
1

Sistem Produksi dan Distribusi Novel Anak Islami 
di Indonesia Tahun 2000-an

Else Liliani, M.Hum.
Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta

e-mail: else_l@uny.ac.id

Abstract 

This research aims to explore the system of production, distribution, 
and factors that affected in Indonesian islamic children novel publishing in 
2000s.The data were collected from interviews with the publishers, reading 
and recording materials from text, journals, books, etc that informed the 
phenomenon of Indonesian children novels publishing in 2000's.  The data 
were analyzied using the descriptive qualitative method.  The results show 
that indonesian islamic children novel most wrote by women. The ages of the 
writer between 21-67 years. The editor run the important role in publishing 
the novel. The editor will decide whether a novel will be published or not. The 
Dar! Mizan Publisher publish lot of novels rather than  Pustaka Kreatif 
Publisher. The Dar Mizan also have a wider distribution. The phenomenon of 
Indonesian islamic children novel publishing in 2000's influenced by trend of 
publishing, public taste, and politic.  

Key words: production, distribution, factors, Indonesian children novels, 
publisher.  

PENDAHULUAN
 Sastra anak di Indonesia dewasa ini mengalami perkembangan yang 

cukup signifikan. Hampir di setiap toko buku selalu menyediakan rak untuk 

bacaan anak. Jenis sastra anak yang muncul juga semakin beragam. Sastra 

anak kini tak hanya didominasi oleh cerita rakyat, melainkan juga dalam 

bentuk genre yang lain, misalnya novel fantasi, kumpulan puisi, baby books 

(buku untuk anak hingga usia tiga tahun),  buku nonfiksi, komik, dll. 

Sarumpaet (Kompas, 4 September 2003) dalam pidato pengukuhan 

guru besarnya menyatakan bahwa di kala sastra Indonesia mengalami 
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perkembangan pesat, cerita anak Indonesia justru tidak berkembang. 

Perkembangan secara kuantitatif tidak diimbangi dengan perkembangan 

kualitatif. Hal ini antara lain terlihat dari minimnya cerita anak yang imajinatif 

dan menjiwai serta mendalami dunia anak-anak. 

Tidak hanya berhenti pada minimnya penulisan kualitas cerita anak 

oleh penulis lokal, problematika dalam sastra anak lainnya adalah dibanjirinya 

bacaan anak Indonesia oleh bacaan anak terjemahan, baik dari Barat 

maupun Timur. Banyak sekali sastra anak terjemahan terbitan penulis asing 

dari Barat yang menyerbu bacaan lokal. Dari segi materi isi, format penyajian 

–seperti ilustrasi, kualitas kertas, dan imajinasi-kreativitas- bacaan anak 

terjemahan umumnya memang jauh lebih maju daripada bacaan lokal. 

 Sastra anak sesungguhnya memiliki potensi untuk melakukan 

pencerahan atau pengaruh kepada masyarakat. Fenomena novel Laskar 

Pelangi (2005) karya Andrea Hirata, misalnya, tak hanya memberikan 

pengaruh yang cukup besar terhadap penerbitan karya-karya sesudahnya.  

Semenjak novel Laskar Pelangi booming dan mengalami filmisasi, daerah 

Belitong menjadi lebih terkenal dan banyak dikunjungi wisatawan, khususnya 

wisatawan domestik. Wisatawan domestik itu sangat ingin mengunjungi SD 

Muhammadiyah yang diceritakan dalam novel sebagai tempat 10 anak 

kampung yang dulu berjibaku belajar, di sebuah perbukitan bekas 

penambangan timah. Bahkan, untuk menarik pengunjung, dibangun replika 

SD Laskar Pelangi di sana (Kompas, 13 Desember 2010). Selain itu, 

masyarakat Belitong Timur juga mulai menggelar Festival Laskar Pelangi 

yang dimulai sejak November 2010 lalu. Festival Laskar Pelangi ini 

menampilkan berbagai seni budaya lokal. Tujuannya tak lain untuk 

memajukan pendidikan, pariwisata, dan ekonomi rakyat.  Mengingat potensi-

potensi positif dalam sastra anak, maka sudah sepantasnya jika 

perkembangan sastra anak perlu mendapat perhatian, dan kajian-kajian 
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terhadapnya perlu ditingkatkan.   

 Sastra anak di Indonesia pada tahun 2000-an memunculkan 

fenomena yang cukup menarik. Sejak era reformasi, penerbitan di Indonesia 

meningkat cukup drastis. Banyak penerbit bermunculan, dan beberapa di 

antaranya memiliki lini penerbitan bacaan anak, dengan beragam genre.  

Beberapa penerbit yang menerbitkan buku-buku anak pada tahun 2000an 

bahkan berani melabeli novel anak yang mereka terbitkan dengan label 

“islami”. Pelabelan ini sendiri bukannya tidak memunculkan berbagai 

pertanyaan, seperti bagaimanakah yang islami itu, apa perbedaannya 

dengan genre komik yang lain, sejauh mana nilai-nilai islami itu ditanamkan 

dalam karya, ataukah pelabelan itu hanya sekedar marketing strategy saja?  

