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Abstrak  

Konstruksi estetika sastra anak 1980-an didominasi oleh kuasa Orde Baru, 
seperti sastra anak Balai Pustaka, Tiga Serangkai, dan Pustaka Jaya. Namun, era 
itu juga muncul sastra anak Islami. Masalah utama yang dikaji dalam penelitian ini 
adalah bagaimanakan formasi wacana sastra anak Islami itu hadir di tahun 80-an. 
Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa sastra anak “Islami” di era tahun 1980-an 
merupakan sebuah wacana yang berdiri sendiri dalam dunainya. Dia melintang 
dalam wacana yang dominan masa itu. Dia adalah wacana yang tersingkir dan 
dilarang ,secara tersirat, untuk dibicarakan. Kehadirannya dalam sejarah sastra 
Indonesia terus menunjukkan eksistensi, memiliki pendukung, dan duniannya 
sendiri. Di tahun 1980-an, sastra anak “Islami” ini disingkirkan sebab dipandang 
sebagai wacana yang berpotensi untuk meruntuhkan kuasa dan dominasi politis 
Orde Baru. Sebab, Islam dipandang sebagai kekuatan yang potensial dalam 
menentang kuasa rezim Orde Baru. 
 
Kata kunci: sastra anak Islami, estetika sastra Indonesia 1980, dan wacana- kuasa 
 
The aesthetic construction of children literature in the 1980’s period is dominated by 
the New Order power, e.g. Balai Pustaka, Tiga Serangkai, and Pustaka Jaya. 
However, this period also appears Islamic children literature. The problem of this 
reseacrh is how the formation of Islamic children literature discourse presented in 
this period. The Islamic children literature in this period is the others discourse that it 
is exsist by its self. It across in the dominant discourses. The Islamic children 
literature is banned to speaking. In fact, the Islamic children literature is evacuated 
by the power of New Order.  In spite of, the Islamic children literature  have mass, 
supporter, and exist in the his world. By New Order era, Islamic children literature 
asumsed as the potential power to contra and resistence the New Order power.   
 
Key word: Islamic children literature, Indonesia literature aesthetic, power of 

discourse.  

 

PENGANTAR  

Partiningsih (2015) dalam kajiannya tentang sastra anak Balai Pustaka 80-an 

menyebutkan bahwa sastra anak Balai Pustaka 80-an merupakan perpanjangan 

dari Orde Baru. Sastra anak terbitan Balai Pustaka merupakan sebuah wacana 

yang melanggengkan dan mendukung kuasa Orde Baru. Lebih lanjut dikatakan 

bahwa tata naratif sastra anak ini tidak sesuai dengan dunia anak. Sementara itu, 

Sarumpaet (2010:11) mengatakan bahwa era 70-an pemerintah memiliki kesadaran 

yang besar dalam membangun budaya melalui sastra anak. Namun, keadaan 

ekonomi tidak memungkinkan sehingga tahun 1970-an pemerintah mengadakan 
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Proyek Pengadaan Buku Inpres untuk mendorong pertumbuhan perbukuan pada 

umumnya dan sastra anak khususnya di Indonesia.  

Dua penelitian tersebut menunjukkan bahwa ada persoalan dalam sastra 

anak Indonesia tahun 80-an. Di satu sisi muncul sastra anak terbitan Balai Pustaka 

yang mendominasi kesastraan anak sebab didukung dan dilembagakan oleh 

negara. Namun, di sisi yang muncul sastra anak yang diterbitkan di luar Balai 

Pustaka. Sastra anak ini juga mendukung estetika yang dikembangkan oleh Balai 

Pustaka, tetapi dengan tata naratif yang diterima oleh dunia anak. Sebagai 

contohnya adalah terbitan Pustaka Jaya, Tiga Serangkai, dan Gramedia. Seperti 

yang dikatakan oleh Partiningsih (2015) bahwa jenis sastra itu merupakan sastra 

anak yang dilembagakan, didukung, dan dikatakan bernilai sastra oleh kuasa Orde 

Baru. Jadi, sastra ini adalah sastra yang resmi dari kuasa Orde Baru 

Di satu sisi, terbitlah sastra anak yang bertema “Islami”. Tema Islami ini masih 

dalam perdebatan hingga kini, seperti polemik sastra Islam atau genre sastra Islami 

yang masih belum menemukan kejelasannya batasannya. Munculnya sastra yang 

bertopik Islam ini menjadi satu persoalan tersendiri pada masa 80-an. Sebab, 

estetika kesastraan khususnya sastra anak dikuatkan dengan estetika yang 

dominan pada masanya, seperti munculnya estetika sastra majalah Horison, atau 

bentuk estetika sastra tertentu. Hal ini serupa dengan yang diungkapkan oleh Ariel 

Heryanto mengenai hegemoni sastra dan sastra berpolitik (1988), yakni ada sastra 

yang resmi dan ada sastra yang tidak resmi. Wacana yang demikian ini juga muncul 

dalam buku Sapardi Djoko Damono (1978) mengenai sastra yang adiluhung atau 

sastra serius dengan wacana sastra populer. 

