardi

Shohifullah

Suseno

Yang Tersentuh
Sayap Jibril

06 –
12.06.2005

123

Lampiran 6. Data Peresensi terhadap Karya-karya Pemikir Jerman di Media Indonesia Tahun 2000—2005
No

Judul Buku

Penulis

Media/
Edisi

Peresensi

Judul
Resensi

Tanggapan

Kutipan

1

Menteng,
“Kota
Taman”
Pertama di
Indonesia

Adolf
Heuken S.J

Tempo,
10 – 16.
09.2001

Marco
Kusumawijaya,
Arsitek dan
Perencana
Kota

Sebuah Buku
yang Kritis
Tentang
Menteng
Masa kini..

agak
negatif

- ... buku ini memang terkesan diterbitkan tergesa-gesa,
berlomba dengan waktu, untuk menyelamatkan
Menteng...

Menyingkap
Yang
Tersembunyi:
Misteri Tuhan
dalam Puisipuisi Mistis
Islam

Annemarie
Schimmel

L.N.
Idayanie

Sang Kekasih
dalam Puisi

Positif

Sayap Jibril:
Gagasan
Religius
Muhammad
Iqbal

Annemarie
Schimmel

Sumber
Terpilih
Sejarah
Sastra
Indonesia
Abad XX

E. Ulrich
Kratz

2

3

4

Tempo,
06 – 12.
06.2005

- ketergesaan buku ini tampak pada sejumlah
ketidaksempurnaan. ...Inkonsistensi kelengkapan
deskripsi juga mengganggu:...
- satu lagi yang menarik dalam buku ini adalah
pendekatan paara penyair mistis itu terhadap Nabi
Muhammad.
-… tapi lewat buku ini ia telah membuktikan Passionnya
dalam mengkaji dan meneropong suatu wilayah yang
sangat luas….

Tempo,
06 – 12.
06.2005

Suseno

Tempo,
27.03 –
02.04.20
00

Radhar
Panca
Dahana

Yang
Tersentuh
Sayap Jibril

Positif /
bagus

Sejarah yang
dibebaskan

cenderung
sinis
(memperta
nyakan)

-Buku ini mencoba memperlihatkan pandangan Iqbal
tentang hal-hal yang esensial dalam Islam.
-Buku ini punya kekayaan lebih. Sejauh ini belum ada
yang menggali masalah pengaruh Hallaj pada
bangunan pemikiran Iqbal
- hal yang paling menarik …….pada keberanian
penyusun menampilkan 97 artikel pilihan … atasa nama
Sejarah Sastra Indonesia
- Keberanian ini setidaknya terlihat pada absenya
penjelasan dari penyusunnya tentang arti “sejarah”. …
- .. artinya sejarah, kalaupun itu harus disusun,
mendesak untuk dibebaskan pada segala kemungkinan
literer yang pernah ada. Tentu saja itu tidak dilakukan
melalui pilihan-pilihan subyektif dalam sebuah buku
yang begitu tebal dan dokumentatif
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5

6

7

8

Akar
Kekerasan
Analisis
SosioPsikologis
atas Watak
Manusia

Erich
Fromm

Kuasa dan
Moral

Frans
Magnis
Suseno

Sabda
Zarathustra

Genealogi
Moral
Judul asli:
The Birth of
Tragedy and
The Genalogi
of Morals

Friedrich
Nietsche

Friedrich
Nietsche

Kompas,
tgl.
19.06.20
00

Wawan
Hermawan,
Mhs Pascasarjana
UIN
Yogyakarta

Menelusuri
Jejak Kekerasan dalam
Diri Manusia

Positif

Kompas,
tgl.
03.11.20
00

Arief Fauzi
Marzuki,
Mahasiswa
Pasca
Sarjana
UMS

Mengawal
Kekuasaan
Dengan
Moral

Positif

Ricardo L.
Yatim,
Alumni Fak.
Filsafat
UGM

Manusia
Unggul di
Mata
Nietzsche

Dzulmani
Ketua Hermeneut Society
Yogyakarta, Alumni
PonPes
Madrasatul
Qur’an
Tebuireng,
Jombang

