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Abstrak 

Ketika buku 33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh diluncurkan di Pusat Dokumentasi 
HB Jassin, Taman Ismail Marzuki Jakarta, 3 Januari 2014, publik sastra Indonesia heboh. 
Empat hari sesudahnya, sebuah petisi diinsiasi oleh beberapa orang pemerhati kesusastraan di 
Indonesiamendesak Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) untuk segera 
mengambil langkah tegaskehadiran buku tersebut. Alasan penting inisiator melakukan petisi 
terhadap buku tersebut, karena: (1) berpotensi menyesatkan publik, (2) mencederai integritas 
dan moral ahli sastra dan sastrawan, serta masyarakat Indonesia, dan (3) dapat menjadi 
presenden buruk. Selain petisi, di media sosial serta pemberitaan media elektronik dan 
cetak,juga terjadi gejolak penolakan. Meskipun Kemdikbud tidak merespon dan tidak 
memberikan jawaban, tapi dengan sendirinya, pihak penerbit beberapa hari kemudian menarik 
buku tersebut dari peredaran. Tulisan ini akan merunut kembali akar polemik buku 33 Tokoh 
Sastra Indonesia Paling Berpengaruh: mulai dari munculnya istilah “Puisi Esai” hingga 
masuknya nama Denny JA dalam buku tersebut. Dalam tulisan ini akan dibentangkan pula 
bagaimana ketokohan seseorang dalam sastra dapat dibangun secara masif, sitematis, berpola. 
Selanjutnya tulisan ini mempertanyakan kembali kriteria pemilihan tokoh berpengaruh, 
pemahanan Tim 8 terhadap ketokohan dan pengaruh seorang sastrawan, hingga implikasi buku 
33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh terhadap kesusastraan Indonesia. 
Kata kunci: Polemik sastra, puisi esai, buku 33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh 

 
 

Pendahuluan 
Dalam tulisan bertajuk Rekayasa Sastra2 Firman Venakyasa melakukan 

pembacaan terhadap kehadiran buku 33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh.3 
Tulisan tersebut salah satu dari sekian banyak kritik terhadap buku yang memunculkan 
polemik dalam kesusastraan di Indonesia beberapa waktu belakangan. Menariknya, 
selain melontarkan kesangsian terhadap standar dan pemahaman Tim 84 mengenai 
keberpengaruhan seseorang dalam kesusastraan di Indonesia, tulisan tersebut juga 
menenggarai masuknya nama Denny JA merupakan sebuah rekayasa sosial di bidang 
sastra.  

Firman Venakyasa melontarkan pertanyaaan, “apakah pembuatan buku 33 
Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh adalah desain selanjutnya dari rekayasa 
sosial ini, yang secara kebetulan dihadirkan satu hari menjelang ulang tahun Denny 
JA?”. Sebab memang buku tersebut diumumkansehari sebelum ulang tahun ke-63 
Denny JA, seorang pakar survei dan konsultan politik kenamaan, yang dalam beberapa 
waktu belakangan digadang-gadangkan telah memberi corak baru (eksperimen) dalam 
perpuisian Indonesia melalui genre “Puisi Esai”. Ia melalui puisi esai dianggap telah 
membuka jendela baru bagi masyarakat sastra Indonesia untuk melihat kenyataan 
sejarah dan peradaban dengan cara baru. 

Pandangan-pandangan mengenai kepeloporan Denny JA dalam sastra di 
Indonesia melalui puisi esai jika ditelisik lebih jauh memunculkan kengerian. Para 
punggawa sastra (sastrawan, akdemisi sastra, kritikus) turut melanggengkan 
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kepeloporan Denny JA melalui tulisan dan kajian mereka. Bisa jadi, baru inilah dalam 
sejarah sastra Indonesia betapa sebuah proses kreatif dan telisik ajeg untuk sebuah karya 
telah begitu terpingirkan. Atau, barangkali dipinggirkan, oleh kuasa modal melalui 
rekayasa dan penggiringan opini publik yang dilancarkan secara masif melalui beragam 
media sosial. “Tidak ada pernah kata kebetulan dalam konstruksi rekayasa sosial,” tulis 
Firman Venakyasa. Tulisan tersebut setidaknya dapat memberikan pemantik api untuk 
menghidupkan suluh penerang dalam melakukan pembacaan terhadap politik sastra di 
Indonesia hari ini. 

Kemunculan buku 33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh memang telah 
menumbuhkan kesadaran sebagian penggiat sastra, bahwa hari ini, legitimasi tokoh dan 
karyanya bisa dilakukan dengan begitu cepat, masif, sistematis, dan berpola. Sebuah 
petisi online dilayangkan pada Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) 
atas nama pecinta sastra, guru bahasa dan sastra, ahli/kritikus sastra dan sastrawan.5  
Secara terang dan lugas petisi yang diinisiasi dan ditandatangai oleh Saut Situmorang, 
Dwicipta, Eimond Esya, Faruk HT, Nuruddin Asyhadie, Wahyu Adi Putra Ginting, 
mendesak Kemendikbud agar segera mengambil langkah tegas terhadap buku tersebut. 

Tiga poin penting menurut inisiator mengapa petisi tersebut diajukan: Pertama, 
buku tersebut berpotensi menyesatkan publik. Poin ini mempertanyakan persoalan 
asertif (ketegasan beropini) Tim 8 sebagai pelegitimasi tokoh dan penyunting buku. 
Dimana judul buku tersebut dianggap tidak menjelaskan ke-superlatif-an (tingkat 
perbandingan teratas; bentuk kata yang menyatakan “paling”) pengaruh tokoh-tokoh 
dalam buku. Dalam artian, tidak terdapat perbandingan-perbandingan dengan pengaruh-
pengaruh tokoh sastra lain (di luar 33 tokoh) yang membuat pengaruh tokoh-tokoh 
terpilih mengatasi yang lain secara kuantitatif dan kualitatif. Dalam poin ini Tim 8 
dianggap tidak dapat mendefinisikan kata “pengaruh” dan “tokoh sastra” sehingga telah 
menciptakan kekaburan-kekaburan, baik mengenai “pengaruh”, “pengaruh tokoh-tokoh 
itu sebagai tokoh sastra”, maupun “ukuran ke-superlatif-an pengaruh tokoh-tokoh sastra 
tersebut”. Termasuk adanya potensi kecurangan dikarenakan konflik kepentingan, 
dimana Denny JA salah seorang tokoh berpengaruh yang dipilih oleh Tim 8, merupakan 
penaja buku tersebut. 