Kemunculan sastra ataupun bacaan anak Islami ini menimbulkan persoalan 

sebab wacana estetika yang dominan bukanlah yang demikian, tetapi sastra yang 

mendukung politik dan kuasa Orde Baru. Sementara itu, kesastraan Islam atau 

bacaan anak Islami seringkali dihubungkan dengan kuasa Islam dan kekuatan 

politik Islam di era Orde Lama, seperti estetika yang dikembangkan oleh Lesbumi 

(Lembaga Seniman Muslimin Indonesia) yang berafiliasi dengan Partai Nadhatul 

Ulama ataupun Masbi, yang membawa konsep kebudayaan Islam dan seniman 

Islam (Chisaan, 2012). Dengan asumsi demikian, sastra Islami sendiri dapat 

dimaknai sebagai sebuah kekuatan politis dan potensi ideologis yang berbeda 

dengan kuasa Orde Baru, yang mendominasi estetika kesastraan Indonesia. 

Bahkan, sastra anak Islami ini dapat dipandang sebagai sebagai wacana yang 
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mungkin memberikan komentar atas wacana kesastraan anak pada masa itu 

ataupun menjadi wacana yang berbeda pada masa itu. Namun, kemunculannya 

tetap menjadi sebuah pertarungan wacana kesastraan atau estetika, terutama 

sastra anak pada masa itu.    

Berdasarkan asumsi tersebut, kajian ini mempersoalkan tentang bagaimanakah 

terbentuknya wacana sastra anak Islami yang bisa berbeda dengan wacana sastra 

yang dominan pada masa. Selain itu, kajian ini juga berusaha menjawab persoalan 

tentang mekanisme wacana sastra itu berkembang dan memberikan pengaruhnya 

dalam estetika kesastraan Indonesia, terutama tentang sastra atau bacaan anak.  

Untuk menjawab persoalan tersebut, konsep yang digunakan adalah wacana 

dan kuasa seperti yang dikenalkan oleh Michel Foucault. Gagasan dari Michel 

Foucault ini diambil dari interpretasi Madan Sarup dalam An Introductory Guide to 

Post Structuralism and Post Modernism (1993). Teori yang dikemukan oleh Michel 

Foucault ini merupakan teori wacana dan kuasa. Teori ini memiliki anggapan bahwa 

masyarakat memproduksi suatu wacana. Wacana itu dikendalikan, diseleksi, 

dikontrol, diorganisasi, dan sekaligus disalurkan dengan berbagai prosedur dan 

cara. Tugas dari wacana itu adalah untuk mengawasi kuasa-kuasa dan ancaman-

ancaman  atas keberadannya. Hal ini ditujukan untuk memperoleh kuasa atau 

penguasaan atas berbagai peristiwa baik yang kebetulan dan direncanakan. Dalam 

analisis wacana, salah satu prosedur dalma memproduksi wacana dilakukan 

dengan cara pelarangan. Pelarangan ini menurut Foucualt merupakan sesuatu yang 

saling bersinggungan dan saling memperkuat satu dengan yang lain.          

METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yakni penelitian yang 

mengutamakan kualitas data dan bukan jumlah data (bdk. Moleong, 2007:4-7). 

Objek material yang digunakan adalah sastra anak tahun 80-an yang “bertopik 

ataupun membawa gagasan Islam” dan karya sastra anak yang  bukan “bertopik 

Islam”. Objek formalnya adalah wacana kuasa, latar sosial pada masa itu, konsep 

estetik sastra Indonesia khususnya bacaan anak baik yang sesudah ataupun 

sebelum tahun 80-an. Data dalam penelitian ini adalah tata naratif atau topik yang 

dibawa oleh karya sastra anak, isi karya sastra anak, konsep estetik sastra 

Indonesia, wacana kuasa yang berkembang pada masa itu yang berhubungan 

dengan sastra anak, dan berbagai informasi yang berhubungan dengan topik 

penelitian ini. Sumber data diperoleh dari karya sastra anak tahun 80-an baik yang 
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“bertopik Islam” dan yang bukan “bertopik Islam”, dan berbagai pustaka yang 

berhubungan dengan topik penelitian.     

Interpretasi data atau analisis data dilakukan mendasarkan pada operasional 

konseptual dari teori wacana dan kuasa Michel Foucault. Faruk (2008:78) 

mengemukan bahwa langkah-langkah metodelogis dalam analisis wacana Foucault 

ini meliputi empat prinsip. Prinsip pertama adalah pembalikan untuk melihat adanya 

suatu pemotongan dan penyaringan wacana. Prinsip kedua adalah prinsip 

diskontinuitas. Prinsip ketiga adalah spesifitas. Prinsip keempat adalah eksterioritas. 

Dalam melakukan keempat prinsip itu, ada dua arah analisis dalam  menerapkan 

teori wacana Michel Foucault, yakni analisis pelarangan dan analisis genealogis. 

PEMBAHASAN 

Sastra Anak “Islami” sebagai Wacana 

Kemunculan sastra anak yang “bertopik Islam” di era 80-an menunjukkan 

perbedaan dengan topik sastra anak tahun 80-an yang dominan pada masa itu. 

Sastra anak tahun 80-an yang dominan pada masa itu adalah bertopik 

pembangunan negara yang dikemas dalam berbagai genre atau narasi seperti 

petualangan, pengalaman sehari-hari, kehidupan di desa, cita-cita, kehidupan masa 

kecil, dan lain-lain. Sastra anak yang demikian ini diterbitkan oleh Balai Pustaka, 

Pustaka Jaya, Tiga Serangkai, dan lain-lain. Selain itu, karya sastra anak yang 

bertopik bukan pembangunan negara, tetapi suatu petualangan dalam 

memecahkan masalah, seperti  Serial Noni dan Serial Astrid yang diterbitkan oleh 

Gramedia.  

