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PENGARUH PERUBAHAN SOSIAL TERHADAP ESTETIKA SASTRA 

Oleh Nenden Lilis Aisyah 

 

 Kaitan sastra dengan persoalan sosial kerap menjadi pembahasan polemis dari 

masa ke masa. Kaum strukturalis, misalnya, cenderung ”unhappy” jika sastra dihubung-

hubungkan dengan persoalan sosial. Sastra, menurut mereka memiliki tujuan dan 

keberadaannya sendiri yang tidak perlu dihubung-hubungkan dengan persoalan di luar 

teks, termasuk persoalan sosial1). Di pihak lain, kaum realisme sosialis, antara lain 

meyakini bahwa sastra mencerminkan kehidupan (proses sosial) dan hendaknya 

menggambarkan hal tersebut. Bahkan di Rusia, setelah kemenangan komunis pada 

revolusi 1917, pencerminan itu disimplikasi menjadi paham politik di atas estetik, yakni  

tuntutan agar sastra berpihak pada perjuangan kelas dan cita-cita partai.  

 Akan tetapi, di antara pendapat-pendapat yang muncul, di tengah tarik-menarik 

penolakan dan dukungan hadirnya persoalan sosial dalam karya sastra, ada atau tak 

adanya dukungan itu dalam berkarya, pada hakikatnya sastrawan tidak bisa terlepas atau 

melepaskan diri dari kenyataan sosial. Sejauh apapun ia berpaling, ia tetap bertumpu pada 

kenyataan tersebut. Sebagai pembuktian, berbagai aliran sastra yang berkembang di jagat 

ini, pada dasarnya merupakan respon terhadap persoalan sosial yang terjadi (termasuk di 

dalamnya aliran yang dengan tegas menyatakan seni untuk seni, l’art pour l’art).  

 Berbagai aliran kebudayaan, yang kemudian meyusup pada sastra (seperti 

klasisissme, romantisme, realisme, modernisme, dst.), tidak terlepas dari dimensi 

filosofis, ideologis, dan sosiologis yang berlangsung. Seperti kita ketahui, pada abad yang 

sering disebut dengan abad Theosentrisme, yaitu abad ketika rasio tidak boleh digunakan 

dan manusia harus tunduk pada doktrin agama tanpa boleh bersikap kritis, seni dan sastra 

tenggelam di dalam represi norma-norma keagamaan. 

 Saat renaisans bergulir dan masyarakat masuk pada Abad Pencerahan, aliran seni 

dan sastra pun ikut berubah. Dalam seni dan sastra ditancapkan teks-teks rasionalitas 

karena pengagungan terhadap rasio sebagai sumber kebenaran, seni menjadi penuh aturan 

teknis. Paham-rasionalisme ini kemudian mendapat tentangan dari paham romantisme 

yang menganggap rasionalisme telah membawa dampak buruk terhadap moralitas. 

Gerakan perlawanan yang bermula dari Eropa (Prancis, Jerman, dan Inggris) ini 
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menganggap bahwa dampak berupa perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan 

industri telah menyebabkan manusia kehilangan sisi kemanusiaan berupa sifat-sifat dasar 

manusia, nalurinya, perasaannya. Oleh karena itu mereka ingin mengembalikan sistuasi 

pada hal yang alamiah, termasuk dalam seni dan sastra di mana kemurnian hati menjadi 

unsur yang dikedepankan. Seni dan sastra sebagai ekspresi spontan, penelusuran kembali 

sejarah biografi dengan segala unsur heriosmenya menjadi beberapa ciri aliran ini. Di 

masa kemudian, seiring perubahan masyarakat yang mulai menentang paham 

romantisme, seni dan sastra pun kemudian mengikuti aliran realisme/naturalisme, dan 

seterusnya. 