Poin kedua merujuk pada poin pertama. Dengan menegaskan bahwa buku 33 
Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh mencederai integritas dan moral ahli sastra, 
sastrawan, serta masyarakat Indonesia. Tim 8 dianggap tidak memiliki integritas dan 
tidak bertanggung jawab atas pemilihan yang mereka lakukan dalam buku yang mereka 
susun. Meskipun terdapat pertanggungjawaban pada bagian awal dan penutup buku, 
tapi dianggap tidak dapat dipandang sebagai tanggung-jawab, melainkan justru 
mengindikasikan kebalikannya. Pada poin terakhir dinyatakan bahwa buku tersebut 
dapat  menjadi presenden buruk, dimana akan mempengaruhi publik untuk melakukan 
klaim-klaim serupa. Sebab buku tersebut melalui argumentasi dan usaha pembuktiannya 
bersifat kesejarahan yang ketika disebarluasankan secara masif ke masyarakat, ke 
sekolah-sekolah, akan memengaruhi pengetahuan masyarakat. 

Para inisiator petisi menganggap bahwa penolakan melalui petisi adalah 
momentum untuk menyadari ketidakbertanggungjawaban dan immoralitas pada kasus-
kasus serupa yang selama ini terjadi tapi tidak mendapat perhatian. “Masyarakat dan 
generasi masa depan Indonesia tidak seharusnya mendapat informasi yang salah, 
menjadi korban agenda dan kepentingan, kebodohan dan pembodohan, serta hilangnya 
integritas,” tertulis dalam petisi tersebut. Selain petisi, muncul Aliansi Anti 
Pembodohan Buku 33 Sastrawan Indonesia Paling Berpengaruh di media sosial 
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facebook, demonstrasi penolakan buku tersebut juga diadakan oleh Aliansi Pecinta 
Sastra dengan melakukan aksi di depan patung Chairil Anwar, Kayutangan, Malang, 
Jawa Timur, pada 31 Januari 2014. Tulisan dan surat terbuka dilayangkan oleh berbagai 
sastrawan baik terhadap Denny JA, Tim 8, dan untuk publik sastra sendiri. 

Polemik buku 33 Sastrawan Indonesia Paling Berpengaruh memang 
mendatangkan keruwetan tersendiri dalam kesusastraan di Indonesia. Kasus ini menjadi 
pengecualian untuk polemik-polemik sastra (dan kebudayaan) dalam sejarah sastra di 
Indonesia. Jika ditelisik kembali tulisan Firman Venakyasa, teranglah bahwa sebuah 
pencitraan masif dibangun secara berkala telah terjadi untuk menampilkan nama Denny 
J.A ke panggung sastra. Rumitnya, pencitraan dan pelanggengan dilakukan oleh para 
pesohor sastra. Perihal ini seakan mengindikasikan ada persoalan dalam tubuh sastra itu 
sendiri. Semisal kekecewaan pelaku sastra terhadap lembaga negara karena 
pengabaiannya terhadap sastra dan pelakunya. Sehingga ketika para pelaku sastra 
bertemu seseorang dengan kekuatan modal yang bisa membantu kegiatan sastra maka 
terjadi simbiosis-mutualisme. Kekuatan modal tersebut bisa membantu kegiatan sastra 
sebuah kelompok, dengan implikasi, pemilik modal—secara sadar atau tidak—harus 
dilanggengkan menjadi tokoh. Barangkali sebentuk politik balasbudi. Sebab sastra di 
Indonesia dan pelakunya yang miskin-papa musti dinafkahi meskipun akan 
menimbulkan polemik? 

A.S. Laksana dalam tulisan bertajuk 33 Tokoh Sastra, Sebuah Kejahatan 
Kultural menenggarai bahwa buku 33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh 
sudah ada dalam rancangan Denny J.A sebelummya. Sesuara dengan tulisan Firman 
Venakyasa, A.S. Laksana mengambil sebuah rumusan olok-olok di media sosial twitter: 
“33 tokoh sastra = 32 + Denny JA. Yang 32 bisa siapa saja.” Menurut A.S. Laksana 
memang satu nama tersebut telah menjadi sumber keriuhan. Ia berpandangan bahwa 
Denny J.A adalah seorang warga negara yang memiliki hasrat besar untuk diakui 
sebagai pelopor di bidang apa saja yang ia geluti. Konsultan politik yang urusan 
utamanya membuat publik melihat bahwa elektabilitas kliennya makin meningkat. 
Usahanya adalah melakukan rekayasa untuk membentuk persepsi orang tentang 
kliennya. “Dengan kata lain, ia serupa orang yang berdagang ular dan membuat publik 
yakin bahwa ularnya paling ganas,” tulis A.S. Laksana.6 

Jika ditarik pandangan Firman Venakyasa soal rekayasa sastra dan pandangan 
A.S. Laksana persoalan bagaimana laku seorang konsultan politik, barangkali memang, 
urusan rekayasa dan elektabilitas dalam sastra tidak mustahil bagi seorang Denny J.A. 
Dalam percaturan politik Indonesia ia digadang-gadangkan sebagai arsitek dalam 
kemenangan SBY-JK dan SBY-Boediono pada pilpres 2004, 2009, dan 2014. Konon, 
melalui Lingkaran Survei Indonesia (LSI), lembaga konsultan miliknya, sejauh ini 
sudah 26 kursi gubernur dan 65 jabatan walikota dimenangkan. Tidak mustahil pola 
pemenangan tersebut diaplikasikan dalam konstelasi sastra di Indonesia untuk 
memunculkan seorang tokoh sastra berpengaruh.  

