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1. PENDAHULUAN  

 

 

 

A. Latar Belakang  

 

 

Sejarah peradaban bangsa Indonesia mencatat dan membuktikan bahwa 

penjajahan Kolonial Belanda yang memakan waktu ratusan tahun lamanya, telah 

mengakibatkan bangsa Indonesia merana dalam serba ketidak berdayaan. Dalam 

kenyataannya kehadiran kolonialisme dibumi Indonesia adalah fakta historis yang 

turut menentukan sejarah perjalanan nasib bangsa Indonesia. Kolonial Belanda 

telah melakukan penindasan terhadap kehidupan rakyat Indonesia, mulai dari 

monopoli perdagangan, hingga penjajahan dalam berbagai bidang politik, 

kehidupan sosial, dan ekonomi. 

 

Pada zaman penjajahan segala bentuk kegiatan dan usaha untuk memajukan 

kehidupan bangsa dan perbaikan pemerintahan di Indonesia selalu diawasi 

dan dilarang. Begitu pula dalam kehidupan sosial terjadi diskriminasi ras, 

dimana bangsa Indonesia dibagi dalam 3 golongan yaitu kelas Eropa, kelas 

Timur Jauh atau Asing dan kelas Inlander (pribumi). Tidak berbeda pula 

pada kehidupan ekonomi penjajah memberlakukan aturan-aturan pemerintah 

yang didasarkan pada monopoli paksaan dan kerja rodi (Iskandar Syah, 

2005: 3 - 4).  

 

 

Penjajahan ini menyebabkan rakyat Indonesia melakukan perjuangan melawan 

penjajah. Namun perjuangan yang dilakukan oleh rakyat ini cenderung bersifat 

kedaerahan. Berbagai pergerakan melawan penjajah dilakukan, pergerakan 

tersebut hanya dilakukan demi kepentingan daerah saja. Pada waktu itu rasa 
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kebersamaan atau solidaritas sosial secara nasional yang meliputi wilayah 

Indonesia masih jauh dari kenyataan. Nasionalisme Indonesia seperti yang 

dimiliki dan dirasakan sekarang masih belum ada (Sagimun,1989:72). Pergerakan 

demi pergerakan yang dilakukan beberapa daerah di Indonesia dapat dengan 

mudah dikalahkan oleh bangsa penjajah. 

 

Zaman perjuangan dan perlawanan bangsa Indonesia dalam upaya mengusir dan 

menentang penjajahan ini lazim disebut dengan zaman perlawanan menentang 

kolonial. Namun perjuangan bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 lebih 

cenderung kepada perlawanan yang bersifat: 

 

a. Perjuangan lokal, artinya setiap daerah mementingkan daerahnya 

masing-masing.  

b. Belum ada rasa persatuan dan kebangsaan, maksudnya rasa 

kesatuan yang meliputi untuk kepentingan seluruh tanah air.  

c. Tidak didasarkan pada suatu organisasi yang teratur. 

d. Pemimpin perjuangan kebanyakan berada ditangan golongan kaum 

bangsawan atau raja-raja (Iskandarsyah,2005:2).  

 

 

Perjuangan yang sifatnya seperti ini tentu saja tidak dapat memberikan hasil yang 

baik, sifat perjungan yang lokal, belum mengenal rasa persatuan kebangsaan dan 

perlawanan yang tidak didasarkan pada organisasi yang teratur menyebabkan  

bangsa kolonial menjajah Indonesia sehingga sulit mencapai kemerdekaan, selain 

itu benteng kesukuan dan kedaerahan masih menjadi penghalangnya. 