 Gambaran yang lebih khusus bisa kita ambil contohnya dari perkembangan sastra 

di beberapa negara, salah satunya di Prancis. Sebagai contoh, munculnya aliran 

romantisme, formalisme, simbolisme, realisme, dan naturalisme dalam kesusastraan 

Prancis, tidak terlepas dari situasi sosial-politik negeri itu pada abad 19 yang mengalami 

beberapa kali pergantian pemerintahan. Pemerintahan-pemerintahan tersebut, yang pada 

mulanya sangat memperhatikan aspirasi rakyat, lambat laun berubah menjadi otoriter dan 

membatasi kebebasan individu dan pers. Perubahan-perubahan pemerintahan dari liberal 

ke monarki dan kembali lagi ke liberal harus ditebus dengan jatuhnya banyak korban di 

pihak rakyat. Goncangan-goncangan politik dan sosial tersebut berdampak besar pada 

kehidupan masyarakat Prancis. Isi dan estetika kesusastraan Prancis abad 19 merupakan 

respon dan gaung dari goncangan-goncangan itu2). 

 Begitu pula di Jerman. Friedrich Nietzsche (1844-1900), filsuf dan sastrawan 

besar Jerman yang pemikirannya berpengaruh banyak pada gerakan eksistensialisme dan 

nihilisme, yang karya-karya puisinya tak lepas dari pandangannya (melukiskan 

“keterasingan“ manusia), merupakan respon terhadap kenyataan sosial, yakni kondisi 

masyarakat modern yang berada dalam jurang hilangnya tuntunan nilai-nilai 

kebijaksanaan, kemanusiaan, dan moralitas akibat teknologi dan industri. Puisi-puisi 

Nietzsche pun mencerminkan responnya dalam menentang rasionalisme abad 19 dan 

kedangkalan moral kelas menengah3). 

 Kita lihat pula bagaimana persoalan dan perubahan sosial di Korea 

berpengaruh pada bentuk estetika sastra sesuai dinamika perubahan tersebut. Seperti 

diketahui, tak berbeda dengan Indonesia, sastra modern Korea dimulai tahun 1920-an, 
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seperti dicatat Prof. Shin Young Duk, dkk, dalam buku Pengantar Kesusastraan Korea, 

sastra modern Korea dimulai dari munculnya kesadaran tentang diri sendiri dalam diri 

sastrawan. Maksudnya adalah sudah bangkit rasa nasionalisme sebagai bangsa yang ingin 

berdiri sendiri lepas dari  penjajahan Jepang. Hal ini ditandai dengan terjadinya gerakan 

kemerdekaan Korea sejak 1919. Imbasnya terhadap puisi adalah tumbuhnya respon 

terhadap dunia nyata. Pada masa ini ditandai pula dengan puisi-puisi sosial perjuangan 

sebagai sarana perjuangan rakyat. Apalagi pada masa ini terdapat pengaruh ideologi 

sosialisme. Tak heran jika puisi yang memperjuangkan kelas bawah, seperti buruh dan 

petani bermunculan. 

Tahun-tahun berikutnya, yakni tahun 1930-an, di bawah penjajahan Jepang yang 

semakin tendesius untuk meniadakan atau menghapuskan budaya Korea agar menjadi 

Jepang, kesadaran rakyat Korea pada tujuan sebetulnya dari imperialisme Jepang yakni 

periode 1930-an semakin bangkit. Revolusi sosial di Rusia pun memberi pengaruh. 

Hubungan masyarakat Korea dengan dunia internasional semakin terjalin. Imbasnya 

terhadap tema dan bentuk puisi adalah semakin tingginya perhatian sastrawan terhadap 

kenyataan sosial yang memunculkan aliran realisme yang berisi penggambaran kenyataan 

hidup. Pada masa ini pun berkembang puisi imagis, surealis dan naratif. 