Menelusuri
Jejak
Moralitas
Kaum Budak

Kompas,
tgl.
28.01.20
02

Tempo,
22 – 29.
10.2000

- Salah stu buku terbesar karya Erich From ini terbagi
menjadi 13 bab dan Epilog mengenai ambiguitas
harapan.
- Bagi kita bangsa Indonesia, buku ini akan banyak
faedahnya untuk memahami kedestruktifan dan
kekejaman yang kini begitu mudah marak di
sembarang pelosok Tanah air
- Buku Kuasa dan Moral karya Franz Magnis-Suseno ini,
bagaikan “cermin” yang memantulkan ironi-ironi wajah
bopeng kekuasaan, yang menggugah kesadaran kita
untuk selalu kritis terhadap kekuasaan politik yang
mengitari hidup kita
- … buku ini cukup tepat jadi bahan perenungan menuju
kehidupan social, politik, budaya yang berlandaskan
moral
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Positif,
meski
dinilai ada
kelemahan,
terutama
pada cara
menerjemahkan

-Tulisannya tajam, memukau, kontroversial,
mendestruksikan pendapat yang mapan,
mengungkapkan berbagai kebencian, sinis, sarkatis dan
penuh ironi

Positif

- Genealogi Moral ini merupakan salah satu dari
„buldozer“ pemikiran yang sangat dahsyat yang ditulis
oleh seorang filosof Jerman...

- meski menurut penterjemah, bagian-bagian ini yang
meragukan dari buku itu diperiksa kembali lewat teks
aslinya (bahasa Jerman), tidak diinformasikandari siapa
teks ini dialihbahasakan....

-Buku Genealogi moral ini memiliki dua agenda pokok
yang sangat urgen bagi konteks kita sekarang.

9

10

11

Hidup Matinya Sang
Pengarang

Jaring-jaring
Kehidupan
Visi Baru
Epistemologi
dan
Kehiidupan

Tao Of
Physics:
Menyingkap
Paralelisme
Fisika Modern
dan
Mistisisme
Timur

Friedrich
Nietsche,
etc.

Fritjof
Capra

Fritjof
Capra

Kompas,
tgl.
26.
08.2001

Kompas,
tgl.
26.10.
2001

Kompas,
tgl.
23.11.20
01

Nurul
Hidayah,
Mahasiswi
Matematika
, FMIPA
UNY

Pekerja Itu
Bernama
Pengarang

Dudi Sabil
Iskandar,
Koordinator
Lingkar
Studi Mhsw
“Menteng”,
Jkt

Menyelamatkan Masa
Depan
Kehidupan

Nurul Hidayah, Mahasiswa Jur.
Matematika
FMIPA UNY

Dunia Membutuhkan
Keseimbangan

Positif

- .., buku Hidup Matinya Sang Pengarang ini kaya akan
gagasan, terutama saat mengeksplorasi tentang siapa,
bagaimana kedudukan, dan apa misi yang harus
diemban seorang pengarang.
- Buku yang diedit oleh Prof Toety Heraty, …. , memang
sangat menarik, berisi informasi yang memikat dan
jenial dalam jagat kepengarangan

Positif

- Isi buku tersebut sangat menantang karena berusaha
memecahkan misteri yang sampai saat ini belum
terungkap
- …khusus bagi umat beragama buku itu akan
memperkukuh keimanan: bahwa kekuasan Tuhan
sangat menakjubkan
- membaca buku ini, kita akan tambah pengetahuan
tentang berpikir

Positif

- Buku yang dilengkapi diagram-diagram yang melimpah
ini boleh dibilang ingin meletakan “sebuah dasar ilmiah
untuk agama”…
- Paralelisme itu dibahas Capra dalam bukunya secara
menawan dan tajam pada sembilan bab terakhir….
- Sembilan bab pertama berisi synopsis yang memukau
atas wacana pemikiran Timur…
- Buku ini agak susah dicerna, tetapi perlu dibaca…