 

Pada tahun 1908 merupakan titik awal perjuangan bangsa Indonesia yang 

didasarkan pada: 

a. Perjuangan Nasional, yang meliputi untuk kepentingan dan cita-cita 

seluruh tanah air dan bangsa Indonesia 

b. Didasarkan pada suatu pola organisasi perjuangan yang teratur. 

c. Timbulnya kesadaran nasionalisme. 
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d. Lahirnya golongan muda (Elite Nasional) yang menjadi pelopor 

perjuangan (Iskandarsyah,2005:2) 

 

 

Golongan muda berusaha memperjuangkan kemerdekaan dengan menumbuhkan 

rasa  kesatuan kebangsaan Indonesia dengan cara mendirikan organisasi-

organisasi. Ada beberapa organisasi yang didirikan yang beazaskan kedaerahan 

diantaranya; Trikorodarmo yang kemudian menjadi Jong Java, Jong Sumatranen 

Bond, Sekar Rukun, Jong Minahasa, Jong Celebes, Jong Bataks Bond, Jong 

Ambon, Pemuda Kaum Betawi, dan Jong Timoreesch Verbond.  

 

Sedangkan organisasi yang berazas kebangsaan yang pertama berdiri adalah 

Boedi Oetomo tahun 1908. Lahirnya Boedi Oetomo yang menjadi hari lahirnya 

kebangkitan Indonesia dan sekaligus tahun lahirnya Komisi Bacaan Rakyat atau 

penerbit Balai Pustaka. Kelahiran Komisi Bacaan Rakyat yang mendorong 

Sastrawan Indonesia untuk memanfaatkannya sebagai wadah perjuangan 

mencapai kemerdekaan.  

 

Sastrawan menggugah semangat juang bangsa Indonesia untuk bersatu melawan 

penjajah melalui hasil karya sastranya. Hal ini menggambarkan bahwa kelahiran 

kesusastraan Indonesia tidak bisa dipisahkan dari perjuangan bangsa Indonesia, 

sebab disamping sastra Indonesia lahir sebagai buah keindahan kebanyakan 

Sastrawan awal, dalam kelahiran kesusastraan Indonesia menggunakan sastra 

sebagai sarana perjuangan bangsa.   

 

Kelahiran kesusastraan Indonesia itu seiring dengan meluasnya penggunaan 

bahasa melayu dalam seluruh kawasan nusantara. Penggunaan bahasa melayu 

sebagai bahasa sehari-hari yang secara luas dipakai diseluruh nusantara membawa 
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dampak besar untuk persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Rasa senasib dan 

sepenanggungan lebih memperkukuh solidaritas berbangsa, bertanah air dan 

berbahasa yang seperti dilukiskan oleh Moh Yamin dalam karya-karyanya yang 

ditulis untuk menyambut Kongres Pemuda seluruh Indonesia ditahun 1928, 

dimana akan lebih langsung berhubungan dengan Nasionalisme Indonesia 

(Teeuw,1978:40-41). 

 

Pencetusan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 merupakan realisasi 

dan kenyataan bahwa bangsa Indonesia memang sejak dahulu kala telah bertanah 

air satu, berbangsa satu, dan akan menjunjung bahasa Indonesia sebagai bahasa 

persatuan. Pada tanggal 28 Oktober 1928 secara bulat menetapkan bahwa bahasa 

melayu sebagai bahasa persatuan, yang sangat besar peranannya dalam usaha 

pembinaan dan rasa persatuan bangsa (Iskandarsyah,2005:31).  

 

Dalam perkembangannya yang pesat didalam berbagai bidang Ilmu pengetahuan, 

sastra, dan filsafat, Bahasa Indonesia  juga mendapat sebutan baru bukan bahasa 

melayu tatapi bahasa Indonesia. Dalam kesusastraan Bahasa Indonesia  dapat 

digunakan secara baik dan  efisien oleh para Sastrawan sebagai media ekspresi. 