Era-era di atas adallah era saat Korea masih berada pada masa kolonial 

(penjajahan Jepang). Adapun era selanjutnya adalah era kemerdakaan (setelah Korea 

merdeka pada tanggal 15 Agustus 1945). Meskipun disebut masa kemerdekaan, secara 

sosial dan budaya era ini merupakan era transisi. Adanya pengaruh tarik mennarik 

kekuasaan oleh kekuatan besar dua negara Adidaya Amerika Serikat dan Uni soviet 

sebagai akibat Perang Dunia II membawa imbas pula terhadap kesusastraan yang 

menimbulkan poros-poros akibat dari ideologi sosialis-komunis dari Unisoviet dan 

ideologi demokrasi-kapitalis dari Amerika Serikat. Oleh karena itu, pada masa ini muncul 

puisi aliran kiri, aliran nasionalis, dan aliran sastra murni (seni untuk seni). 

Perang Korea, yakni perang antara Korea Selatan dan Korea Utara (1950-1953) 

berpengaruh pula terhadap tema dan bentuk puisi Korea, dengan kemunculan antara lain 

puisi perang (propaganda untuk berperang, puisi dokumenter, dan  puisi yang menghayati 

perang), puisi alam, dan puisi liris. 
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Selanjutnya periode 1960-an, negara Korea Selatan yang sejak kemerdekaan 

berada di bawah pemerintahan Presiden Rhyee Syngman yang menerapkan politik 

machiavelis yang berkuasa penuh, mulai memunculkan ketidakpuasan. Terjadilah 

revolusi mahasiswa (19 April 1960) yang meruntuhkan kekuasaan Partai Liberal dan 

kepemimpinan Rhyee Syngman dengan Partai Demokrat di mana pemerintahan diganti 

oleh kekuatan sipil di bawah Perdara Menteri Chang Myon. Pemerintahan ini tidak 

berlangsung lama karena kudeta militer 16 Mei 1961 menjadikan Korea berada di bawah 

kekuasaan Jenderal Park Chung Hee yang dianggap diktator dan otoriter. Masa ini 

menimbulkan berembangnya puisi yang disebut dengan puisi partisipasi (puisi yang 

memuat kesadaran kritis tentang masalah politik dan sosial serta dukungan terhadap 

revolusi sosial untuk demokratisasi dan kerakyatan). Puisi partisipasi ditulis para penyair 

saat itu dengan bentuk liris, ada pula epik. 

 Kekuasaan yang militeris dan otoriter itu terus berlangsung hingga tahun 1970-

an, yang merupakan masa yang berat di Korea. Imbasnya terhadap puisi adalah 

munculnya puisi-puisi perlawanan rakyat terhadap represi penguasa. Nasib rakyat yang 

memprihatinkan, seperti nasib petani di pedesaan pun banyak ditulis pada puisi-puisi 

periode ini. Gaya ironi dan paradoks banyak mewarnai estetika masa ini. Pada dasawarsa 

ini pun terjadi pemenjaraan terhadap penyair. 

Puisi sebagai sarana perlawanan terus berlangsung di Korea hingga 1980-an sebab 

pada periode ini pun kondisi Korea Selatan belum stabil, bahkan terjadi demonstrasi 

besar di Gwang Ju yang dilakukan mahasiswa. Selain puisi perlawanan, pada era 1980-an 

ini pun dominan puisi pembebasan buruh. 

Kondisi Korea Selatan mulai stabil dari berbagai masalah politik adalah tahun 

1990-an yang berlangsung hingga sekarang. Estetika puisi pun menjadi lebih beragam 

karena para penyair tidak melulu terpaku pada persoalan ideologis dan politis seperti 

periode-periode sebelumnya. Sejalan dengan perhatian masyarakat dunia pada masalah 

lingkungan dan kesetaraan gender, puisi pun mulai meramu tema-tema lingkungan dan 

feminisme. 