Kemunculan novel anak islami di tahun 2000-an menarik untuk  dikaji 

karena beberapa hal. Pertama, kajian terhadap novel anak ini akan 

memberikan informasi mengenai bagaimana perkembangan bacaan anak di 

Indonesia. Kedua, hasil penelitian akan memberikan informasi mengenai 

bagaimana peta bacaan anak Indonesia. Ketiga, hasil penelitian tidak hanya 

bermanfaat bagi pengembangan keilmuan sastra anak di Indonesia, 

melainkan juga perkembangan kritik terhadapnya. Berangkat dari pendekatan 

sosiologi penerbitan, artikel ini membahas sistem produksi, distribusi, serta 

faktor yang mempengaruhi kemunculan novel anak islami di Indonesia pada 

tahun 2000-an.   

 Damono (1979 : 2 – 3)  mengemukakan bahwa sosiologi sastra 

sejauh ini memiliki dua kecenderungan. Kecenderungan pertama adalah 

pendekatan yang lebih memerhatikan faktor-faktor di luar sastra untuk 

membahas karya sastra. Pendekatan seperti ini menganggap sastra sebagai 

ephinomenon, atau gejala kedua saja.  Pendekatan yang kedua, adalah 

pendekatan yang mengutamakan teks sastra sebagai bahan penelaahan. 

Permasalahan dalam sosiologi sastra kemudian dapat dibagi menjadi 
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tiga, yakni sosiologi pengarang, sosiologi karya sastra, dan sosiologi yang 

memperasalahkan pembaca serta dampak sosial karya. Sosiologi pengarang 

berkaitan dengan status sosial, ideologi sasial, dan segala hal yang berkaitan 

dengan pengarang selaku penghasil karya sastra. Sosiologi karya sastra 

berkaitan dengan apa yang tersirat dan yang menjadi tujuannya dalam karya. 

Sosiologi pembaca mempermasalahkan bagaimana dampak sosial karya. 

Ketiga klasifikasi tersebut dapat dilihat dalam buku Rene Wellek dan Austin 

Warren yang berjudul Teori Kesusastraan (1990) atau Literature and Society 

karya Ian Watt (1964). 

Klasifikasi sosiologi sosial yang agak berbeda dibuat oleh Umar Junus 

dan Robert Escarpit. Robert Escarpit secara khusus memfokuskan kajian 

sosiologi sastra pada produksi, distribusi, dan konsumsi karya. Klasifikasi ini 

dapat disebut juga dengan sosiologi penerbitan. Produksi, menurut Escarpit 

(2005: 33 – 64) berkaitan dengan pengarang dan masyarakat. Hal-hal yang 

berkaitan dengan pengarang antara lain latar belakang pengarang dan 

profesi pengarang, Menurut Escarpit (2005: 67), persoalan distribusi 

berkaitan dengan publikasi karya. Jumlah karya yang diterbitkan dan 

bagaimana proses penerbitan hingga distribusi ke toko-toko buku dilakukan 

adalah bagian yang menjadi perhatian dalam persoalan distribusi. Sedangkan 

konsumsi sastra berkaitan dengan pembaca: siapa pembacanya, jenis 

kelamin, agama, profesi, geografis, historis, aliran cara berpikir, serta 

kelompok sosialnya (Escarpit, 2005 : 117).

Pendapat serupa mengenai sosiologi penerbitan juga dapat ditemui 

dalam bukunya Umar Junus yang berjudul Sosiologi Sastera, Persoalan Teori 

dan Metode (1986). Umar Junus (1986 : 10 – 13) berpendapat bahwa 

penelitian mengenai produksi dan pemasaran karya sastra terkait dengan 

empat aspek, yakni: (1) penulis dan latar belakang sosial budayanya; (2) 

hubungan antara penulis dan pembaca; (3) pemasaran karya sastra; dan (4) 
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pasaran hasil sastra. 

Enam faktor yang berhubungan dengan aspek penulis dan latar 

sosialnya antara lain asal sosial, kelas sosial, faktor pendidikan, dan faktor 

pekerjaan.  Hubungan antara pengarang dan ‘pembaca’ berkaitan dengan 

siapa calon pembaca dan pembaca riil karya tersebut. Pemasaran hasil 

sastra berkaitan dengan cara penyampaian (berkala atau dalam bentuk buku 

utuh) dan cara pemasaran (komersil atau nirlaba). Pasaran hasil karya 

berkaitan dengan hubungan antara jumlah karya yang laku terjual dengan 

kesejahteraan penulisnya.

Hubungan antara penulis dan masyarakatnya, terutama yang berkaitan 

dengan kepengarangan dan profesionalisme dalam menulis disoroti oleh 

Diana Laurenson dalam tulisannya, The Writer and Society (1972). 