Dari dua contoh topik ini menjadi mainstream atau arus utama dalam 

membangun estetika sastra anak Indonesia pada tahun 80-an. Hal ini menunjukkan 

bahwa terdapat usaha-usaha penyingkiran ataupun pengebirian estetika sastra 

anak yang berbeda dengan topik yang dominan itu. Topik yang dominan tersebut 

menjadi acuan estetik karya sastra anak. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari kuasa 

dan ideologi pada masa sebelumnya dan juga ketika sastra anak itu hadir, yakni 

masa Orde Baru. Persoalan yang muncul dalam sastra anak “Islami” pada masa 80-

an ini adalah apakah sastra anak ini merupakan komentar dari wacana yang 

dominan dan sastra anak ini memberikan dukungan ataupun menjadi bagian yang 

melintang seakan tidak berhubungan dengan wacana estetika sastra anak pada 

masa itu. Untuk membuktikan hal itu, tata naratif sastra anak Islami era 80-an 

menjadi pilihan untuk mengetahui identitas sastra anak Islami ini sebelum 
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melanjutkannya ke dalam analisis wacana tentang sastra anak “Islam” pada masa 

itu.        

Wacana sastra Islam, terutama untuk sastra anak sendiri, pada hakikatnya 

telah muncul sejak lama. Hal ini terlihat dari tulisan dalam naskah Melayu klasik baik 

dalam bentuk syair atau hikayat tentang ajaran agama. Sebagai contohnya adalah 

yang disebut sebagai sastra kitab yang dapat dipandang sebagai salah satu dari 

genre estetika Islami. Hal ini tidak dapat dihindarikan sebab mayoritas penduduk 

Indonesia beragama Islam. Islam menjadi sumber dalam penulisan berbagai aturan, 

tradisi, sastra, kitab, undang-undang, cerita, dan berbagai kronik lainnya. Buku 

Serat Centhini sendiri telah menyebutkan tentang Serat Kabar Neraka (Brakel-

Papenhuyzen, 2003). Dari contoh itu dapat dikatakan bahwa sudah ada usaha 

dalam membentuk apa yang disebut sastra Islam.  

Suryadi (2009:69) menyebutkan bahwa pada masa awal terbitnya buku 

cetakan telah terbit syair yang berjudul Syair Syurga yang menghadirkan gagasan 

Islami tentang surga yang bersumber dari interpretasi Al Quran. Gagasan serupa 

juga sudah muncul pada manuskrip Melayu klasik tentang surga. Hal itu muncul 

dalam manuskrip seperti Hikayat Abdullah Asyir dan Dayang Rohani, (Wieringa 

dalam Suryadi, 2009), Hikayat Raja Jumjumah, Syair Neraka Syair Azab dan 

Neraka, Syair kanak-kanak (Braginsky, 1993b). Masyarakat Jawa mengenal sastra 

suluk atau tasawuf (Pigeaud, 1967:85). Perkembangan sastra ini begitu 

mengagumkan seiring dengan perkembangan agama Islam itu sendiri di Nusantara. 

Beberapa contoh ini telah menunjukkan bahwa ada usaha dalam membentuk 

estetika sastra Islami. Estetika ini pun dikembangkan melalui berbagai produk, 

terutama karya sastra.  

Namun, di era kolonial, tepatnya masa 1900 hingga 1945, estetika sastra 

Islam tidak begitu berkembang dan bahkan tersingkir ataupun dihilangkan dalam 

konstelasi kesastraan Indonesia. Hal ini dapat diduga karena adanya politik kolonial 

pada era itu yang menyingkirkan kekuatan Islam (Suminto, 1986). Namun, era 

Polemik Kebudayaan ditunjukkan dengan munculnya perbedaan mengenai arah 

perjalanan kebudayaan Indonesia, yakni antara Barat dan Timur, antara Jawa atau 

lokalitas hingga gagasan seperti yang dikembangkan di pondok pesantren 

(Mihardja, 1986). Hal ini menunjukkan masih ada potensi dan berkembangnnya 

gagasan estetika Islam di era itu. Sementara itu, wacana yang dominan 

berkembang adalah wacana sastra seperti yang digagas oleh dunia kolonial, 
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misalnya melalui gagasan sastra romantik, realis, hingga individualisme yang 

dikembangkan pada era tahun 1945-an (Prasojo dan Susanto, 2015). Setelah 

Indonesia merdeka terutama Orde Lama, sastra Islami atau estetika Islam muncul 

dan berafiliasi dengan partai politik. Selain itu, pertarungan estetika juga muncul 

pada masa itu seperti estetika realisme sosialis (Barat), Islam, dan gagasan 

humanisme universal yang juga berasal dari Barat. Fakta ini menunjukkan bahwa 

terdapat pertarungan wacana yang berebut estetik dalam perjalanan sastra 

Indonesia.  

Tata naratif sastra anak Islami pada era 80-an menjadi pembuka jalan untuk 

mengetahui isi ataupun topik yang dibawa oleh sastra anak tahun 80-an. Karya 

sasta anak yang terbit pada tahun 80-an diantaranya adalah Tawanan Perang 

Badar (1986) karya A. Damhoeri, Abu Bakar Siddik; Khalifah Pertama (1977, 1982) 

karya Zuber Usman, Siksa Neraka (tanpa tahun) oleh Muh. Rahimsyah A.A. dan 

Irayadul Anam, Taman Surga (tanpa tahun) oleh Ema Wardana, Pedihnya Siksa 

Neraka (tanpa tahun) oleh MB. Rahimsyah AR, Seri Wali Songo (Sunan Giri) oleh 

Syams dan Rahimsyah, Wali Pertama Syeik Maulana Malik Ibrahim oleh Mb. 