Rasa kebangsaan yang berkembang dikalangan masyarakat Indonesia tidak saja 

berlangsung di dunia politik dan diplomasi, tetapi berkembang juga dibidang 

kesusastraan. Dalam hal ini kesusastraan pun sangat berperan dalam perjuangan 

khususnya dalam upaya menumbuhkan rasa kesatuan kebangsaan dalam jiwa 

bangsa Indonesia. Pembayangan akan realisasi kemerdekaan jauh hari telah 

dilamunkan oleh para Sastrawan, dan diyakini mereka sebagai realitas kongkret 

yang suatu saat akan tercapai.  
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Seperti yang dituliskan oleh Muhammad Yamin yang sajaknya “Indonesia 

Tumpah Darahku” ini secara tegas menyiratkan bahwa kemerdekaan akan 

tercapai, seluruh bangsa Indonesia akan bersatu padu berjuang dan 

membangun semangat kesatuan kebangsaan demi kemerdekaan. Begitu 

pula yang telah dituliskan oleh Mohammad Hatta pada tahun 1921 tentang 

kemerdekaan Indonesia, tentu saja dari hasil-hasil karya tokoh politik 

sekaligus sastrawan ini akan menggugah semangat juang bangsa Indonesia 

karena secara langsung akan memahami arti kesatuan dan kebangsaan 

Indonesia (Yassin,1993:47-48). 

 

 

Sastrawan sebagai subjek dalam kesusastraan memiliki peranan seperti 

menumbuhkan semangat perjuangan dalam diri bangsa Indonesia. Secara urutan 

waktu sastrawan terbagi dalam beberapa periode dan dikelompokkan dengan 

sebutan angkatan namun diantaranya seperti dalam tabel di bawah ini: 

 

Table. 1 Daftar Karya sastra yang berkaitan dengan kesatuan kebangsaan 

Indonesia pada angkatan Balai Pustaka berdasarkan Bentuk Roman, Puisi, 

Novel, dan Drama. 

 
No. Nama Sastrawan Judul karya Bentuk Judul Isi Ket 

1. Abdul Muis Robert Anak Surapati Roman    - 

2. Abdul Muis Surapati Roman    - 

3. Abdul Muis Salah Asuhan Roman    1928 

4. Rustam Efendi Bebasari Drama    1924 

5. Rustam Efendi Bukan Beta Bijak berperi Puisi    - 

6. M.Yamin Tanah Air Puisi    1922 

7. M.Yamin Bandi Mataram Puisi    - 

8. M.Yamin Indonesia Tumpah Darahku Puisi    1928 

9. M.Yamin Ken Arok dan Ken Dedes Drama    - 

10. M.Yamin Gajah mada Roman    - 

11. M.Yamin Diponegoro Roman    - 

12. Sanusi Pane Pancaran cinta Prosa    1926 

13. Sanusi Pane Puspa Mega Soneta    1927 

14. Sanusi Pane Madah Kelana Puisi    1931 

15. Sanusi Pane Airlangga Drama    1928 

16. Sanusi Pane Kertajaya Drama    1932 

17. Sanusi Pane Sandyakala Ning Majapahit Drama    1933 

18. Nur St. Iskandar Cinta Tanah Air Roman    1944 

19. Mohamad Kasim Muda Teruna Roman    1920 

20. Jamaludin/ 

Adinegoro 

Darah Muda Roman    1928 

21. Jamaludin/ 

Adinegoro 

Asmarajaya Roman    1927 

Sumber: Buku Sejarah Sastra Indonesia I. Karangan B.P. Situmorang. Nusa 

Indah. Ende Flores  
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Table. 2 Daftar Karya sastra yang berkaitan dengan kesatuan kebangsaan 

Indonesia pada angkatan Pujangga Baru berdasarkan Bentuk Roman, Puisi, 

Novel, dan Drama. 

 

No. Nama Sastrawan Judul karya Bentuk Judul Isi Ket 

1. St. Takdir 

Alisjahbana 

Layar Terkembang Roman    1936 

2. St. Takdir 

Alisjahbana 

Tebaran Mega Puisi    1935 

4. St. Takdir 

Alisjahbana 

Dian Nang Tak Kunjung 

Padam 

Novel    1932 

5. St. Takdir 

Alisjahbana 

Anak Perawan Disarang 

Penyamun 

Novel    1941 

6. Armijn Pane Belenggu Novel    1940 

7. Armijn Pane Djinak-djinak Merpati Drama    1954 

8. HAMKA Di Bawah Lindungan 

Ka’bah 

Novel    1938 

9. HAMKA Tenggelamnya Kapal Van 

Der Wijk 

Novel    1939 

10. HAMKA Merantau ke Deli Novel    - 

11. Amir Hamzah Buah Rindu Puisi    1937 

12. Amir Hamzah Nyanyian Sunyi Puisi    1937 

13. Amir Hamzah Kama Dewi Puisi    1937 

14. J.E. Tatengkeng Rindu Dendam Puisi    1934 

15. Said Daeng Muntu Karena Kerendahan Boedi Puisi    1941 

 