Dari uraian di atas muncul pertanyaan, bagaimana bentuk rekayasa sastra yang 
dibangun secara masif dan berpola sehingga dapat memunculkan seorang tokoh sastra 
berpengaruh? Sejauh mana pertanggung-jawaban Tim 8 selaku buku 33 Tokoh Sastra 
Indonesia Berpengaruh dan bagaimana pemahaman tim tersebut soal keberpengaruhan 
seorang sastrawan? Bagaimanakah implikasi buku dan pemahaman Tim 8 tersebut dapat 
mempengaruhi kesejarahan sastra di Indonesia dan imbas dipilihnya Denny J.A. 
terhadap tokoh-tokoh sastra di luar lingkaran tersebut? 
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Puisi Esai: Membangun Ketokohan 
Sebermula adalah puisi esai, berlanjut pada perayaan puisi esai, dan bermuara 

pada buku 33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh. Barangkali, jika polemik 
yang mempertanyakan masuknya nama Denny J.A dalam buku tersebut tidak terjadi, 
muaranya bukanlah buku tersebut7. Puisi esai adalah jalan pembuka untuk 
mengukuhkan nama Denny J.A sebagai tokoh berpengaruh dalam sastra di Indonesia.  

Sejauhmana pergerakan puisi esai?Buku Atas Nama Cinta8 ditulis oleh Denny 
JA dianggap mempelopori munculnya genre baru dalam perpuisian Indonesia. Dengan 
terang, pada bagian muka buku, diberi penjelasan “sebuah puisi esai” berbalut “isu 
diskriminasi dan untaian kisah cinta yang menggetarkan hati”. “Genre baru sastra 
Indonesia” turut disematkan pada bagian muka buku dalam sebuah lingkaran bulat 
berwarna emas seperti dilakukan lembaga penerbitan untuk buku best seller, peraih 
nobel, dan penghargaan lain. Tidak lupa, kutipan Sapardi Djoko Damono dalam buku 
tersebut ditampilkan satu kalimat: “Buku puisi esai ini penting dicatat dalam 
perkembangan puisi kita. Denny JA sudah menawarkan suatu cara penulisan baru”. 
Diterakan pula nama Sapardi Djoko Damono, Sutardji Colzoum Bachri, Ignas Kleden, 
pada halaman muka buku sebagai penanda bahwa di dalam buku akan ada tulisan 
mereka. 

Apa itu puisi esai? diterangkan pula dalam situs puisi-esai.com9. Situs web yang 
digunakan untuk mengsosialisasikanmengenai apa itu puisi esai, mengapa, karya, dan 
peristiwa seputar perkembangan puisi esai di Indonesia. Dalam sebuah tulisan mengenai 
pengertian puisi esai (penulis anonim) di website tersebut diterangkan bahwa puisi esai 
adalah puisi yang ditulis berdasarkan fakta peristiwa tertentu dan dituangkan dalam 
bahasa komunikasi yang mudah dipahami.” 10 

 
Puisi esai dianggap membedakan dirinya dengan puisi lirik, sebagai arus utama 

perpuisian hari ini, yang dikatakan lebih sering ditulis berdasarkan imajinasi dan kerap 
menggunakan bahasa simbolik atau metafor-metafor yang sulit dipahami. Dijelaskan 
pula, meskipun puisi esai diangkat dari peristiwa faktual, puisi esai adalah fiksi, dimana 
fakta peristiwa hanya merupakan latar belakang dari cerita yang ingin dibangun oleh 
penulis puisi esai. 

Di bagian keterangan mengenai apa itu puisi esai? turut dikutip pemahaman 
sederhana diskusi bertajuk “Imperium Puisi Liris” di Bentara Budaya Jakarta, 19 Maret 
2009, yang menghadirkan Afrizal Malna dan Sapardi Djoko Damono. Dimana dalam 
diskusi tersebut muncul pernyataan bahwa sejauh ini publik sastra mengenal puisi lirik 
sebagai arus utama, bahkan menjadi paradigma dalam penulisan puisi. Pernyatan 
tersebut dibenturkan dengan kesejarahan perpuisian Indonesia, dimana lirisme 
mendominasi dan upaya beberapa penyair  keluar dari arus utama tersebut dengan 
membentuk tata bahasa sendiri, dengan mengutip contoh kepeloporan puisi mbeling. 
Dinyatakan pula dalam website tersebut bahwa puisi esai merupakan salah satu jalan 
lain yang berada di luar (arus perpuisian utama—pen): 

 
“Puisi esai mengambil bentuk kepenulisan yang berbeda karena 
menyerupai cerita pendek (cerpen) yang dituangkan dalam bentuk puisi. 
Pesan yang disampaikan sangat jelas dengan latar setting dan konteks 
yang juga tidak dirahasiakan. Bahasa yang dipilih adalah bahasa yang 
mudah dipahami. Inilah yang membendakan dengan puisi lirik.”(apa itu 
puisi esai?, http://puisi-esai.com/2013/08/15/puisi-esai/) 

http://puisi-esai.com/2013/08/15/puisi-esai/
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Kebimbangan dalam mendudukan istilah (term) puisi esai mulai terjadi pada 

bagian tersebut. Jika struktur puisi, yang dikatakan puisi esai, dengan tegas dinyatakan 
mengambil bentuk kepenulisan berbeda (dari tradisi lirisme) karena menyerupai “cerita 
pendek (cerpen)”, maka timbul pertanyaan: kenapa tidak puisi-cerpen, puisi-prosa, 
prosa liris? Tentunya dengan istilah itu Denny JAtidak akan dikatakan pelopor atau 
pembaharu. 