Rahimsyah,  Azab Neraka (1980, anonim), dan lain-lain. Dari berbagai karya sastra 

anak itu, komik strip untuk anak cukup dominan. Karya jenis ini dicetak oleh 

berbagai penerbit yang tidak begitu terkenal dan cenderung samaran baik di Kudus, 

Semarang, Surabaya, hingga Surakarta. Namun, nama pengarang dicurigai sebagai 

nama samaran. Terlepas dari itu, persebaran karya ini tidak dapat diremehkan 

meski belum ada data yang memadai dan hanya berdasarkan pada keragaman 

terbitan karya jenis ini. 

Komik strip anak atau karya sastra anak ini berisi tentang kabar neraka dan 

surga. Neraka digambarkan sebagai sebuah siksaan yang seperti dikabarkan dalam 

kitab suci Al Quran. Sebagaimana contohnya adalah homoseksulitas. Gambar itu 

menunjukkan siksa bagi mereka yang melakukan hubungan homoseksualitas 

sepertti ditusuk dengan besi panah dari anus hingga mulutnya bagi laki-laki dan 

ditusuk dengan besi yang panas bagi perempuan di bagian kemaluannya. Bagi 

mereka yang melakukan perebuatan iri, dengki, dan suka memaki, mencela, atau 

mengunjingkan orang lain diberi siksa berupa dipotong lidahnya dengan gunting, 

geraji, dan pisau dengan tangan yang terborgol. Sementara itu, mereka yang 

meninggalkan puasa wajib disiksa dengan dimasukkan ke dalam api yang berkobar-

kobar dan mereka berusaha melarikan diri dari terkaman ular yang besar. 
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Gambaran itu justru tidak digambarkan di dalam surga. Surga hanya digambarkan 

dengan cahaya yang putih dan memancar segala arah.  

Melihat topik itu, sastra anak Islami ini juga berpotensi sebagai komentator 

atas wacana tentang pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, yakni manusia 

yang bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa.  Namun, isu manusia yang bertaqwa 

pada Tuhan Yang Maha Esa ini memiliki makna yang berbeda bagi sastra anak 

yang lainnya, terutama sastra anak Pustaka Jaya ataupun Balai Pustaka. Manusia 

yang bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa adalah manusia yang suka menolong, 

membangun masyarakat, memecahkan persoalan bangsa, dan membangun 

lingkungan. Sikap berbudi pekerti yang baik dan berperilaku yang baik pada sesama 

dan lingkungan terutama pengorbanan pada masyarakat dan negara menjadi 

bagian dari sikap bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa.  

Dua konsep ini berbeda dan seakan menjadi wacana yang berbeda. Konsep 

spritualitas dan ketaqwaan yang dominan pada era itu berbeda dengan ketaqwaan 

yang digagas oleh sastra yang bertema Islami. Ketaqwaan yang digagas adalah 

menjalankan perintah agama. Namun, dalam sastra Islami ini  seakan-akan tidak 

ada unsur yang menentang kuasa yang dominan pada masanya, yakni kuasa rezim 

Orde Baru. Namun, bila dilihat kembali isi yang diungkapkan, ada beberapa hal 

yang justru memberikan kritikan dan kecaman pada rezim kuasa Orde Baru. Bila 

sastra anak pada masa itu mengutamakan gagasan anak Indonesia sebagai bagian 

dari pembangunan baik objek dan subjek pembangunan negara, sastra anak Islami 

muncul dengan mengatakan bahwa anak Indonesia adalah anak yang bertaqwa 

pada Allah  swt dan menjalankan ajaran agama Islam secara baik dan sempurna. 

Hal ini menimbulkan satu kritik dan kecaman terhadap pemerintah Orde Baru 

seperti korupsi, bermuka dua, bergaya hidup mewah dari para pejabat, tidak 

berbuat adil pada rakyat, memakan harta riba (bunga bank), perjudian, perzinaan 

(lokalisasi yang resmi), dan lain-lain, ada yang dilegalkan. Jadi, sebenarnya, 

kemunculan sasatra anak Islami ini juga menjadi komentator atas kuasa dominan 

Orde Baru dan sekaligus wacana yang berbeda pada wacana yang dikembangkan 

oleh sastra anaka yang pro-Orde Baru, yakni sastra anak yang mendukung 

pembangunan negara.  

Sistem Ekslusi atau Pelarangan 

Hilangnya atau meredupnya sastra anak yang bertema Islam dalam kontelasi 

sastra Indonesia pada umumnya ini dapat dilihat sejak terbentuk sastra Indonesia 
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modern oleh kuasa kolonial Belanda. Larangan itu dapat dilihat dari catatan Rinkes 

yang mengatakan bahwa sastra modern Indonesia yang baik adalah sastra yang 

terbebas dari wacana SARA, yakni suku, ras, dan agama. Larangan ini secara jelas 

dan nyata merupakan bentuk kekuatan kolonial untuk menguasai dan mengontrol 

peradaban dan pemikiran masyarakat jajahannya, yang bertujuan melanggengkan 

kuasa kolanial. Dengan tidak membicarakan SARA, sastra Indonesia modern 

merupakan sastra yang baku dan bernilai estetika, seperti yang dikemukan oleh 

sastra versi Balai Pustaka. 