Laurenson menyoroti persoalan patronase yang sangat dekat dengan 

kehidupan seorang penulis karya sastra.  dalam kehidupan masyarakat 

feudal, misalnya, dilindungi oleh patronase aristokratik. Sedangkan dalam 

masyarakat modern yang cenderung kapitalistik, patronase diambil alih oleh 

penerbit-penerbit (Laurenson, 1972 : 93 – 116). Profesionalisasi seorang 

pengarang berkaitan dengan keberhasilan seorang pengarang dalam menulis 

karya yang terlihat dari jumlah dan jenis karya yang dihasilkan, serta jumlah 

karya yang laku terjual, serta bagaimana penghidupan atau pencaharian 

pengarang.

 Dalam bukunya yang berjudul Childrens Literature, An Invitation to 

The World, Mitchelle (2003:4) membedakan buku anak dengan sastra anak. 

Menurutnya, tidak semua yang disebut sebagai buku anak adalah sastra 

anak. Sastra anak ditandai oleh munculnya isi dan tulisan yang jelas, karakter 

yang lebih sering memunculkan figur anak-anak, orang yang familiar dengan 

anak, atau binatang.  Rebecca J Lukens dalam bukunya yang berjudul A 

Critical Handbook of Children’s Literature menyatakan bahwa pada 
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hikakatnya tidak ada perbedaan antara sastra anak dan sastra untuk orang 

dewasa (2003:9). Seperti halnya sastra untuk orang dewasa, sastra anak pun 

mampu memberikan kesenangan sekaligus pemahaman kepada para 

pembacanya.

  Pemikiran teori tentang genre sastra anak di Indonesia dapat dilihat 

dalam buku Pedoman Penelitian Sastra Anak karya Riris K Toha Sarumpaet 

(2010, ed. revisi) dan Sastra Anak: Pengantar Pemahaman Dunia Anak karya 

Burhan Nurgiyantoro (2005). Sarumpaet (2010: 14 – 36) menyebutkan, 

bahwa genre sastra anak dapat dibedakan menjadi: (1) bacaan anak usia 

dini, meliputi buku huruf/ABC, buku berhitung, buku tentang konsep, buku 

tanpa kata, bacaan untuk pemula, dan buku bacaan bergambar; (2) kisah-

kisah tradisional, meliputi pepatah/peribahasa, cerita binatang, fabel, cerita 

rakyat, mitos, dan legenda; (3) sajak; (4) fantasi; (5) cerita realistik; (7) 

biografi; (8) nonfiksi/buku informasi; dan (9) drama. Sedangkan Nurgiyantoro 

(2005: 2 – 34) cenderung mengikuti teori Lukens dalam pembagian genre 

sastra anak, hanya saja sedikit menambahkan genre yang diusulkan, yakni 

komik. Alasannya, karena genre komik banyak disukai anak-anak. 

Menurut Lynch-Brown danTomlinson dalam bukunya yang berjudul 

Essentials of Children's Literature (2008:34-42), fiksi merupakan karya sastra 

yang memiliki elemen plot, karakter, setting, tema, dan stile. Dalam buku 

Teori Pengakajian Fiksi, Nurgiyantoro (2005:9), menyatakan bahwa pada 

perkembangannya, pengertian fiksi disamakan dengan novel. Novel memiliki 

unsur peristiwa, plot, tema, tokoh, latar, sudut pandang, dll (2005:10). 

Budianta dkk (2003:77) memberikan pendapat yang senada dengan 

Nurgiyantoro terkait pengertian novel. Menurutnya, novel merupakan salah 

satu bentuk dari prosa narasi, yakni teks atau karya rekaan yang tidak 

berbentuk dialog, yang isinya dapat berupa kisah sejarah atau deretan 

peristiwa. Unsur prosa, menurut Budianta dkk, antara lain tokoh, alur, dan 
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latar. Dalam A Glossary of Literary Terms (1999:190), Abrams 

menyampaikan bahwa novel merupakan berbagai tulisan yang umumnya 

tulisan fiksi dalam bentuk prosa. Menurutnya, novel disebut pula dengan 

roman (dalam bahasa-bahasa Eropa), atau novella (dalam bahasa Itali).

Dalam buku Teori dan Pemikiran Sastera Islam di Malaysia (1991), 

Nurazmi Kuntum menyebutkan bahwa sastra islam adalah sastra yang 

berhubungan dengan nilai-nilai islam, tetapi lebih kuat ikatannya karena 

melihat sastra dari segi yang lebih murni dan selaras dengan ajaran agama 

(1991:13).  Shahnon menegaskan bahwa sastra islam itu adalah sastra 

karena Allah, dan berhikmah untuk manusia (Hamid dalam Ibrahim, 1987:xiii). 