 

 Bagaimana dengan negeri kita?Seperti telah kita saksikan dari masa ke masa, 

munculnya suatu bentuk dalam estetika sastra selalu bertemali dengan keadaan dan 
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semangat zaman. Sebagai contoh, pembebasan dari bentuk dan isi puisi lama yang 

kemudian mengambil estetika aliran romantik dalam perpuisian Pujangga Baru 

berkausalitas dengan tantangan saat itu dalam perjuangan membebaskan diri dari –dalam 

istilah Saini K.M-- kolektivisme masyarakat lama, yang dilingkupi adat istiadat, menuju 

masyarakat baru (kebebasan individu dan pencarian identitas nasional). Tantangan zaman 

ini berubah di masa Chairil Anwar yang tidak memperlihatkan lagi kebimbangan antara 

tradisi lama dan baru. Masa dalam periode Angkatan 45 ini sudah memperlihatkan jiwa 

yang teguh dalam revolusi menuju kemerdekaan. Oleh karena itu, bentuk puisinya pun 

lebih bercorak ekspresionistis yang penuh vitalitas dengan bahasa yang ”meradang-

menerjang”. 

Lahirnya bentuk-bentuk estetika baru akibat keadaan zaman pun terjadi dalam 

perpuisian Indonesia tahun 1970-an. Bagi generasi yang hidup tahun 1970-an, tentu 

masih segar dalam ingatan bagaimana gemuruh dan gelisahnya masa itu: sebuah masa 

yang secara global manghadapi transisi budaya, dan secara politik nasional baru keluar 

dari transisi pergantian kekuasaan (dari Orde Lama ke Orde Baru). 

 Selain menghadapi transisi, masa ini menghadapi krisis  moralitas, krisis 

kehancuran lingkungan alam, krisis di bidang hukum, merajalelanya kebudayaan massa,  

membabibutanya teknologi yang cenderung mengasingkan manusia dari sifat-sifat 

humanisnya, ditambah lagi dengan penguasa yang mulai represif dan mengalami distorsi 

moral. Contoh dari krisis-krisis yang saat itu merupakan isu penting, dalam bidang politik 

misalnya masalah korupsi, dan dalam bidang moral misalnya menjamurnya night club, 

sex bebas, dan obat terlarang. 

 Karya-karya sastra yang muncul saat itu merupakan reaksi dan perlawanan 

terhadap apa yang terjadi di masa itu. Peristiwa, perasaan, gejolak politik dan budaya 

yang bertumpuk dan carut marut saat itu, seolah tak bisa dipadankan dengan kata-kata 

biasa. Tak mengherankan apabila kemudian pada karya sastra masa ini muncul estetika 

yang keluar dari estetika konvensional yang mapan. Eksperimentasi dan inovasi yang 

melompat jauh dari estetika karya sastra sebelumnya menjadi ciri penting masa ini. Hal 

ini terjadi, baik pada puisi, prosa, maupun drama. Dalam bidang puisi muncul berbagai 

gerakan sastra, seperti puisi mbeling, puisi bebas (yang dipelopori oleh mahasiswa aktivis 

GAS ITB di Bandung), puisi konkrit, puisi mantra, dan lain-lain. Puisi-puisi tersebut, 
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selain tidak lagi menggunakan bahasa puisi yang mapan digunakan saat itu, juga keluar 

dari bahasa verbal, yakni dengan menggunakan media berupa benda-benda. Itu semua 

dilakukan karena media dan estetika seperti itulah yang dianggap dapat mewakili gagasan 

dan perasaan mereka dalam menggugat situasi zaman saat itu. 

 Inovasi estetika yang terjadi pada era 1970-an itu bukanlah estetika yang dicari-

cari dan artifisial, tapi mengakar dari jiwa zaman itu. Oleh karena mengakar, estetika 

semacam itu mendapat pengikut luas dan menjadi wawasan estetika masa itu. 