Estetika yang dibangunkan pun demikian. Dengan mengambil gagasan sastra 

romantik, realis, gagasan Barat yang lain, sastra atau motif yang diciptakan 

diantaranya adalah kisah petualangan. Melalui kisah itu, sastra Indonesia modern 

versi kolonial mengembangkan konstruksi materialisme, seperti konstruksi manusia 

superhero, individual, dan menguasai ruang dan lingkungannya, seperti yang 

terlihat dari kisah Robinson Crosoe (Prasojo dan Susanto, 2015).  Sastra yang 

berada di luar itu, oleh tradisi kolonial, dipandang sebagai sastra liar, sastra tidak 

bernilai, dan sastra yang patut disingkirkan. Cap sebagai sastra Melayu rendah dan 

bacaan liar hingga sastra roman picisan juga dikenalkan dengan sastra yang tidal 

layak dan tidak bernilai sastra.  

Sastra yang bertema agama terutama sastra Islam merupakan sastra yang 

tidak diizinkan atau sastra yang dilarang dalam konsep estetik sastra Indonesia di 

masa kolonial. Hal ini pun berlanjut dengan pada era 1945. Konsep yang 

dikukuhkan adalah konsep kesastraan seperti yang digagas oleh Chairil Anwar dan 

para pendukungnya. Sekali lagi, era 1950-1965 terlibat perdebatan kebudayaan 

yang masuk dalam ranah politik. Kemunculan estetika sastra Islam dibawa oleh 

partai yang berhaluan agama Islam, seperti munculnya Lesbumi, Masbi, ataupun 

Leksi. Konsep estetika sastra Islam muncul bersama dengan konsep estetika realis 

sosialis, humanisme universal, dan sejenisnya. Sebagai pemenang dari perdebatan 

itu adalah sastra yang berorientasi pada dunia Barat, seperti humanisme universal.  

Era tahun 1970-an hingga sebelum reformasi, gagasan estetika yang 

dikembangkan sastra Indonesia adalah gagasan Barat seperti kelompok Horison, 

Dewan Kesenian Jakarta, ataupun kembalinya para sastrawan yang membawa 

konsep Eropa seperti Iwan Simatupang dengan eksistensialisme, Rendra dengan 

drama, dan berbagai paham yang lainnya, seperti sastra dalam surat kabar 

Kompas. Selain itu, sastra Indonesia juga muncul gagasan lokalitas atau sastra 
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pinggiran. Namun, ada juga gerakan yang muncul di tahun 1990-an seperti 

munculnya sastra religius ataupun sastra sufistik ataupun sastra transendental 

seperti yang dikemukan oleh Kuntowijoyo (1984). Hal ini menunjukkan bahwa telah 

muncul kembali bibit-bibit estetika religi ataupun estetika Islami dalam sastra 

Indonesia. Namun, estetika sastra Islam yang muncul itu pun harus kembali 

meredup dan kalah dengan wacana yang dikembangkan oleh estetika  sastra yang 

lain.  

      Larangan berikutnya adalah larangan yang menyatakan bahwa pembicaraan 

sastra yang bernafaskan agama Islam secara tersirat dilarang atau ditabukan oleh 

Orde Baru.  Hal ini berhubungan dengan pandangan politis kuasa Orde yang 

melihat Islam sebagai sebuah kekuatan yang potensial dalam meruntuhkan 

kuasanya.  Konsep estetika ini terlihat dari absennya sastra yang bertopik agama 

Islam dalam dunia sastra Indonesia pada periode Orde Baru. Hal ini juga didukung 

dengan berbagai publikasi yang jarang sekali memunculkan sastra yang bertopik 

ajaran Islam. Bahkan, hal ini juga didukung oleh kritik sastra dan kajian sastra di 

berbagai perguruan tinggi yang jarang sekali ataupun bahkan tidak ada yang 

melihat konsep estetika sastra Islam. Sementara itu, sastra Islam yang dimasa 

lampau atau klasik hanya dilihat dari sisi strukturnya, tidak mengali secara dalam 

konsep estetika sastra Islam yang dikembangkan. Namun, para sarjana asing, 

seperti Braginsky justru meneliti konsep estetika sastra Melayu klasik yang dikaitkan 

dengan khasanah sastra Islam. Konsep tentang sastra tasawuf ataupun sastra yang 

berfaedal dan kamal adalah contohnya (Braginsky, 1993a). 

Gagasan yang demikian ini juga tersalurkan dalam larangan yang tersirat dalam 

sastra anak. Namun, kemunculan sastra anak yang berjenis komik strip tentang 

surga dan neraka bagi umat Islam menjadi bukti bahwa ada keberanian dan upaya 

dalam memberikan wacana yang lain tentang estetika Islam. Namun, dengan 

mengambil topik surga dan neraka seakan memberikan wacana yang berbeda dan 

melintang diantara wacana yang dominan. Dengan menampilkan dirinya sebagai 

sastra murahan, cap yang bukan sastra dari sisi penampilan, komik strip itu 

menjadikan hal itu sebagai strategi untuk dapat memasuki wacana yang dominan. 