Kegiatan sastra sebagai bagian dari ibadah harus memenuhi syarat, antara 

lain memiliki tujuan yang benar, mengutamakan perkara wajib, 

menanggalkan perkara yang haram, menjunjung hal yang sunah dan 

menaggalkan perkara yang makruh. Pendapat Shahnon ini mendapat kritik 

dari Kassim Ahmad yang menyatakan bahwa pengertian sastra islam 

menurut Shahnon Ahmad ini masihlah samar, meski dia pada dasarnya 

setuju bahwa sastra islam itu adalah seni karena Allah. Yang ditekankan 

olehnya adalah aspek logika. Menurutnya, amanat yang dibawa oleh Islam 

mengandung nilai-nilai universal yang mungkin juga dapat dilahirkan oleh 

penulis-penulis non-Islam. Kassim Ahmad sendiri lebih berminat untuk 

merealiasikan teori sastra islam sebagai tandingan dari teori sastra barat 

yang menghegemoni di dunia timur. Pendapat agak berbeda dikemukakan 

oleh Abdul Wachid BS (2005:151), yang  memandang sastra menjadi religius 

jika di dalamnya mempersoalkan dimensi kemanusiaan dalam kaitannya 

dengan dimensi transendental. Menurutnya, kesusastraan yang religius 

selalu membicarakan persoalan kemanusiaan yang bersifat profan, dengan 

ditopang nilai keruhanian, yang berpuncak kepada Tuhan, melalui lubuk hati 

terdalam kemanusiaannya. 
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Meskipun label islami sendiri masih menyimpan berbagai problematika, 

namun, formula mengenai novel anak islami dapat dirumuskan sebagai 

berikut. Pertama, novel anak ini ditulis untuk pembaca, khususnya anak-

anak. Kedua, secara kesastraan, karakteristik novel anak ini menggunakan 

tokoh anak sebagai pusat pencerita.  Ketiga, sesuai dengan label yang 

menyertainya, semestinya novel anak islami adalah novel anak yang di 

dalamnya berbicara persoalan manusia (baca: anak-anak), yang sarat akan 

nilai keruhanian, dan berkaitan dengan dimensi transendental atau 

ketuhanan. Nilai keruhanian dalam novel anak islam/islami adalah nilai-nilai 

keruhaniahan yang bersumber dari ajaran agama Islam. 

METODE

Objek penelitian ini adalah penerbit  Dar! Mizan dari Bandung dan 

Penerbit Pustaka Kreatif yang ada di Yogyakarta . Kedua penerbit dipilih 

karena  dua penerbit ini melabeli novel-novel anak terbitan mereka dengan 

label "islami" dan "islam".  Data penelitian ini dikumpulkan dengan teknik 

wawancara, baca, dan catat. Teknik wawancara terutama dilakukan untuk 

mewawancarai penerbit, untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan 

sistem produksi dan distribusi novel anak islami. Teknik membaca dan 

mencatat dilakukan untuk membacai tulisan, artikel, berita, atau jurnal yang 

berbicara mengenai fenomena sosial dan kultural, yang memungkinkan 

menjadi latar belakang penerbitan novel-novel anak islami.  Data yang 

terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif 

kualitatif. Data-data tersebut dikelompokkan berdasarkan permasalahan,  

dijelaskan secara deskriptif kualitatif, kemudian melakukan inferensi dengan 

memperhatikan aspek permasalahan dan temuan data di lapangan. Temuan 

data yang memberikan informasi mengenai latar belakang sosial kultural 

penerbitan novel anak islami didiskusikan dengan teman sejawat, yakni Dwi 
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Budiyanto, M.Hum,  dosen JPBSI FBS UNY sekaligus penulis buku-buku 

islami.  

HASIL DAN PEMBAHASAN
Sistem Produksi Novel Anak Islami Penerbit Dar! Mizan dan  Pustaka 
Kreatif 

Menurut Escarpit (2005:33-64), sistem produksi berkaitan dengan 

pengarang dan masyarakat. IKAPI Pusat, mencatat, untuk periode tahun 

2000 hingga 2003 atau kurang dari empat tahun, sudah tercatat sekitar 20 

penerbit buku Islam baru yang menjadi anggota IKAPI. Angka ini jauh lebih 

besar apabila dibandingkan dengan jumlah penerbit buku Islam pada kurun 

waktu tahun 1981 hingga 1989 yang hanya sebanyak enam penerbit saja. 

Jumlah ini belum termasuk pertumbuhan penerbit buku Islam yang tidak 

menjadi anggota IKAPI yang bisa dipastikan jumlahnya akan jauh lebih besar.

Bila jumlah penerbit demikian banyaknya, dapat dikira-kira, berapa 

jumlah penulisnya. Terlepas dari menulis sebagai sebuah profesionalitas, 

dunia tulis menulis saat ini dapat dikatakan menjadi milik masyarakat lintas 

usia dan profesi. Siapapun dapat menjadi penulis dan menerbitkan buku: 

anak-anak, dewasa, pembantu rumah tangga, TKI, artis, guru, tokoh 

masyarakat, dll. 