12

The Hidden
Connenctions
, Strategi
Sistemik
Melawan
Kapitalisme
Baru

Fritjof
Capra

Kompas,
tgl.
09.01.20
05

Faustinus
Handi
Feryandi,
Mhs. S2
Geografi
UGM

Mendesain
Ulang Dunia
Tempat
Hidup

Cenderung
positif

-Jadi saat dikatakan bahwa The Web of Life penting
untuk dibaca......mendasar bagi kita yang peduli
terhadap keberlanjutan dalam semua variasi aspeknya,
hal yang sama juga berlaku terhadap The Hidden
Connection
-Buku ini merupakan bacaan yang berat karena
muatannya yang kompleks, namun bukanlah bacaan
yang sulit dipahami
-....dengan alasan itu, buku ini barulah berupa
„organisme“ kecil dan belum secara penuh menjadi
„organisme“ dewasa
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13

Partai,
Kebijakan,
dan
Demokrasi

Hans Dieter
Klingelman,
dkk

14

Etik Global

Hans Kung,
Karl-Josef
Kuschel

Kompas,
tgl.
20.02.20
00

Kholilul
Rohman,
Mahasiswa
Filsafat
IAIN Sunan
Kalijaga
Yogyakarta

15

Von Goethe
bis Emil
Nolde,
Indonesien in
der
deutschen
Geisteswelt.

Heinrich
Seemann

Kompas,
tgl.
24.01.20
04

Revolusi dan
Kontra
Revolusi

Karl Marx

Karl May

16

Judul Asli:
Revolution
and CounterRevolution
17

Dan Damai di
Bumi

Tempo,
09 – 15.
10.2000

Muhammad
Qodari

Mobilitas Elite
Vs. Aspirasi
Rakyat

Positif,
meski
diungkapka
n adanya
kelemahan

- …yang terpenting …adalah sejumlah kontribusi yang
dapat dianggap meyakinkan lantaram banyaknya data
yang dikumpulkan

Etik Global,
Konsensus
Universal

Positif
(dengan
sedikit
catatan)

- Bagi pemerhati kerukunan umat beragama, buku ini
kiranya menjadi kemestian untuk dijadikan pegangan.
Karena di dalamnya secara lengkap batasan-batasan
atau etik “bergaul dengan sesama umat beragama
diulas tuntas dan lengkap

Daniel
Dhakidae,
Kepala
Litbang
Kompas

Cendekiawan
Jerman
Dalam
Kebudayaan
Indonesia

Cukup
positif

- Buku pertama ditulis dalam tradisi tua birokrat Eropa
untuk merekam dalam bentuk buku wilayah yang
dilayaninya bertahun-tahun

Kompas,
tgl.
01.04.20
01

Suwardima
n, Pusat
Informasi
Kompas

Lahirnya
Revolusi di
Eropa

Tak ada
tanggapan

Kompas,
tgl.
23.11.20
02

YKR,
Litbang
Kompas

Kisah Perjalanan ke
Timur

Positif
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- Adakah kelemahan buku ini? Karena buku ini
melibatkan hal-hal teknis – berupa rumus dan
perhitungan-perhitungan rumit ….- tentu saja
pembuktian itu jadi terlihat sulit terbaca

- Buku Heinrich Seeman dan Rudiger Siebert memberi
sumbangan sangat berharga untuk mengangkat
kembali hubungan dua bangsa dalam bidang yang
sangat halus seperti kebudayaan yang didukung oleh
bakat-bakat terbaik bangsa Jerman

- Dalam buku ini, sosok pribadi Karl May sebagai
seorang humanis tampak kuat
- Tak berlebihan jika novelnya ini menjadi salah satu
karya gemilang sang pacifist (pecinta damai)

18

Winenetou I:
Kepala Suku
Apache

Karl May

Kompas,
tgl.
18.10.20
03

Pandu
Ganesa,
Paguyuban
Karl May
Indonesia

Pioner Dunia
Baru atau
Pencuri
Tanah?