Hal ini ditujukan untuk menghindari sensor agar sastra anak Islami berjenis 

demikian ini dapat terbit dan beredar dalam dunianya sendiri, yang terpisah dengan 

wacana sastra anak atau sastra yang dominan dan dibakukan ketika. Jadi, 

penampilan  yang demikian ini bertujuan untuk mengelabuhi larangan yang tersirat 
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dengan cara memanfaatkan streotipe atau cap dalam dirinya sendiri, yakni sastra 

yang jelek, mutu rendah, penampilan yang tidak “sastrawi”. 

Larangan yang lain adalah bentuk larangan yang bersifat subjektif. Orang yang 

berbicara sastra Islam tidak akan dianggap sebagai bahan pembicaraan yang serius 

dan masuk dalam estetika sastra Indonesia di era itu. Hal ini dicontohkan dengan 

munculnya gagasan sastra transendental yang kurang mendapat sambutan. Hal 

serupa juga dilakukan oleh A. Teeuw yang mengemukan gagasan tentang puisi 

mistik Jawa  bukan sebagai puisi Islami atau estetika sastra Islami (1979:102-140). 

Selanjutnya, puisi-puisi seperti karya Mh. Ainun Nadjib pun tidak dianggap sebagai 

puisi yang bertopik atau berestetika Islam, malah disebut sebagai sastra mistik atau 

mistik Jawa hingga muncul sebutan sastra sufi. Dari kasus ini tampak sekali bahwa 

kehadiran sastra yang bertopik Islami ini berada di pinggiran. Sebab, siapa yang 

berhak bicara tentang sastra dan estetika kesatraan Indonesia malah tidak atau 

sama sekali membicarakan dan mengenalkan konsep estetika Islami. Fakta ini 

menunjukkan bahwa konsep sastra Islami sama sekali tidak dibicarakan oleh pihak 

yang berotoritas dalam dunia sastra Indonesia pada era itu.  Konsep ini pun 

berdampak pada estetik sastra anak Islami itu sendiri. 

Larangan subjektif yang dilakukan melalui pihak yang berotoritas ini 

menunjukkan bahwa ada semacam larangan yang tegas yang berupa pembatasan-

pembatasan. Dalam sastra Indonesia sendiri, sastra anak merupakan sastra yang 

terpinggirkan, tidak patut dibicarakan di lingkungan akademik, hingga sastra yang 

tidak bernilai sebab hanya untuk anak-anak ataupun tidak membawa signifikasi 

dalam kehidupan masyarakat. Pembatasan yang demikian ini berdampak pada 

sastra anak secara umum. Sastra anak diibaratkan seperti bacaan yang berada di 

luar dunia sastra Indonesia pada umumnya. Dia berada dalam ranah yang pinggir, 

dunia lain, dan bahkan dia bukan sastra yang patut dikaji ataupun dibicarakan. 

Apalagi dengam konsep sastra anak Islami. Sastra anak Islami merupakan wacana 

yang berada jauh dipinggir dan tersingkirkan secara jauh. Dapat dibayangkan 

bahwa sastra anak  saja tidak dianggap sebagai sastra atau dibatasi sebagai sastra 

yang tidak perlu dibicarakan. Apa lagi sastra anak Islami, hal ini tentu saja 

berdampak sangat jauh dari sisi estetika kesastraan Indonesia. Pembatasan pihak 

yang berotoritas inilah yang menjadikan sastra anak Islami atau sastra anak tidak 

pantas dibicarakan sebab dianggap tidak membawa manfaat yang signifikan bagi 

kehidupan 
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Sastra anak Islami merupakan pengulangan-pengulang dari kitab suci dan 

ajaran-ajaran agama. Teks-teks yang agung seperti Al Quran dan Al Hadist 

merupakan referensi dari sastra anak Islam. Kemudian dari teks-teks yang agung itu 

diturunkan menjadi berbagai macam epigonnya hingga sastra anak Islam. Karena 

dia hanya epigon dari ajaran agama dan nilai-nilai agama Islam, sastra ini dianggap 

bukan sebagai sastra yang baik dan bernilai estetik sebab hanya mengulang dan 

mengekor saja.  Ditambah lagi dia bergenre sebagai sastra anak yang Islami. 

Namun, di satu sisi, teks-teks sastra yang dianggap sebagai sastra yang 

sesungguhnya atau sastra yang serius dan bernilai estetika itu juga merupakan 

sebuah komentar dan epigon dari  wacana yang dominan ketika itu. Hal serupa juga 

terjadi pada sastra anak yang dominan pada masa ini. Sastra yang diterbitkan Balai 

Pustaka, Pustaka Jaya, Tiga Serangkai, dan Gramedia juga merupakan 

pengulangan dan komentar-komentar dari teks agung atau narasi besar tentang 

pembangunan Indonesia. Jadi, pembatasan yang karena pengulangan ini 

hakikatnya bersifat politis dan ideologis agar sastra anak Islami atau sastra Islam 

tidak berkembang dan muncul dalam wacana kesastraan yang dominan. 