Demikian pula dengan penulis novel anak islami. Penulis novel anak 

islami memiliki keragaman latar belakang pendidikan, usia, daerah, dan karir 

kepenulisan. Dari pengamatan terhadap penulis-penulis novel anak islami di 

ketiga penerbit, sebagian besar dunia penulisan bacaan anak ternyata 

didominasi oleh penulis berjenis kelamin perempuan. Usia penulis juga 

beragam, mulai dari usia 21 tahun hingga 67 tahun. Tingkat pendidikan 

penulis rata-rata sarjana strata 1 (S1), sisanya D3 dan SMA. 

Penulis novel anak islami saat ini juga berangkat dari daerah yang 

beragam, meski hampir sebagian besar berasal dan bermukim di Jawa. 
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Tercatat ada penulis novel anak islami yang berasal dari Makassar, Lahat, 

Kalimantan, dan Aceh. Latar belakang profesi penulis novel anak islami 

cukup beragam. Tak semuanya berprofesi sebagai penulis, namun ada juga 

penulis yang merangkap profesi sebagai guru, ibu rumah tangga, anggota 

dewan pendidikan, jurnalis, pendakwah, karyawan swasta, dan PNS lainnya. 

Tidak semua penulis memiliki latar belakang mengikuti suatu organisasi 

kepenulisan. Ada yang menulis secara otodidak.

Sistem Distribusi Novel Anak Islami Terbitan Penerbit Dar! Mizan dan 
Pustaka Kreatif 

Sistem distribusi dalam penelitian ini berkaitan dengan publikasi karya, 

mulai dari pemilihan karya, pencetakannya, hingga pendistribusiannya. Dar! 

Mizan adalah salah satu penerbit buku-buku islam yang besar dan mapan di 

Indonesia. Keberadaannya sejak 1983  menunjukkan bahwa Mizan adalah 

salah satu penerbit besar yang produktif di Indonesia. 

Dalam wawancara dengan editor senior di Dar! Mizan (Fani 

Darmawan), diketahui bahwa penerbit ini cukup selektif dalam memilih karya 

untuk diterbitkan. Mereka umumnya melihat terlebih dahulu, siapa nama 

penulisnya. Penulis novel anak yang namanya sudah cukup terkenal (Bheny 

Ramdhani, Chris Oetoyo, Anindita S Thayf) biasanya tidak terlalu mengalami 

kesulitan untuk masuk ke dapur editor, untuk selanjutnya ditentukan terbit 

atau tidaknya.

Meskipun demikian, Dar! Mizan juga membuka kesempatan bagi 

penulis-penulis baru untuk menerbitkan karya mereka. Penulis-penulis yang 

menawarkan karyanya ini akan diseleksi dalam beberapa hal. Terutama  

apakah karya mereka selaras dengan ideologi, visi, dan misi penerbit Dar! 

Mizan. 

Dar! Mizan menerapkan beberapa kriteria berikut dalam menentukan 

layak tidaknya suatu naskah novel anak islami diterbitkan. Pertama, memiliki 
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keunggulan di jenis / genre naskah yg dibuatnya. Kedua,   memiliki manfaat 

dan terkait dengan kebutuhan pembaca dalam skala tertentu. Misalnya, buku 

fiksi memiliki pembaca terbanyak, tapi tetap saja Mizan menerbitkan buku 

tentang Ekonomi Syariah dengan segmen pembaca yg lebih kecil. Tolok ukur 

segmen pembaca menjadi penting untuk mengukur atau membuat proyeksi 

sebuah judul buku. Ketiga, orisinalitas ide, dan gaya bertutur yang mudah 

difahami untuk segmen pembacanya. Keempat, tidak melanggar kaidah 

moral secara umum, apalagi kaidah kaidah ke Islaman. 

Setelah karya dinilai layak memenuhi kriteria, maka langkah berikutnya 

adalah melakukan proses pra-pencetakan naskah. Layout naskah dibuat dan 

menyesuaikan dengan pembacanya (anak-anak). Untuk mendukung hal ini, 

maka ilustrasi pun menjadi salah satu hal yang diperhatikan sebelum naskah 

itu dicetak.  

Setiap naskah dicetak dengan jumlah yang vareatif, antara 5000 hingga 

20.000 eksemplar per judul untuk cetakan pertama.  5000 eksemplar adalah 

jumlah minimal yang dicetak untuk setiap judul. Jika permintaan terus 

bertambah, cetakan kedua dan selanjutnya juga telah dipersiapkan. 

Setiap karya bervariasi dalam jumlah angka penjualannya. Dari 

penjualan tertinggi di Dar! Mizan, rata-rata 3000 hingga 10.000 eksemplar per 

taunnya.  Biasanya untuk buku anak,  angka penjualan bertahan antara satu 

sampai tiga tahun. Setelah itu, angkanya menurun bisa sampai 50% nya. 