Pada tahapan inilah rekaya sastra untuk melambungkan kedudukan puisi esai 
dimulai. Rekayasa yang hendak berupaya menyejajarkan gerakan puisi esai dengan 
praktik-praktik perdebatan atau polemik kesusastraan di Indonesia terdahulu. Misalkan, 
bagaimana pada masa pendudukan Jepang merupakan tahap lanjut dari pendobrakan 
terhadap tradisi perpusian Poedjangga Baroe untuk memulai tradisi baru dalam 
kesusastraan di Indonesia. Dimana pada masa tersebut sajak-sajak Sutan Takdir 
Alisyahbana, Sanoesi Pane, dan bahkan Amir Hamzah yang dinilai sebagai pembaharu 
berhasil dikritik oleh para sastrawan muda yang tampil pada masa itu11. Surat 
Kepercayaan Gelanggang yang ditulis antara lain oleh Chairil Anwar, Asrul Sani, Rivai 
Apin dan Ida Nasution meletakkan dasar konsep mereka tentang kesusastraan bahkan 
mungkin juga kebudayaan Indonesia. Dengan mendudukkan kebudayaan dunia. Oleh 
H.B. Jassin, dan di kemudian hari juga Lekra, pendekatan Angkatan 45 atau “kelompok 
Surat Kepercayaan Gelanggang” disebut sebagai pendekatan “Humanisme Universal”. 

Bisa jadi pula dengan membuat istilah puisi esai Denny JA hendak berupaya 
menjadi seorang “perintis” seperti jalan yang diambil penyair-penyair modernis 
Indonesia. Seperti ungkapan Goenawan Mohamad, mengenai peranan sastrawan dalam 
melakukan pembaharuan di masa pergerakan nasional12. Seperti juga pernah dikatakan 
Sjahrir, bahwa pergerakan pembaharu kebudayaan boleh dikatakan hanya ada pada 
pergerakan kesusastraan. “Di dalam kehidupan kebudayaan yang lain selain dari 
kehidupan agama dan ilmu, semangat pembaharu itu belum ada,” tulis Sjahrir.13 

Barangkali dengan itu pula Denny JA hendak berupaya memberikan pernyataan-
pernyatan kepenyairannya untuk membetuk posisi ideologisnya dalam kesusastraan di 
Indonesia. Sebagaimana Chairil Anwar mengungkapkan pernyataannya dengan kalimat, 
bahwa, “tiap seniman harus seorang perintis jalan, adik. Penuh keberanian, tenaga 
hidup. Tidak segan memasuki hutan rimba penuh binatang-binatang buas, mengarungi 
lautan lebar-tak-bertepi.”14 Sedangkan Goenawan Mohamad memberikan pernyataan 
dengan kalimat, bahwa, “seorang penyair harus berani berdiri bebas tanpa masa lalu.”15 

Bisa jadi pula, Denny JA, hendak berupayamengungkapkan semacam kredo 
serupa Sutardji Calzoum Bachri yang memberikan pendekatan untuk puisinya dengan 
penegasan bahwa kata-kata bukanlah alat yang menghantarkan pengertian. Kata 
bukanlah pipa yang menyalurkan air. Kata adalah pengertian itu sendiri. Sutardji turut  
memberikan pernyataan kepenyairannya dengan memberikan kesimpulan bahwa 
tindakan menulis adalah upaya membebaskan kata-kata, yang berarti mengembalikan 
kata pada awal mulanya. “Pada mulanya adalah Kata. Dan kata pertama adalah mantra. 
Maka menulis puisi bagi saya adalah mengembalikan kata kepada mantra.”16 

Tapi benarkah tujuan Denny JA hendak memberikan pernyataan penyairan? 
Kesimpulan ini tidak dapat buru-buru diambil mengingat ia hadir dengan istilah puisi 
esai dalam proses perpuisian singkat. Pernyataan-pernyataan kepenyairan tentu tidak 
akan dapat digapai melalui proses singkat, tanpa permenungan, tanpa pencarian terus-
menerus mengenai pemahaman tentang puisi itu sendiri. Pernyatan kepenyairan juga 
belum sekalipun diucap dan diungkap oleh Denny JA, selain memberikan pengertian 
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apa itu puisi esai? dalam sebuah catatan Termasuk upaya-upaya lain dari penyair, 
kritikus, dan akademisi di lingkaran Denny JA yang terus-menerus berusaha 
mendudukkan posisi puisi esai. 

Salah satu upaya tersebut dapat dibaca dari ulasan Leon Agusta berjudul 
Tentang Puisi Esai Denny JA di Majalah Horison, edisi XLVII/11/2012. 
Kecenderungan untuk menghantarkan Denny JA, pada posisi pendobrak dan 
pembaharu, melalui puisi esai begitu tampak. Leon Agusta berupaya menghantarkan 
pembaca memaknai puisi esai melalui dinamika dalam khazanah perpuisian Indonesia, 
sebagaimana kodratnya, tidak pernah berwajah tunggal. Pemahaman terhadap puisi esai 
turut digandeng dengan pemahaman terhadap puisi lirik, puisi kontemplatif, puisi 
religius, puisi mantra, puisi pamplet, dst. Karakter, gaya, dan kecendrungan estetik dan 
kegelisahan kepenyairan dalam mencari sesuatu yang berbeda sekan menjadi sebuah 
pembelaan kemunculan puisi esai. Tidak luput, faktor persentuhan, keterpengaruhan 
dengan intensitas berbeda-beda, dan pengalaman pencitaan masing-masing penyair 
seakan memberi upaya untuk melekatkan puisi esai dengan upaya memberi sentuhan 
pada pola perpuisian di Indonesia sebelumnya. Leon Agusta memberi contoh 
bagaimana spirit dan pendekatan penulisan sajak Chairil Anwar, Rendra, hingga Widji 
Tukul, dengan Denny JA. 

Pada pembahasan mengenai puisi esai secara esensial Leon Agusta lantas 
bimbang mendudukkan posisi puisi esai. Ia malah lebih cenderung membahas konsep 
dan eksperimentasi puisi prosa yang muncul pada masa 1855-1869 melalui tulisan 
Charles Baudelaire beriudul "Paris Spleen". Seperti ditulis Leon Agusta, bahwa: 

 
“Dalam hal isi dan bobot, puisi prosa mulai mengangkat isu dan 
persoalan yang berbeda dalam sebuah masyarakat pada periode tertentu. 
Dalam hal ini terdapat persamaan antara puisi prosa dan bentuk tulisan 
yang dinamakan puisi esai oleh Denny JA dalam bukunya Atas Nama 
Cinta: Sebuah Puisi Esai.” (Leon Agusta, Tentang Puisi Esai Denny JA, 
Majalah Horison, edisi XLVII/11/2012, hlm. 32) 

 
Pandangan di atas hampir sama dengan pernyataan di dalam website puisi esai,  

dimana dalam sebuah tulisan dinyatakan, bahwa puisi esai mengambil bentuk 
kepenulisan yang berbeda karena menyerupai cerita pendek (cerpen) yang dituangkan 
dalam bentuk puisi. 