Sumber: Buku Sejarah Sastra Indonesia I. Karangan B.P. Situmorang. Nusa 

Indah. Ende Flores  

 

 

Table 3. Daftar Karya sastra yang berkaitan dengan kesatuan kebangsaan 

Indonesia pada angkatan 45 berdasarkan Bentuk Roman, Puisi, Novel, dan 

Drama. 

 
No. Nama Sastrawan Judul karya Bentuk Judul Isi Ket 

1. Chairil Anwar Aku Puisi    1943 

2. Chairil Anwar Derai-Derai cemara Puisi    1949 

3. Chairil Anwar Prajurit Jaga Malam Puisi    1949 

4. Chairil Anwar Karawang- Bekasi Puisi    1957 

5. Chairil Anwar Persetujuan dengan Bung Karno Puisi    1954 

6. Chairil Anwar Diponegoro Puisi    1954 

7. Idrus Perempuan dan kebangsaan  Puisi    - 

8. Asrul Sani Tiga Menguak Takdir Puisi    1950 

9. Pramudya Ananta 

Toer 

Percikan Revolusi Novel    - 

Sumber: http://danririsbastind.wordpress.com/2009/11/27/b-karya-sastra-

terpenting-pada-tiap-periode-dan-ciri-ciri-masing-masing-angkatan/ 

 

 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Djinak-djinak_Merpati&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Karena_Kerendahan_Boedi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tiga_Menguak_Takdir&action=edit&redlink=1
http://danririsbastind.wordpress.com/2009/11/27/b-karya-sastra-terpenting-pada-tiap-periode-dan-ciri-ciri-masing-masing-angkatan/
http://danririsbastind.wordpress.com/2009/11/27/b-karya-sastra-terpenting-pada-tiap-periode-dan-ciri-ciri-masing-masing-angkatan/
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Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui sastrawan berdasarkan kelompok atau 

angkatan-angkatannya. Beberapa sastrawan ada yang sangat menonjol dalam 

menciptakan hasil karya yang bertemakan perjuangan, kebangsaan dan 

Nasionalisme. Seperti yang dikemukakan oleh B.P.Situmorang sebagai berikut: 

 

Ada tiga sastrawan yang juga sebagai tokoh-tokoh politik yang kemudian 

namanya dikenal dalam perjuangan seperti Muhammad Yamin, Rustam 

Effendi dan Sanusi Pane telah menggunakan puisi sebagai alat untuk 

menyampaikan pikiran-pikiran mereka untuk tanah air, tujuannya adalah 

untuk membangkitkan semangat orang-orang Indonesia mencapai 

kemerdekaan (Situmorang,1981:50). 

 

 

Selain menghasilkan karya sastra, para sastrawan juga berusaha membina 

kesatuan kebangsaan Indonesia melalui berbagai cara. Sastrawan angkatan Balai 

Pustaka yang juga bekerja dibadan penerbit buatan Belanda (penjajah) ini yang 

mempunyai tugas seperti: 

 

1. Menerbitkan buku-buku dan majalah-majalah dengan harga murah. 

2. Mendirikan perpustakaan-perpustakaan. 

3. Menggalakkan rakyat untuk membaca. 

4. Tempat penampungan hasrat dan keinginan pengarang untuk maju di 

bidang karang-mengarang. 

5. Tempat bimbingan bagi pengarang dan dorongan untuk maju terutama di 

bidang bahasa (Situmorang,1978:33).   