Untuk buku anak, rata-rata eksemplar terjualnya lebih tinggi karena harga 

yang relatif lebih rendah dan tidak terpengaruh dengan trend pasar (seperti 

halnya buku politik atau current-issues).

Berbeda dengan Dar! Mizan, Penerbit Pustaka Kreatif tidak menerbitkan 

novel anak islami dalam jumlah yang besar. Berdasarkan wawancara dengan 

Bpk Edhi Arianto (tim redaksi sekaligus owner dari Penerbit Pustaka Kreatif), 

penerbit ini hanya menerbitkan antara 2000-3000 eksemplar per judul. 
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Tingkat penjualan novel-novel anak islami mereka juga tidak sebanyak novel-

novel anak islami yang diterbitkan Dar! Mizan. 

Penerbitan novel anak islami Pustaka Kreatif lebih kepada tujuan untuk 

menerbitkan karya-karya yang mendidik, menggambarkan ajaran Islam  dan 

ajaran Nabi Muhammad SAW. Naskah-naskah yang masuk ke kedua 

penerbit itu diseleksi berdasarkan kriteria. Yang pertama, tak bertentangan 

dengan Pancasila, khususnya naskah yang tidak menyangkut SARA. Kedua, 

menggambarkan ajaran Islam. Ketiga, mendidik. Bersama sang isteri, Edhi 

Arianto mengelola penerbit Pustaka Kreatif sebagai home publishing. Mereka 

berdua mengelola penerbit ini, menulis naskah, sekaligus menyeleksi dan 

menjadi editor naskah yang masuk di penerbitan mereka. 

Setelah naskah masuk dalam dapur editor, dinilai kelayakan, dan 

diterbitkan, maka langkah selanjutnya adalah distribusi. Sebagai penerbit 

besar, novel-novel anak islami terbitan Dar! Mizan tidak mengalami kesulitan 

dalam hal distribusi. Selain memajang karya-karya di toko buku Mizan, novel-

novel anak islami juga didistribusikan melalui toko-toko buku yang besar, 

seperti Gramedia, Toga Mas, atau Social Agency. Hal ini berbeda dengan 

novel-novel anak islami yang diterbitkan oleh Pustaka Kreatif. Novel-novel 

anak islami terbitan Pustaka Kreatif cukup sulit ditemui di toko buku besar, 

Gramedia misalnya. Selain itu, novel-novel anak islami terbitn Mitra Bocah 

Muslim dan Pustaka Kreatif tidak semuanya ber-ISBN. Berbeda dengan 

novel-novel anak islami dari penerbit Dar! Mizan yang semuanya ber-ISBN.  

Faktor yang Mempengaruhi Penerbitan Novel Anak Islami di Indonesia

Mizan berdiri sejak tahun 1983 untuk memberi warna dan kekayaan 

literatur Islam di Indonesia. Sejak saat itu pulalah digagas berbagai jenis buku 

yg ditujukan untuk pembaca Muslim di Indonesia. Buku yg diterbitkan adalah 

buku Islam wacana, buku penuntun ibadah praktis, Islam populer, dan buku 

anak anak Islami. Pada saat itu pula, Mizan mulai menerbitkan buku buku 
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anak, dengan segmen yang khas, yaitu pembaca muslim. 

Kemudian, Mizan mengembangkan produknya ke arah buku 

terjemahan yg tidak secara langsung terkait wacana keislaman.  Pada 1992, 

secara brand, Mizan membuat lini produk DAR! Mizan yang berfokus pada 

produk anak dan remaja yang sesuai dengan ideologi Mizan, yakni kreatif, 

orisinil, modern, dan islami. Ideologi ini diaplikasikan dalam berbagai bentuk,  

mulai dari standar naskah, tampilan visual, ide seri baru,dan konsep 

pemasarannya. 

Buku anak Mizan dinaungi oleh brand DAR! Mizan 

(www.dar.mizan.com). Setelah itu,  dirumuskan penerbit produk anak multi-

set sejenis ensiklopedi dan buku dalam kemasan paket, dengan brand 

Pelangi Mizan (www.pelangi.mizan.com). Produk Pelangi dipasarkan dengan 

konsep direct selling, tidak melalui jalur toko buku dst, tapi dipasarkan oleh 

sejumlah sales langsung ke pembaca.

Dalam wawancara dengan redaktur senior Mizan, Fani Dharmawan, 

diperoleh informasi bahwa Mizan berorientasi pada bacaan yg memiliki aspek 

syiar dakwah islamiyah, mengajak pada kebaikan dan menghindari 

kemunkaran, meningkatkan apresiasi karya literer, yang dikemas dengan 

bahasa yang ringan, menghibur, dan “renyah dinikmati”. Selain itu, Mizan 

juga ingin meningkatkan kualitas penulis dalam negeri, dengan menantang 

mereka membuat karya yang bisa dinikmati dan diterima oleh pembaca. 