 Di masa Orde Baru Era 90-an, represivitas pemerintahan Orde Baru kian keras, 

kebebasan berpendapat dibungkam. Orang akan dicekal atau dipenjarakan, pers akan 

dibredel jika berani vokal. Olah karena itu, estetika karya sastra masa ini memperlihatkan 

corak surealisme-simbolis dengan pembocoran fakta lewat fiksi. 

 Pengaruh zaman dengan persoalan sosialnya yang berbeda-beda terhadap 

pengucapan puisi, sebetulnya tidak hanya terjadi secara kolektif seperti digambarkan di 

atas. Setiap individu penyair yang mengemukakan persoalan yang berbeda, akan 

mengalami perubahan dalam pengucapannya. Sebagai contoh, Taufiq Ismail telah 

menulis sajak sejak 1950-an hingga sekarang. Dalam rentang waktu lebih dari setengah 

abad tersebut, penyair terkemuka Indonesia ini sudah menggali berbagai masalah, mulai 

dari masalah-masalah individu, religi, hingga persoalan-persoalan sosial. Masalah-

masalah tersebut sudah jelas mengalami bentuk pengucapan yang berbeda karena hal-

ihwalnya berbeda. Akan tetapi, dari satu kategori permasalahan pun, yakni permasalahan 

sosial, kita dapat menemukan perubahan bentuk pengucapan penyair. Dalam hal ini, kita 

bisa mengambil perbandingan yang dilakukan Kuntowijoyo5) ketika membahas puisi-

puisi Taufiq Ismail dalam Malu Aku Jadi Orang Indonesia (MAJOI). Kuntowijoyo 

membandingkan cara pengungkapan Taufiq Ismail dalam Kumpulan Puisi Tirani dan 

Benteng (TB) dengan kumpulan MAJOI. Kuntowijoyo menyatakan bahwa: 

… dalam TB terasa sekali keterlibatan penyair dengan peristiwa sehingga 
hasilnya adalah lukisan yang cermat tentang demonstrasi, teriakan-teriakan, 
kematian, karangan bunga, dan prosesi jenazah. Caranya bersajak adalah 

membangun imaji-imaji visual sehingga seolah-olah peristiwa terpampang di 
depan mata… 
 Lukisan semacam itu tidak ada lagi dalam buku ini (MAJOI-pen). Imaji 
visual yang begitu kuat menggambarkan perlawanan mahasiswa 1966 sudah 

digantikan imaji konseptual. 
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Agar lebih terasa perbedaan tersebut, kita bisa melihat dua puisi karya Taufiq 
Ismail berikut. 
 

TAKUT ’66, TAKUT ’98 
   Taufiq Ismail 
 
Mahasiswa takut pada dosen 

Dosen takut pada dekan 
Dekan takut pada rektor 
Rektor takut pada menteri 
Menteri takut pada presiden 
Presiden takut pada mahasiswa 

 
AKU BELUM BISA MENYEBUTMU LAGI 
 
Ya. aku belum bisa menyebut namamu lagi 

Dalam surat, buku harian, dan percakapan sehari-hari 
Kembali seakan sebuah janji diikrarkan 
Apa lagi yang dapat kita ucapkan 
 

Seperti dulu, namamu penuh belum bisa kusebut kini 
Jauhkan daku dari kekhianatan, doaku setiap kali 
Daun-daun asam mulai bermerahan dalam gugusan 
Bara kemarau, lunglai dan teramat perlahan 
 

Di atas hutan kelelawar senja beterbangan 
Seratus sayap berombak-ombak ke selatan 
Menyebar di atas baris-baris merah berangkat tenggelam 
Dan sekian ratus senja yang kucatat jadi malam 

 
Kabut pun bagai uban di atas hutan-hutan 
Uap air tipis, merendah dari tepi-tepi 
Tak sampai gerimis hanya awan berlayangan 
Duh namamu penuh, yang belum bisa kusebut kini 

 
Pada suaatu hari namamu utuh akan kusebut lagi 
Di titik senyap kekhianatan doaku setiap kali 
Di atas baris-baris merah yang berangkat tenggelam 