Kegagalan dalam melakukan pembacaan dan memahami esensi puisi esai 
disiasati oleh Leon Agusta melalui pembacaan estetika pembebasan. Menurutnya, kesan 
pertamaketika membaca buku Denny JA adalah, penulisnya menyajikan sebuah bentuk 
sastra yang mencampur-adukkan unsur puisi, unsur prosa dan unsur esai akademik yang 
berangkat dari tradisi ilmiah (misalnya memakai catatan kaki sebagai bukti nyata dari 
keadaan sebenarnya pada masyarakat atau pemberian konteks cerita) agar menghasilkan 
kesaksian mengenai kehidupan masyarakat masa kini. Denny melalui puisi esai, 
menurut Leon Agusta, berusaha menggali energi puitiknya dari berbagai kejadian dalam 
masyarakat dimana diskriminasi merajalela. Di mana manusia dan kemanusiaan 
dihancurkan dan fitrah manusia yang bersifat ilahiah pun diingkari, dinistakan.17 

Pandangan Leon Agusta seakan jadi pembuktian sebuah tulisan Afrizal Malna 
dalam buku Sesuatu Indonesia mengenai bagaimana dunia puisi menjadi semacam 
teologi yang praktis barangkali harapan yang tetap hidup bagi pemeluk dunia puisi yang 
percaya puisi dapat menguak dunia makna hingga ke batas sesuatu yang bersifat ilahiah. 
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Kegagalan pemaknaan terhadap puisi esai dan pengalihan pembacaan pada kandungan 
persoalan manusia dan kemanusiaan juga senada dengan pandangan lain Afrizal Malna 
bahwa hampir sepanjang perpuisian modern di Indonesia, kemanusiaan akhirnya  
memang merupakan tema sentral paling ambisius.  

Tema kemanusiaan terus direproduksi hingga acapkali digunakan hanya sebagai 
label dengan dasar yang tak jelas lagi. Cenderung lebih merupakan obsesi yang berat 
dan gelap, apabila melihatnya sebagai produk dari trauma perlakuan kemanusiaan yang 
buruk lewat sejarah.18 Berbagai tema berat dengan akar filosofis yang kabur, memang 
seringkali lebih ditujukan dalam puisi daripada prosa. Puisi tampaknya lebih terbuka 
terhadap dunia ide dan konsep-konsep dibanding prosa. Ia jadi fenomena khas pada 
kesusastraan Indonesia, lewat semacam tradisi memenuhi dirinya dengan ide-ide yang 
memberatkan lingkungan wacananya sendiri.  

Jika Leon Agusta dalam tulisannya dengan gamblang memaknai dinamika 
perpuisian Indonesia dan dengan gamblang pula mendekatkan spirit antar penyair, 
sementara Afrizal Malna dalam bukuSesuatu Indonesia, tidak segampang itu 
membicarakan kerja kepenyairan seseorang. Afrizal Malna memberikan contoh 
bagaimana pemecahan lebih politis dilakukan Rendra untuk keluar dari pemahaman 
puisi yang terlalu steril. Rendra tanpa ragu menyebut puisinya sebagai puisi pamflet. 
Apa yang dilakukan oleh  Rendra dengan puisi-puisi pamfletnya, dalam konteks 
kepenyairan Rendra yang sebelumnya banyak menyanyikan alam dan cinta, adalah 
suatu tahapan estetik yang dilauinya dalam kerja kepenyairan yang panjang dan tidak 
sederhana. Rendra memberikan pengakuan hingga mencapai tahapan tersebut dengan 
menyatakan bagaimana penulisan puisi: “misteri dan ambiguity saya ganti dengan 
pengertian analisis struktural. Tanpa itu sajak sosial tidak punya relevansi politik. Dan 
inilah yang saya inginkan dan maksud dalam menulis sajak-sajak sosial-politis: 
relevansi sosial...”19 

Bagaimana dapat melakukan penyejajaran spirit pendekatan penulisan sajak 
Rendra atau penyair-penyair lain dengan pilihan estetik yang dicapainya melalui kerja 
kepenyairan yang panjang dan tidak sederhana melalui platform puisi esai Denny JA?20 
Bagaimana pula seorang penyair, kritikus, atau akademisi, dengan sederhananya bisa 
menyematkan Denny JA sebagai pembaharu perpuisian Indonesia dalam kegagapan 
pemahamannya sendiri dalam memaknai apa yang disebut sebagai puisi esai?21 

Sebagaimana Leon Agusta mendudukan posisi puisi esai dalam kebimbangan, 
Agus R. Sarjono dalam tulisannya berjudul Puisi Esai Sebuah Kemungkinan Sebuah 
Tantangan dalam Jurnal Sajak edisi Januari 2013, pun seakan menemukan 
kebimbangan dalam memaknai puisi esai. Ia membahasakan puisi esai sebagai 
penggabungan dua state of mind.22 Pada paragraf pertama tulisannya Agus Sarjono 
sudah memberikan penegasan bahwa esai bukanlah karya sastra meskipun sering 
mondar-mandir dalam rumah tangga sastra, esai hampir sejajar dengan kritik sastra. 
Oleh Agus R. Sarjono dijabarkan rumusan-rumusan esai, kesejarahan esai mulai dari 
tulisan Michel de Montaigne berjudul Essais (1580), hingga kepopuleran esai dalam 
kesusastraan Indonesia sejak H.B. Jassin menerbitkan bukunya berjudul Kesusastraan 
Indonesia Modern dalam Kritik dan Esei. Kebimbangan penggabungan dua state of 
mind turut membuatnya menjabarkan perbedaan karangan sastra, esai, dan karya ilmiah 
lengkap dengan kerangka hingga skema gambar. Posisi istilah puisi esai tetap tidak 
ditemukan oleh Agus R. Sardjono hingga akhir pembahasan.  