 

 

Melalui kegiatan sastrawan Balai Pustaka inilah dapat diambil manfaatnya, rakyat 

bisa membaca dan memahami bahasa persatuan maka rasa kesadaran kebangsaan 

akan muncul dengan sendirinya. Begitu pula kegiatan dengan sastrawan angkatan 

Pujangga Baru atas dasar alasan penerbit Balai Pustaka tidak memberi keleluasaan 

pada hasil karyanya yang kebanyakan bertemakan kemerdekaan, kebangsaan, 

penjajahan dan kesengsaraan maka beberapa sastrawan mendirikan majalah 
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Pujangga Baru yang dengan ini mereka pun disebut sastrawan angkatan Pujangga 

Baru.  

 

Dengan ini sastrawan Indonesia mempunyai peranan dalam perjuangan 

kemerdekaan khususnya dalam perjuangan pembinaan kesatuan kebangsaan 

Indonesia. Melalui usaha–usaha inilah para sastrawan mencoba membina rasa 

persatuan dan kebangsaan agar semangat juang bangsa ini dalam melawan 

penjajah tidak padam. 

 

B. Analisis Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka dapat diidentifiksiakan 

masalah dalam penelitian yang saya angkat adalah sebagai berikut: 

1. Penjajahan menimbulkan perjuangan bangsa Indonesia. 

2. Perjuangan yang dilakukan masih bersifat lokal. 

3. Perjuangan sastrawan dalam membina kesatuan kebangsaan Indonesia.  

4. Sastrawan angkatan  Balai Pustaka, Sastrawan angkatan Pujangga Baru, dan 

Sastrawan  angkatan  45. 

 

2. Pembatasan Masalah  

 

Agar dalam penyusunan penelitian masalah yang diteliti tidak terlalu luas, maka 

penulis membatasi masalah pada perjuangan para Sastrawan dalam pembinaan 

kesatuan kebangsaan Indonesia sejak  tahun 1908 – 1945. 
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3. Rumusan Masalah  

 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah “Bagaimanakah perjuangan para Sastrawan dalam pembinaan kesatuan 

kebangsaan Indonesia? 

 

C. Tujuan, Kegunaan, dan Ruang Lingkup Penelitian 

1.  Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui perjuangan sastrawan dalam pembinaan kesatuan 

kebangsaan 

2. Untuk mengetahui perkembangan kesusastraan dari sebelum perang sampai 

sesudah merdeka 

3. Untuk mengetahui peranan sastrawan dalam perjuangan menumbuhkan 

semangat kesatuan dan persatuan  

 

2.  Kegunaan Penelitian  

 

Kegunaan dari penyusunan penelitian ini adalah: 

1. Sebagai sumbangan referensi bagi mahasiswa dan masyarakat umum agar 

mengetahui perjuangan para Sastrawan dalam pembinaan kesatuan 

kebangsaan Indonesia. 

2. Menambah wawasan penulis tentang perjuangan para Sastrawan dalam 

pembinaan kesatuan kebangsaan Indonesia. 
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3. Ruang Lingkup Penelitian  

 

Dalam penelitian ini ruang lingkup penelitiannya meliputi : 

1. Subjek Penelitian : Perjuangan Sastrawan dalam Pembinaan  

       Kesatuan Kebangsaan 

2. Tempat Penelitian : Perpustakaan Daerah Lampung dan  

                                                             Perpustakaan Universitas Lampung  

3. Waktu Penelitian                    : 2010 

4. Bidang Ilmu                           : Sejarah Sastra Perjuangan  

5. Temporal                                :Tahun 1908-1945 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Tinjauan Pustaka  

 

 

1. Konsep Perjuangan  

 

 

Perjuangan itu mengambil banyak bentuk dan varian, dalam skema perjuangan 

dominan dilakukan lewat cara-cara peperangan dan adu pasukan di medan laga. 

Namun dalam dasawarsa pertama abad ke-20, pola perjuangan memasuki titik 

perubahan. Oleh karena itu perjuangan tidak hanya sesuatu yang dilakukan 

dengan cara perang, tetapi perjuangan juga dapat diartikan usaha-usaha 

mempertahankan sesuatu tertentu.  