Positif

- namun yang lebih penting untuk dicatat, para remaja
tahun 1920 – 1930an yang mengerti bahasa Belanda,
atau remaja-remaja yang belakangan disebut sebagai
elite perintis kemerdekaan Indonesia menganggap
bahwa buku seri ini sebagai salah satu buku-buku yang
mengilhami para elite tersebut tentang makna
kemerdekaan

Karl May

Kompas,
tgl.
27.11.20
04

Daniel
Dhakidae

Winnetou,
Old
Shatterhand,
dan
Humanisme
(Petualangan
Karl May dari
Ardistan ke
Dachinnistan)

Positif

- Namun, kehadiran tiga jilid lengkap menjadi
kesempatan terlalu berharga untuk dilewatkan begitu
saja

Judul Asli:
WINNETOU I
(1893)
19

a. Winnetou
Kepala Suku
Apache (I)
b. Winnetou,
Si Pencari
Jejak (II)
c. Winnetou
Gugur (III)

- Karya ini pernah memukau si jenius Albert Einstein
dari Jerman, Mohammad Hatta dari Indonesia
- Namun, dengan 130 tahun berlalu, Karl May tetap
menggugah. Persoalan yang dikemukakannya tetap
actual yaitu bagaimana menaklukan Gewaltmensch,
manusia kekerasan.

20

Luther: 95
Theses

Martin
Luther

Kompas,
tgl.
20.12.20
03

Nova
Christina,
Litbang
Kompas

Dalil-Dalil
Pembaruan
Martin Luther

Tak ada
tanggapan

21

Konspirasi,
Teori-Teori
Konspirasi &
Rahasia 11.9

Mathias
Brökers

Tempo,
07 – 13.
04.2003

Coen
Husain
Pontoh,
Peneliti di
Center for
Human
Rights and
Democracy
Studies
(DEMOS)

Selamat
Tinggal Teori
Konspirasi

agak
negatif,
cenderung
netral

- Buku ini gagal meyakinkan kita bahwa teori konspirasi
layak ditempatkan sebagai ilmu pengetahuan yang
serius dan kritis

Kebangkitan
Agama
Menantang
Politik Dunia
(The Desecularization

Peter L
Berger

Happy
Susanto,
Peneliti di
The
International Insti-

Fundamentalisme Yes,
Sekulerisme
Yes

Tak ada
tanggapan
tegas

- Buku ini merekam pemikiran beberapa tokoh dari
agama masing-masing yang bisa kita kelompokan ke
dalam kubu moderat

22

Tempo,
17 – 23.
11.2003
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- Tapi, jika pembelaan teoritis Broeckers
dikesampinhkan, buku ini menyediakan setumpuk
informasi yang jadi konsumsi kalangan dalam dinas
intelejen

of the World:
Resurgent
Religion and
World
Politics)

tute of
Islamic
Thought
Indonesia

23

Deutsche
Spueren in
Indonesien,
Zehn Lebensläufe in
bewegten
Zeit

Rudiger
Siebert

Kompas,
tgl.
24.01.20
04

Daniel
Dhakidae,
Kepala
Litbang
Kompas

Cendekiawan
Jerman
Dalam
Kebudayaan
Indonesia

Positif

- ketekunan mengumpulkan data, baik di Indonesia
maupun di Eropa, terutama Jerman, memberi nilai
utama bagi buku ini

24

Berjejak di
Indonesia:
Kisah Hidup
Sepuluh
Tokoh
Jerman

Rudiger
Siebert

Tempo,
25.11 –
01.12.20
02

Ign
Haryanto

Antara Junghuhn, Spies,
dan Magnis
Suseno:
Pertalian
Sejarah
Indonesia

Tak ada

(hanya mendeskripsikan sekilas mengenai isi buku)

25

Totem dan
Tabu.

Sigmund
Freud

Kompas,
tgl.
11.11.20
01

Suwardiman,
Litbang
Kompas

Totem dan
Tabu dalam
Institusi
Religio-Sosial

Cenderung
netral

- Buku ini juga merupakan karya monumental mengenai
analisa atas ingatan.

Judul asli:
Totem and
Taboo (Resemblance
Between Physics Live of
Savage and
Neurotics)
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- Dalam buku ini, persoalan mengenai totem dan tabu
tidak dibahas secara seimbang…
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