Untuk meningkatkan proses peningkatan kualitas ini, Mizan menyediakan 

program pelatihan, coaching, konsultasi, dan komunikasi yg terbuka antara 

penerbit dg calon penulis.

Dibandingkan dengan penerbit Dar! Mizan, kehadiran Penerbit 

Pustaka Kreatif muncul belum lama. Sekitar tahun 2004, penerbit Pustaka 

Pelajar yang lebih banyak menerbitkan buku-buku  agama, umum dan 

mahasiswa, belum mempunyai divisi untuk penerbitan buku anak. Salah 

http://www.dar.mizan.com
http://www.pelangi.mizan.com/
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seorang staf Pustaka Pelajar, Edhi Arianto,  yang kebetulan juga seorang 

penulis, ilustrator, dan olah grafis ditunjuk   oleh pemimpin Pustaka Pelajar 

(Bpk Mas’ud Chasan) untuk membuat divisi penerbitan anak bernama 

penerbit Pustaka Kreatif. Sejak saat itulah, penerbit Pustaka Kreatif lahir 

mewarnai dunia penerbitan buku-buku anak di Indonesia. 

Dalam penerbitannya, Pustaka Kreatif seperti home industry. 

Penerbitan Pustaka Kreatif dikelola  secara pribadi (keluarga). Namun, selain 

menulis dan menerbitkan karya sendiri, mereka  juga menerima karya dari 

penulis lain. Karya-karya yang mereka terima ini selanjutnya diseleksi. Bila 

dinilai memenuhi kriteria penerbitan karya (menarik, memiliki nilai jual, 

mendidik, dan islami), maka karya tersebut akan mereka terbitkan. Pustaka 

Kreatif merupakan usaha penerbitan. Kedua penerbit itu  mencetak novel di 

percetakan Pustaka Pelajar. Pustaka Kreatif sekaligus menjadi lini penerbit 

novel anak islami dari Penerbit Pustaka Pelajar. 

Tanpa menafikkan keberadaan penerbit Mizan yang telah hadir ejak 1983  

-- yang dimotori oleh Haidar Bagir,  Ali Abdullah, dan Zainal Abidin Shahab-- 

pelabelan ‘novel anak islami’ sebenarnya mengingatkan masyarakat akan 

gaung sastra dakwah yang diusung oleh Helvy Tiana Rosa dkk, yang 

bergabung dalam Forum Lingkar Pena.   Menurut Helvy Tiana Rosa dalam 

blog pribadinya, pada 1997, Helvy beserta Asma Nadia, Muthmainnah dan 

beberapa teman dari Fakultas Sastra Universitas Indonesia sering melakukan 

pertemuan dan diskusi  di Mas�jid Ukhuwah Islamiyah, Universitas Indonesia. 

Pertemuan berlanjut dengan diskusi tentang minat membaca dan 
menulis di kalangan para remaja Indonesia. Percakapan tersebut sampai 
pada kenyataan semakin mendesaknya kebutuhan masyarakat akan 
bacaan yang bermutu. Di sisi lain sebenarnya banyak anak muda yang 
mau berkiprah di bidang penulisan, tetapi potensi mereka kerap tak 
tersalurkan atau intensitas menulis masih rendah, di antaranya karena 
tiadanya pembinaan untuk peningkatan kualitas tulisan. Lebih dari itu, 
semua yang hadir menyadari betapa efektifnya menyampaikan gagasan 
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melalui tulisan. Akhirnya yang hadir sepakat untuk membentuk organisasi 
kepenulisan. Maka pada tanggal 22 Februari 1997 berdirilah Forum 
Lingkar Pena, sebagai badan otonom Yayasan Prima, dan saya terpilih 
sebagai Ketua Umum. Saat itu anggotanya hanya 30 orang saja. Kami 
pun mengadakan acara rutin pekanan dan bulanan berkaitan tentang 
penulisan untuk anggota, dengan mengundang beberapa pakar di bidang 
tersebut. Kami mengadakan bengkel penulisan  kecil-kecilan.
(http://helvytr.multiply.com/journal/item/5?&show_interstitial=1&u=%2Fjour

nal%2Fitem)

Keberhasilan Forum Lingkar Pena sebagai sebuah gerakan 

kepenulisan ditunjukkan dengan semakin banyaknya penulis-penulis yang 

bergabung dengan komunitas ini, semakin banyak karya-karya yang terbit, 

dan terbentuknya lini penerbitan yang khusus menampung karya-karya 

mereka, serta terbentuknya jaringan dengan toko-toko buku di Indonesia, 

yang khusus memajang karya-karya mereka. Saat ini, tercatat lebih dari lima 

ribu orang yang mendaftar sebagai anggota FLP dari berbagai daerah, baik 

dalam maupun luar negeri.  