Sekian ribu senja kucatat jadi malam 
 
 

 Begitu pula jika kita membaca puisi-puisi penyair terkemuka Indonesia lainnya, 

W.S. Rendra, antara lain lewat bukunya Balada Orang-Orang Tercinta, Empat 

Kumpulan Sajak, Blues untuk Bonie, Sajak-Sajak Sepatu Tua, hingga Potret 

Pembangunan dalam Puisi, misalnya. Kita akan menemukan bentuk pengungkapan yang 
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berbeda-beda dalam mendedahkan masalah, mulai dari renungan-renungan kemanusiaan 

hingga protesnya terhadap yang anti kemanusiaan (ktirik sosial politiknya). Kita akan 

menemukan bentuk-bentuk liris-imajis, naratif, retoris, dan lain-lain. Di sini terlihat 

bahwa penyair selalu merasa perlu mencari bentuk pengungkapan yang dapat 

menampung kebutuhan pengucapannya dari perhatiannya akan persoalan yang berbeda-

beda. 

 Hal yang sama dapat kita temukan pada puisi-puisi Sapardi Djoko Damono yang 

berisi perenungan-perenungan individualnya akan kehidupan, antara lain dalam 

Kumpulan Duka-mu Abadi, Akuarium, Perahu Kertas¸ dan Hujan Bulan Juni dengan 

sajak-sajak bernuansa sosialnya dalam Ayat-Ayat Api, dari yang cenderung liris-imajis 

sekaligus prosais menjadi lugas dan naratif seperti yang dapat kita rasakan pada puisi 

”Dongeng Marsinah” atau ”Tentang Mahasiswa yang Mati 1996”.  

 Mari kita bandingkan puisi berikut, 

 

AKU INGIN 

 
aku ingin mencintaimu dengan sederhana: 
dengan kata yang tak sempat diucapkan 
kayu kepada api yang menjadikannya abu 
 

aku ingin mencintaimu dengan sederhana 
dengan isyarat yang tak sempat disampaikan 
awan kepada hujan yang menjadikannya tiada 
 

1989 
 
TENTANG MAHASISWA YANG MATI, 1996 
 

Aku mencintainya sebab ia mati ketika ikut 
rame-rame hari itu. Aku tak mengenalnya, 
hanya dari koran, tidak begitu jelas memang, 
kenapanya atau bagaimananya (bukankah semuanya 
demikian juga?) tetapi rasanya cukup alasan 

untuk mencintainya. Ia bukan 
mahasiswaku. Dalam kelas mungkin saja 
ia suka ngantuk, atau selalu tampak sibuk mencatat, 
atau diam saja kalau ditanya, 

atau sudah terlanjur bodoh sebab ikut saja 
setiap ucapan gurunya. Atau malah terlalu suka 
membaca sehingga semua guru jadi asing baginya. 
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Dan tiba-tiba saja, begitu saja, hari itu ia mati; 
begitu berita yang ada di koran pagi ini– 
entah kenapa aku mencintainya 

karena itu. Aneh, koran ternyata bisa juga 
membuat hubungan antara yang hidup 
dan yang mati, yang tak saling mengenal. 
Siapa namanya, mungkin disebut di koran, 

tapi aku tak ingat lagi, 
dan mungkin juga tak perlu peduli. Ia telah 
mati hari itu–dan ada saja yang jadi ribut. 
Di negeri orang mati, mungkin ia sempat 
merasa was-was akan nasib kita 

yang telah meributkan mahasiswa mati 
 

 Jika diurutkan, tentu perubahan-perubahan pengucapan yang dilakukan penyair 

seperti itu akan sangat banyak dan panjang. Yang jelas, pada umumnya, ketika penyair 

mengangkat isu sosial, maka pemilihan komunikasi dalam bahasa publik akan lebih 

terasa mewarnai puisi-puisi mereka. Dapat kita rasakan misalnya, bagaimana penuhnya 

imaji dan metafor dalam sajak-sajak religi Acep Zamzam Noor pada kumpulan Di Luar 