Namun tulisan tersebut tetap mengupayakan nama Denny JA, melalui istilah 
puisi esai, dianggap sebagai pembaharu. Pengupayaan tersebut dilakukan Agus R. 
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Sardjono dengan menghubungkan puisi esai dengan pernyataan-pernyataan dan 
pencapaian kepenyairan di Indonesia. Menurut Agus R. Sardjono, puisi di satu sisi 
kerap menghendaki penyair untuk mengolah dan memanfaatkan kata dan bahasa 
seoptimal mungkin. Chairil Anwar memilih kata dan mengejarnya hingga ke putih 
tulang kata-kata. Sutardji Calzoum Bachri menguji bahasa umum dan 
memporakporandakan konvensi bahasa umum untuk membebaskan kata dari konvensi 
umum–yang sarat muatan itu—hingga kata diharap dapat berdiri bebas dari muatan-
muatan sosial-ideologis-psikologis dsb. Berikut pernyataan Agus R. Sardjono mengenai 
puisi esai:  

 
“Pendeknya, pada puisi kadang ada kebutuhan pada penyair untuk 
menguji konvensi bahasa. Dalam pada itu, untuk beroleh peluang 
komunikasi sebesar-besarnya, Denny JA justru harus memilih bahasa 
yang sudah menjadi konvensi masyarakat dan memanfaatkannya sebagai 
cara termungkin untuk berkomunikasi dengan seluas mungkin 
masyarakat.” (Agus R. Sarjono, dalam Jurnal Sajak, edisi Januari 2013, 
hlm. 23) 

  
Pembacaan lain muncul dari tulisan Ignas Kleden23yang membahasakan tulisan 

Denny JA sebagai balada dan sajak sosial dimana gerakannya tidaklah baru di 
Indonesia. Sebuah percobaan untuk memberi bentuk kepada suatu varian lain dalam 
puisi Indonesia. Dalam artian bukanlah memberi pernyataan, sebagai bentuk baru, 
melainkan percobaan bisa jadi gagal tergantung penerimaan pembaca dari waktu ke 
waktu. Sementara Sapardi Djoko Damono24memberikan pemahaman pada apa yang 
disebutnya sebagai “karangan Denny JA”dengan apresiasi penuh agar puisi esai dicatat 
dalam perkembangan puisi Indonesia. Sapardi terus-menerus mengembalikan 
pengertian puisi esai itu pada Denny JA dengan berkali-kali menuliskan: “karangan 
yang disebutnya puisi esai”.  
 Sutardji Calzoum Bachri25 melalui tulisanberjudul Satu Tulisan Pendek atas 
Lima Puisi Panjang di Jurnal Sajak edisi Januari 2013lebih frontal lagi menghadirkan 
istilah “puisi pintar” dan “puisi bodoh”. Menurutnya puisi esai adalah puisi pintar. Yang 
dengan berbagai data, fakta, argumentasi, bisa memberikan kepintaran bagi pembacanya 
untuk memahami dan menghayati persoalan-personal yang terkait dengan masalah atau 
konflik sosial. Sutardji memberikan pengandaian, bahwa: 
 

“Kalau ada puisi pintar tentu ada puisi bodoh. Puisi bodoh adalah puisi 
yang meng-elaborate ekspresi primitif bahkan animalistik untuk 
mendapat sisi manusia yang bebas intens. Bila puisi pintar dengan seribu 
data memberikan pemahaman tentang kasus-kasus konflik sosial, puisi 
bodoh dengan ekspresi kebinatangan-jalang-nya ingin mengajak 
pembaca hidup sepadat seribu tahun”. (Sutardji Calzoum Bachri, dalam 
Jurnal Sajak edisi Januari 2013, hlm. 88) 
 

Dengan jelas, melalui kutipan di atas Sudardji membenturkan puisi esai dengan 
puisi Chairil Anwar. Dengan analogi: puisi esai Denny JA adalah “puisi pintar” 
sedangkan puisi-puisi Chairil Anwar adalah “puisi bodoh”(?). 
 Pernyataan-pernyataan dari sastrawan, akademisi, kritikus inilah yang 
barangkali diinginkan Denny JA untuk melanggengkan jalannya agar dipandang sebagai 



Kecenderungan Mutakhir Kritik Sastra dan Implikasi Politisnya 

Seminar Politik Kritik Sastra di Indonesia, 24-25 November 
Pusat Kebudayaan Koesnadi Hardjasoemantri, UGM 
 

seorang pionir, pembaharu, pembuka jalan baru melalui puisi esai. Sebagian dari 
pernyataan-pernyataan tersebut jika dibaca dengan seksama terkadang bimbang, tidak 
jelas, berupaya meraba-raba, sekadar mengapresiasi, bahkan terkesan sangat 
mengabaikan fungsi kritik sastra. Kebimbangan seperti ini, seperti dikatakan Katrin 
Bandel, bahwa kondisi dalam kesusastraan Indonesia tidaklah sederhana. Bahwa kita 
luput terhadap kondisi kritik sastra yang sudah sampai pada tahap memprihatinkan. 
Kritik sastra seakan tidak berlaku lagi sebagai instansi relatif independen yang 
melakukan evaluasi dan analisis dengan bertanggungjawab seperti seharusnya, maka 
politik sastra bisa merajalela.26 
 Sederet nama-nama sastrawan, akademisi, kritikus, membahas puisi Denny JA 
tentu belumlah cukup untuk apa yang disebut A.S. Laksana sebagai proyek ambisius. 
Kampanye-kampanye puisi esai terus dilangsungkan setelah buku Atas Nama Cinta 
terbit melalui melalui websitepuisi.esai.com, melalui jejaring sosial facebook.com, dan 
twitter.com.27Digelar dengan pengumuman meriah lomba review buku Atas Nama 
Cinta, lomba penulisan puisi esai, film pendek, hingga mengomentari puisi esai dengan 
total hadiah ratusan juta rupiah. Melalui kampenye di media sosial tersebut 
dimunculkan klaim, bahwa buku Denny JA, adalah tonggak yang membawa sastra ke 
era media sosial. Karena menurut klaim tersebut belum pernah terjadi sepanjang 
kesejarahan buku puisi, buku sastra, atau buku umum sekalipun. Klaim tersebut 
didasarkan padahitung-hitungan bahwa hanya dalam waktu sebulan, hits di websitepuisi 
esai meningkat drastis.28 
 Kampanye puisi esai sampai pula pada dunia entertainment dengan 
menggandeng sederet selebritis dan sutradara kenamaan Indonesia untuk membuat lima 
film berdasarkan lima judul puisi esai dalam buku Atas Nama Cinta. Kelima film 
tersebut kemudian ditayangkan dalam agenda Jogja-NETPAC Asian Film Festival 
(JAFF) VIII (29 Nov -7 Des 2013) di Yogyakarta. Dijadikan simulasi dalam pertemuan 
korban tragedi kekerasan bulan Mei 1998, peringatan hari lahir Pancasila di Taman 
Ismail Marzuki, dan momen hari buruh memperingati kematian Ruyati, TKW Indonesia 
yang dipancung di Arab Saudi. 