Dalam waktu yang relatif singkat, organisasi yang memiliki cabang di 
hampir 30 propinsi dan di mancanegara ini telah beranggotakan 
sekitar 5000 orang, hampir 70% anggotanya adalah perempuan. Dari 
jumlah ini, 700 diantaranya menulis secara aktif di berbagai media. 
Mereka berusaha membina 4300 anggota FLP lainnya untuk menjadi 
penulis pula. Selama sepuluh tahun keberadaannya, organisasi 
penulis ini telah menerbitkan lebih dari 600 buku yang sebagian besar 
terdiri dari karya fiksi maupun non fiksi untuk dewasa, remaja dan anak 
(http://helvytr.multiply.com/journal/item/5?&show_interstitial=1&u=%2Fj
ournal%2Fitem)

Melihat respon publik yang sedemikian besar terhadap buku-buku 

bernuansa islami, sangat memungkinkan munculnya penerbit-penerbit baru 

yang menerbitkan buku-buku serupa. Apalagi, sejak Indonesia mengalami 

reformasi di tahun 1998, usaha penerbitan relatif lebih mudah, daripada saat 

Orde Baru. Dalam laman resmi IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia), saat ini 

telah tercatat ada 1009 anggota penerbit yang bergabung di dalamnya 

http://helvytr.multiply.com/journal/item/5?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem
http://helvytr.multiply.com/journal/item/5?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem
http://helvytr.multiply.com/journal/item/5?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem
http://helvytr.multiply.com/journal/item/5?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem
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(http://www.ikapi.org/profil/tentang-ikapi/data-anggota-ikapi.html). 

Bibit sastra "islami" atau "islam" di Indonesia sebenarnya sudah ada 

sejak lama. Hanya saja, tidak ada yang menyebutkannya secara jelas 

gamblang . Hingga saat ini, belum ada kesatuan pandang mengenai apa itu 

dan bagaimana ciri sastra yang islami. Namun, sejak 9/11 atau peristiwa 

pengeboman terhadap World Trade Center di Amerika pada 11 September 

2001, perhatian dunia terhadap segala sesuatu hal yang berhubungan 

dengan Islam menjadi sangat besar. Dan sejak saat itu pula, segala sesuatu 

yang berkaitan dengan penanda islam atau budaya islam seperti 

merchandizing culture. Banyak sekali produk budaya berbau islam yang 

diproduksi dan dikonsumsi masyarakat, mulai dari fashion, film, lagu, hingga 

karya sastra.

Imbas 9/11, disadari atau tidak, juga sampai ke Indonesia. Publik, 

setelah terkesima dengan peristiwa itu, menjadi bertanya-tanya, atau 

dipenuhi dengan keingintahuan mengenai apa itu Islam, dan bagaimana 

Islam. Sikap reaktif yang muncul, antara lain ditunjukkan dengan produk-

produk untuk mengenalkan islam dan bagaimana islam memandang 

kemanusiaan. Ini bisa dilihat dengan kemunculan lagu-lagu islami, novel-

novel untuk pembaca dewasa yang islami, hingga fesyen hijab. Fenomena ini 

tidak tampak begitu kentara sebelum peristiwa 9/11. Tak dapat dipungkiri, 

dunia sastra memang tidak bisa dihindarkan dari dunia politik, 

kencederungan selera masyarakat, serta perkembangan zamannya. 

SIMPULAN
Dari temuan dan bahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dunia 

penulisan novel anak islami didominasi oleh penulis berjenis kelamin 

perempuan. Usia penulis juga beragam, mulai dari usia 21 tahun hingga 67 

tahun. Tingkat pendidikan penulis rata-rata S1, sisanya D3 dan SMA. 

Sebagian besar  penulis novel anak islami berasal dari wilayah Jawa. Latar 

http://www.ikapi.org/profil/tentang-ikapi/data-anggota-ikapi.html
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belakang profesi penulis novel anak islami cukup beragam dan tidak semua 

penulis memiliki latar belakang mengikuti suatu organisasi kepenulisan.

Terkait dengan sistem distribusi, setelah naskah dinyatakan layak 

oleh Tim editor dari penerbit, naskah tersebut kemudian dilayout dan dicetak. 

Jumlah pencetakan naskah bervareatif, namun dapat dikatakan bahwa 

penerbit Dar! Mizan lah yang paling banyak menerbitkan novel anak islami, 

baik dalam judul maupun kuantitas novel yang diterbitkannya. Distribusi 

naskah yang diterbitkan Dar! Mizan juga lebih luas, bila dibandingkan dengan 

penerbit Pustaka Kreatif;

Penerbitan novel anak islami dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor 

tersebut dapat dibedakan menjadi dua macam, internal dan eksternal. Selain 

memang menjadi tujuan untuk menerbitkan novel-novel anak islami, trend 

penerbitan, penerimaan dan permintaan masyarakat akan suatu jenis buku 

mempengaruhi buku yang akan diterbitkan, politik dan perkembangan zaman 

juga berpengaruh terhadap kemunculan novel anak islami di Indonesia.  
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