Kata dengan pemilihan gaya retoris yang lebih mudah dipahami publik dalam Dongeng 

dari Negeri Sembako. Gaya retoris berupa ironi-ironi cerdas yang kental mewakili dan 

merefleksikan perasaan dan pengalaman publik, mari kita lihat contoh puisinya 

  
 

ANGIN DAN BATU 
   Acep Zamzam Noor 
1 
Kenapa harus batu yang diam 

Dan bukan angin? Ia padat dan dingin 
Tapi bergolak bagai api 
Di perutnya sungai mengalir dan keheningan 
Sembahyang. Ia diam dan bisu 

Sekaligus menderu 
 
2 
Kenapa bukan angin 
Dan harus batu? Ia tersepuh waktu 

Matang oleh rindu 
 
DONGENG DARI NEGERI SEMBAKO 
 

1 
Ada seorang raja 
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Hobinya jadi presiden 
 
2 

Ada seorang penyanyi dangdut 
Iseng-iseng jadi gubernur 
 
3 

Ada seorang walikota 
Berkelahi dengan pemain sepakbola 
Menampar supir bis kota 
Serta merontokkan gigi 
Satpam toserba 

 
4 
Ada seorang wakil rakyat 
Rumahnya habis dibakar rakyat 

 

  

Kini, kita memasuki era teknologi-informasi dengan hadirnya internet, berbagai 

media sosial, dan sejenisnya yang meniadakan batas ruang maupun bidang. Sastra dalam 

masa ini pun menjadi sangaat beragam bentuk dan jenisnya. Sastra tidak hanya sebatas 

bahasa tulis dan bahasa verbal, tapi sudah dikemas secara multimedia, sehingga kita 

mengenal apa yang disebut dengan instapoetry, puisi yang dikemas dalam instagram, 

puisi digital (di korea disebut ...)  

Selain itu, banyak bermunculan eksperimentasi dan eksplorasi terhadap bentuk-

bentuk sastra yang sudah ada (misalnya haikuku, akroedyan, puisi toge, dan lain-lain) 

lewat grup-grup medsos, bahkan lewat pelatihan-pelatihan daring. Akan tetapi, di 

samping eksperimentasi, jenis sastra populer pada masa ini lebih mendominasi dari masa-

masa sebelumnya. *** 

Catatan 

1) Hal ini salah satunya dapat dilihat dari pernyataan Renne Wellek dan Austin 
Warren dalam Theory of Literature (Harcourt Brace Javanovich, 1977). 

2) Mengenai hal ini dideskripsikan dengan bagus oleh Ida Sundari Husen tentang 
perkembangan Kesusastraan Prancis dalam buku Mengenal Pengarang-Pengarang 

Prancis dari Abad ke Abad (Grasindo, 2011). 
3) Tentang pergulatan filosofis Nietzsche merespon situasi sosial masyarakat modern 

yang melingkupi zamannya dapat dibaca antara lain uraian Harold H. Titus, dkk. 

dalam buku Living Issues in Philosophy (Wadsworth Publishing Company, 1979). 
Dapat juga dibaca uraian-uraian tentang pengaruh pemikiran Nietzsche pada puisi 

dan penyair-penyair setelahnya pada buku Antologi Puisi Jerman pada Abad ke-
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20, Kau Datang Padaku, terjemahan Berthold Damshauser dan Ramadhan K.H. 
(Balai Pustaka, 1994). 

4) Lihat kata pembuka Kuntowijoyo, ”Jika Penyair Menghayati Sejarah” dalam Malu 
(Aku) Jadi Orang Indonesia, Seratus Puisi Taufiq Ismail (Yayasan Ananda, 2005). 

  