Sebelumnya, sosialiasi puisi esai turut dilakukan pada kalangan sastrawan dalam 
Kongres Sastra Komunitas Sastra Indonesia (KSI) yang berlangsung di kawasan 
Puncak, Jawa Barat, pada bulan Maret 2012. Dalam agenda itulah ajakan untuk 
membuat review, kritik, dan lomba penulisan puisi esai dikabarkan. Selanjutnya, 
diumumkan pula pada publik bahwa 23 penyair Indonesia turut menulis puisi esai 
sebagai sumbangsih dalam kemunculan puisi genre baru.Puisi-puisi esai para penyair 
tersebut kemudian dihimpun dalam lima judul buku. Beberapa penyair turut menulis 
puisi tersebut di antaranya: Agus Noor, Isbedy Setiawan, Mustafa Ismail, Chavchay 
Saefullah, Zawawi Imron, Ahmadun Yosi Herfanda, Anwar Putra Bayu, D. 
Kemalawati, Handry TM, Sihar Ramses Simatupang, Kurnia Effendi, dst.29 Kelima 
buku puisi esai juga diluncurkan pada 19 Maret 2014 di Taman Ismail Marzuki. 
 Melihat bagaimana pola Denny JA menghadirkan apa yang disebutnya sebagai 
puisi esai ke hadapan publik, dengan sangat ambisius, seakan memberi gambaran bahwa 
puisi dalam praktiknya hanya dianggapsebagai sampel riset terhadapsastra di Indonesia. 
Betapa sebuah proses panjang kepenyairan begitu diabaikan dan penggiringan opini 
terus dilakukan pada pembaca yang disebutnya sebagai responden. Perihal itu sendiri 
tidaklah mengada-ada dan dapat dibaca dalam enjelasan Denny JA di tulisannya 
bertajukPuisi Esai Apa dan Mengapa?. Tulisan tersebut menjadi bukti, bagaimana ia 
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menarik kesimpulan tentang risetnya terhadap pembaca puisi,sama seperti riset yang 
dilakukannya dalam dunia politik.  
 
33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh: Masuknya Denny JA 
 Tulisan-tulisan para sastrawan, akademisi, kritikus sastra sudah dihimpun 
mengenai Denny JA dan puisi esai. Meskipun sebagian besar tulisan tersebut tidak 
dapat mendudukkan konsep puisi esai untuk kemudian menjadikan puisi esai sebagai 
genre baru dan Denny JA sebagai tokoh pembaharunya. Tapi perihal tersebut sudah 
cukup menjadi pembuktian bahwa ia telah dibicarakan oleh para punggawa sastra. 
Sudah cukup untuk dijadikan pengakuan dan pembuktikan kepeloporan Denny JA. 
Gerakan lain berupa apresiasi juga sudah dilangsungkan sebagai kongkritisasi bahwa 
puisi esai digemari oleh pembaca, diapresiasi oleh seniman lintas karya seni, dan 
gerakan puisi esai telah diikuti pula oleh para penyair di Indonesia. Pada tataran inilah 
kemudian Tim 8 sebagai perumus buku 33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh 
berpegang. Politik balas budi dalam kesusastraan seakan bermain pada tataran ini. 
Hampir sebagian besar Tim 8 secara personal dan lembaga terlibat dalam proyek 
pengiringan opini publik terhadap puisi esai. 
 Tidak disangsikan bahwa proyek buku 33 Tokoh Sastra Indonesia Paling 
Berpengaruh ditaja oleh Denny JA.Tim 8 tetap berupaya mencari celah agar nama 
penaja dapat masuk dengan elok dalambuku tersebut. Maka menurut Tim 8 setelah 
melakukan penelusuran lebih jauh ke belakang, melacak rekam jejak setiap tokoh sastra, 
dan menelisik alur perjalanan sejarah kesusastraan Indonesia, kemunculan nama-nama 
33 sastra berdasarkan tiga pertimbangan.30 Celah untuk masuknya nama Denny JA 
terdapat pada pertimbangan kedua, yakni:  
 

“Kiprah dan kegiatan sang tokoh. Yang dimaksud di sini adalah berbagai 
tindakan dan kegiatan sang tokoh di bidang sastra dan budaya secara 
lebih luas. Pertimbangan atas hal ini dapat dirumuskan dengan sejumlah 
bertanyaan: seberapa penting kiprah dan kegiatannya? Apakah kiprah 
dan kegiatannya berdampak luas, sehingga mempengaruhi 
perkembangan kesusastraan dan kebudayaan Indonesia? Apakah kiprah 
dan kegiatannya melahirkan semacam gerakan yang sama atau berbeda, 
yang berdampak pada kehidupan sastra dan kehidupan sosial-budaya?  
Apakah kiprah dan peranannya mendapat dukungan luas, sehingga 
membentuk semacam aliran atau komunitas, atau sebaliknya 
memunculkan penolakan luas, sehingga menciptakan semacam 
perlawanan yang cukup besar?”  