Dalam masalah displin, sastra anak juga mengetengahkan mana yang boleh 

dibahas dan mana yang tidak boleh dibahas. Sastra anak Islami seperti komik strip  

surga dan neraka adalah bagian yang tidak boleh dibahas. Sebab, secara displin, 

sastra jenis ini bukanlah “sastra anak”, apalagi harus diberi label “Islami”.  Selain itu, 

hal-hal yang pantas dan tidak pantas dibahas dalam konsep estetika sastra anak ini 

juga muncul. Sebagai contohnya adalah konsep sastra anak yang menonjol melalui 

dongeng anak. Dongeng anak ini umumnya diambil dari dongeng klasik Nusantara, 

seperti Bawang Putih dan Bawang Merah, fabel Si Kancil,  ataupun tradisi lisan dan 

rakyat  yang lain. Pembatasan yang demikian ini justru mengekslusi sastra anak 

sendiri dan memberikan batasan tersendiri pada sastra anak. Sementara itu, sastra 

anak yang terbit dan berkembang di luar jalur yang demikian ini disebut bukan 

sastra anak, tetapi bacaan anak. Dengan demikian, disiplin dalam sastra anak 

sendiri telah menempatkan sastra anak Islami ini justru berada jauh dipinggiran 

wacana sastra anak pada masa  itu. Bahkan, disiplin ini menjadikan sastra anak 

Islami berada di luar wacana dominan kuasa Orde baru pada masanya. Namun, dia 

memiliki potensi atau kekuatan sebagai bagian wacana yang kontra dengan wacana 

yang dominan pada masanya. 
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Sistem Formasi Wacana  

Mengapakah sastra anak itu penting untuk diterbitkan dalam sastra Indonesia?. 

Pertanyaan ini dapat dijawab dengan menelusuri berbagai macam tradisi 

kesastraan baik lisan dan tulis yang melibatkan anak. Dalam khasanah sastra 

Indonesia, sastra anak secara tertulis telah muncul sejak tahun 1890-an melalui 

karya sastra berbahasa Belanda atau karya yang ditulis oleh Lie Kim Hok. Namun, 

masyarakat Indonesia sendiri menghadirkan sastra anak bukan karena pengaruh 

dari orang asing, melainkan dari dalam tradisi masyarakatnya sendiri. Sebagai 

contohnya adalah tradisi Islam. Islam menekankan perlunya pendidikan bagi anak 

dengan cara menghayati dan mempelajari bahkan mengharuskan membaca kitab 

suci Al Quran dan cerita-cerita pada pejuang Islam. Begitu juga dengan tradisi 

lokalitas. Cerita fabel Si Kancil, legenda, dan berbagai mitos untuk anak juga 

muncul. Dalam konteks ini, sastra anak baik yang berbasis tradisi dan Islami telah 

berkembang dangan demikian hebatnya serta menyatu dengan dunia anak dan 

kehidupan mereka. Bahkan, fabel-fabel dan dongeng yang bernuansa mistispun 

“diislamkan” sedemikian rupa, misalnya Si Kancil dan Kisah Nabi Sulaiman 

Mengapa sastra anak Islami hilang begitu saja sementara sastra itu sudah 

ada sejak lama dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan 

masyarakat pemiliknya. Masuknya kolonialisme Eropa menjadi awal dari hilangnya 

tradisi kesastraan yang bernuansa Islami di Indonesia. Sastra dianggap sebagai 

kekuatan diskrutif yang terakhir untuk mendidik dan mengadabkan masyarakat 

terjajah. Maka, pemerintah kolonial memandangnya sebagai kekuatan yang 

potensial untuk membentuk warisan peradaban ataupun mengadabkan masyarakat 

jajahannya. Dengan dasar demikian, kuasa kolonial mengenalkan sastra 

terjemahan model Eropa seperti petualangan, detekktif, kriminalitas, dan berbagai 

genre yang isinya adalah konstruksi materialisme dunia Barat. Hal ini pun 

membawa pengaruh yang sangat signifikan bagi tradisi sastra di Indonesia, 

misalnya dalam tradisi sastra  masyarakat Jawa (Quinn, 1992).  

Bahkan, konstruksi itu bukan hanya itu saja. Pemerintah kolonial melalui 

lembaga ilmu pengetahuannya seperti Balai Pustaka atau Javanologi mengenalkan 

konsep kesastraan dunia Barat. Lambat laun, tradisi kesastaran dunia terjajah pun 

berpaling menuju pada konstruksi estetika masyarakat dan kebudayaan penjajah. 

Hal ini tampak pada konsep sastra dan estetika yang dikembangkan oleh sastra 

Indonesia yakni apa yang disebut sebagai “sastra Indonesia modern”. Konstruksi 
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kesastaran versi dunia Barat melalui kolonialisme ini telah memupus dan 

menyingkirkan konsep kesastaraan Islami seperti pada masa lalu. Namun, konsep 

kesastraan Islami tidak lenyap begitu saja. Mereka hidup dan berkembang pada 

dunia yang lain, seperti dalam masyarakat pesantren, masyarakat tradisional, dan 

daerah-daerah terpencil dari jangkauan kuasa kolonialisme secara fisik. Sebagai 

contohnya, kesastraan Islami berkembang dan berada di daerah asing (altren). Hal 

ini dapat dicontohkan dalam berabgai ritus dan komentar tentang narasi agung dan 

suci kitab suci Al Quran dan Al Hadist. 

Kesastraan Islami yang berkembang di luar dunia yang dominan dalam wahana 

sastra Indonesia “modern” ini merupakan bagian yang secara sengaja disingkirkan 

dan dipatenkan sebagai sesuatu aktivitas yang bukan sastra atau tidak bernilai 

sastra. Inilah awal mula tersingkirnya wacana kesastaraan Islami dalam sejarah 

sastra Indonesia. Namun, pada polemik kebudayaan, kemunculan gagasan 

pendidikan pondok pesantren juga menunjukkan bahwa wacana estetika sastra 

Islami masih memiliki potensi untuk bangkit dalam pertarungan kuasa dan dominasi 

wacana kesastraan Indonesia. Hal ini diperkuat dengan munculnya Partai Politik 

Islam yang memiliki lembaga kebudayaan Islam, seperti Lesbumi, Leksi, dan Masbi.   