 
Kiprah dan kegiatan ini sudah dibentuk sejak buku Atas Nama Cinta Denny JA 

dihadirkan hingga gerakan dan kampanye puisi esai.Pertimbangan-pertimbangan lain 
oleh Tim 8 dalam menetapkan kriteria pemilihan 33 tokoh sastra Indonesia paling 
berpengaruh dikuatkan pula dengan membuat empat kriteria lain. Yang apabila satu 
tokoh memenuhi salahsatu dari empat kriteria tersebut, maka tokoh tersebut dinilai 
layak masuk dalam daftar tokoh paling berpengaruh. Jika dibaca secara keseluruhan 
kriteria tersebut, maka akan tampak jelas bahwa Denny JA dikategorikan pada bagian 
ke-empat: “Dia menempati posisi sebagai pencetus atau perintis gerakan baru yang 
kemudian melahirkan pengikut, penggerak, atau bahkan penentang, dan akhirnya 
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menjadi semacam konvensi, fenomena, dan paradigma baru dalam kesusastraan 
Indonesia.” Kehadiran kategori ini sudah bisa dijelaskan dari uraian-uraian di atas. 

Pertimbangan dan kriteria dari Tim 8 sebagai eksekutor untuk memasukkan 
nama Denny JA sebagai tokoh berpengaruh menjadi sandaran bagi penggiat 
kesusastraan melakukan kritikan, melayangkan petisi, dan melakukan gerakan turun ke 
jalan. Menyuarakan bahwa telah terjadi pembodohan dalam kesusastraan Indonesia. 
Sebab memang, Tim 8 mempunyai tujuan agar buku tersebut bisa diakses masyarakat, 
masuk ke sekolah-sekolah, dan menjadi sebuah sejarah. 

Keterangan di bagian penutup buku, dengan judul Yang Indah dan yang Luput 
turut menjadi penanda cederanya moral dan integritas Tim 8 dalam sastra. Bagian 
penutup tersebut memperlihatkan bagaimana tokohdi luar 33 tokoh, seakan dikerdilkan, 
dikebiri proses dan capaian karyanya. Masih pentingkah menuliskan tokoh-tokoh lain di 
luar tokoh yang sudah dipilih jika hanya untuk memunculkan argumentasi yang tidak 
dapat dipertanggungjawabkan? Dalam uraian tersebut dituliskan bahwa mungkin saja 
seorang sastrawan tak diragukan lagi kedudukan petingnya dalam sastra Indonesia 
karena karya-karyanya sangat berhasil. Tapi menurut Tim 8: 

 
“tidak semua tokoh sastra yang karyanya mencapai tingkat estetis yang 
sangat mengesankan memenuhi kriteria yang kami tetapkan, khususnya 
menyangkut lingkup pengaruhnya. Ternyata beberapa tokoh sastra(wan) 
sangat mengesankan dari segi karya namun pengaruh dan dampaknya 
relatif terbatas secara sosial budaya”. (Tim 8, Yang Indah dan yang 
Luput, catatan penutup buku 33 Tokoh Sastra Indonesia Paling 
Berpengaruh) 

 
Pandangan ruang lingkup budaya tersebut seakan merujuk pada sederet nama 

sastrawan seperti yang turut ditulis dalam penutup buku tersebut. Semisal, 
kecemerlangan prosa A.A Navis terpinggirkan dikarenakan ia tinggal dalam ruang 
lingkup kebudayaan Minangkabau dan dengan ini Tim 8 berpandangan bahwa ruang 
lingkup pengaruhnya hanya sebatas puak Minangkabau. Atau Sitor Situmorang, 
meskipun puisinya mengesankan, tapi menurut Tim 8 dikarenakan ia sebagian besar 
menjalani proses kreatifnya di luar negeri, ia dianggap telah memutus hubungan 
kepenyairan dengan pembaca di Indonesia, dan berakibat relatif terbatasnya pengaruh 
kepenyairannya. Sederet nama sastrawan seperti Asrul Sani, Ramdan K.H, Utuy Tatang 
Sontani, Y.B. Mangunwijaya, Umar Kayam, Wing Kardjo, Toto Sudarto Bachtiar, Saini 
K.M, Ahmad Tohari, Danarto, hingga Seno Gumira Ajidarma turut dituliskan di bagian 
catatan belakang dalam artian mereka tidak tergolong sastawan paling berpengaruh. 
Kekaburan data dan kelemahan persepsi Tim 8 terhadap tokoh-tokoh lain, yang 
dituliskan di luar 33 tokoh paling berpengaruh pilihan mereka, tentu akan 
menghantarkan pembaca pada kesalahan persepsi. Bahwa tokoh tersebut tidak 
mempunyai pengaruh seperti tokoh terpilih. 

Secara tidak langsung dalam tulisan penutup buku, ketokohan Denny JA 
dilegitimasi terus-menerus dengan melakukan pelemahan terhadap tokoh lain, untuk 
meyakinkan pembaca bahwa nama tersebut memang layak masuk sebagai tokoh paling 
berpengaruh. Menurut Tim 8 beberapa tokoh lain tidak mengesankan dalam segi karya, 
bahkan sama sekali bukan sastrawan, namun dilihat dari ruang lingkup pengaruhnya di 
bidang sastra, mereka menempati posisi penting bahkan tak terbantahkan sebagai tokoh 
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sastra paling berpengaruh. Tak dapat dielakkan lagi, pandangan tersebut ditujukan untuk 
Denny JA.  

Semua penjabaran di atas memperlihatkan pada publik sastra hari ini betapa 
praktik rekayasa sastra bisa dilakukan secara masif untuk memunculkan seorang tokoh 
sastra paling berpengaruh. Kuasa modal bahkan membuat para sastrawan, akademisi, 
dan kritikus dapat melanggengkan praktik tersebut. Jangan-jangan polemik kesusastraan 
mengenai puisi esai dan buku 33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh sudah 
diprediksi oleh Denny JA sebagaimana ia menyatakan melalui lembaga surveinya 
mampu memprediksi apa yang belum terjadi. Jangan-jangan pula, tulisan di tangan 
Anda ini jauh hari sudah terpetakan pula olehnya, sebagaimana ia, konon bisa 
memetakan pandangan politik seseorang. *** 
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