Namun, ketika Orde Baru berkuasa, Orde Baru mengulangi gagasan yang 

dikenalkan oleh kolonialisme atau melanjutkan tradisi estetika peninggalan kolonial. 

Dominasi kesastaraan yang berbau dunia Barat menjadi dominan. Sastra anak 

Indonesia pun menirukan hal itu, seperti sastra anak majalah Bobo, Balai Pustaka, 

Gramedia, Pustaka Jaya, dan lain-lain. Namun, bukan berarti gagasan estetika 

Islami mati begitu saja. Dia terus hidup dalam dunia dan kuasa yang tersendiri. 

Sastra Islam hidup dalam komunitasnya seperti dunia pesantren dan kalangan 

Islam. Namun, mereka dianggap bukan sastra dan termasuk yang secara tersirat 

terlarang dibicarakan. Kemunculan gagasan sastra transendental, sastra sufi, 

ataupun sastra tasawuf menjadi bagian dari masih hidup dan berkembangnya 

gagasan estetika sastra Islami. 

Setelah Era Reformasi, estetika sastra Islami muncul seperti “jamur di musim 

hujan”. Banyak sastra atau karya sastra yang diberi label Islami. Sastra anak Islami 

pun demikian. Mulai dari kisah para nabi, sahabat nabi, cerita anak shaleh, ataupun 

yang lain-lain muncul hingga fenomena sastra dakwah. Bahkan, kemunculan FLP 

(Forum Lingkar Pena)  menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari wacana estetika 

Islami. Mereka semua mencoba untuk membuat sebuah konsep estetika dalam 
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sastra Islami. Fakta ini menunjukkan bahwa estetika yang seperti ini tidak berubah 

dengan sejak munculnya Polemik Kebudayaan hingga tahun 1950-1965, yakni 

estetika sastra Islami  yang berafiliasi dengan partai politik. Apa yang terjadi di era 

pasca Reformasi terhadap sastra anak Islam pada hakikatnya serupa dengan 

kejadian pada Polemik Kebudayaan dan era 1950-1965 dengan berbeda bentuk 

dan ruang saja. Namun, pada intinya, mereka sama-sama memperjuangkan apa 

yang disebut sebagai sastra anak estetika Islami dalam kesastaran. 

Namun, meskipun mereka tampaknya begitu besar, tapi untuk mengeser 

konsep estetika kesastraan yang dominan ataupun mapan juga sangat sulit. 

Bersamaan dengan itu, munculah estetika lain dari dunia Barat. Kelompok-

kelompok yang membawa gagasan realisme, liberalisme, kebebasan perempuan, 

dan sejenisnya merupakan bagian yang berusaha dan bertarung dalam 

memperebutkan kuasa dan wacana dalam estetika kesastaraan Indonesia. Bahkan, 

dalam sastra Islami sendiri, terjadi perebuatan wacana dominan, yakni 

bagaimanakah konsep sastra “Islami” yang benar dan tepat. Antara kelompok satu 

dengan yang lain ataupun karya sastra berlabel Islam satu dengan yang lain 

berbeda. Ataupun, mereka menggunakan label Islami tetapi isi dan maknanya justru 

mendukung gagasan estetika yang bukan Islami. 

SIMPULAN 

Sastra anak “Islami” di era tahun 1980-an merupakan sebuah wacana yang 

berdiri sendiri dalam dunianya. Dia hadir dan melintang dalam wacana yang 

dominan di kesastraan Indonesia pada masa itu. Dia merupakan sebuah wacana 

yang tersingkir dan dilarang secara tersirat untuk dibicarakan. Namun, kehadirannya 

dalam sejarah sastra Indonesia terus menerus menunjukkan eksistensinya dan 

memiliki pendukung serta duniannya tersendiri. Di tahun 1980-an, sastra anak 

“Islami” ini disingkirkan sebab dipandang sebagai wacana yang berpotensi untuk 

meruntuhkan kuasa dan dominasi politis Orde Baru. Sebab, Islam dipandang 

sebagai kekuatan yang potensial dalam menentang kuasa rezim Orde Baru. 

Sastra anak Islami ini merupakan sebuah estetika yang berkembang dalam 

kesastraan Indonesia yang tidak terlepas dari estetika sastra Indonesia pada 

umumnya. Meskipun estetika sastra Islam dalam sastra Indonesia ditolak, 

disingkirkan, dan terlarang untuk membicarakannya, sastra ini terus hidup dalam 

dunianya sendiri. Sebagai contohnya adalah di pondok pesantren ataupun di 

kalangan Islam tertentu. Meskipun dia tidak dominan dan tidak menguasai estetika 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



15 
 

sastra Indonesia yang pro-Barat, kehadirannya tidak bisa dihilangkan sebab dia 

sudah mengakar kuat dalam tradisi masyarakat Indonesia sejak kemunculan Islam 

di Nusantara. Kekuasaan kolonial dan Orde Baru menjadikan kesastraaan jenis ini 

harus tersingkirkan.  
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