 

Mengenai pengertian perjuangan maka ada beberapa pendapat para tokoh yang 

diantaranya sebagai berikut: Menurut Ben Anderson, perjuangan adalah suatu 

usaha yang didasari dengan niat untuk membangkitkan suatu bangsa dari 

keterpurukan, ketertinggalan, dan segala ancaman dan faktor-faktor yang bisa 

mengganggu-gugat keutuhan sebuah kesatuan yang dinamakan bangsa. 

( Ben Anderson, 2007 dalam http:// dewa- api.blogspot.com halaman10. ).  

 

Begitupun seperti yang dilakukan oleh sastrawan berikut ini; Perang 

Kemerdekaan 1945-1949 banyak diungkap oleh para sastrawan yang sering 

digolongkan sebagai Angkatan 45. Mereka mengungkapkan gejolak perjuangan 

itu sebab mereka memang terlibat dalam peristiwa tersebut.  
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(http://sastra-perlawanan.blogspot.com/2010/01/novel-perjuangan-

kemerdekaan.html) 

 

 

Selain pendapat diatas ada beberapa pendapat tokoh seperti  menurut C.S.T Kansil 

dan Julianto perjuangan merupakan suatu perjuangan yang dilakukan bangsa 

Indonesia dalam rangka untuk mencapai kemerdekaan dengan organisasi yang 

teratur (Kansil dan Julianto, 1984:15). Pendapat lain mengatakan bahwa 

perjuangan adalah berjuang untuk merubah sesuatu (Poerwadarminta,1976:424).  

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa perjuangan adalah usaha–

usaha yang dilakukan para tokoh perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh 

sesuatu melalui sekelompok orang yang dilakukan secara teratur dalam rangka 

mencapai tujuan yang diinginkan yaitu untuk mencapai kemerdekaan Indonesia 

bebas dari belenggu penjajah. Berkaitan dengan penelitian yang penulis tulis 

adalah perjuangan yang dilakukan oleh sastrawan dalam pembinaan kesatuan 

kebangsaan Indonesia sebagai modal untuk mencapai kemerdekaan dan terbebas 

dari belenggu penjajahan. 

 

2. Konsep Sastrawan 

 

Untuk menjelaskan pengertian sastrawan maka dapat diperhatikan beberapa 

pendapat para tokoh berikut ini, Menurut pendapat Zainuddin kesusastraan atau 

sastra ialah ciptaan manusia dalam bentuk lisan maupun tulisan yang dapat 

menimbulkan rasa bagus (Zainuddin,1992:99). Begitupun menurut Ahmad 

Badran dalam kesusastraan terdapat orang yang dapat menciptakan karya besar 

yang disebut juga sastrawan atau penyair baik dalam bidang puisi maupun novel 

(Badran, 1983:13).  

http://sastra-perlawanan.blogspot.com/2010/01/novel-perjuangan-kemerdekaan.html
http://sastra-perlawanan.blogspot.com/2010/01/novel-perjuangan-kemerdekaan.html
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Namun ada pula pemimpin Nasional yang mempunyai keahlian dalam bidang 

kesusastraan yang disebut juga sastrawan, mereka menulis beberapa karya yang 

ditujukan untuk menggugah semangat masyarakat Indonesia. Sastrawan tidak 

hanya mampu berkreasi melalui karya sastra saja tetapi mereka juga 

mengekspresikan keinginan hatinya atas penjajahan di negeri ini dengan 

menghasilkan karya-karya yang dapat menggugah semangat kebangsaan 

dikalangan masyarakat Indonesia (Jassin,1993:49). 

 

Dengan demikian sastrawan adalah istilah bagi orang-orang yang menghasilkan 

karya besar dalam dunia sastra, tetapi sastrawan juga mampu menghasilkan karya 

besar dalam perjuangan bangsa Indonesia dimana mampu mendorong semangat 

juang rakyat Indonesia melalui karyanya. Ada beberapa indikator yang dapat 

memberikan pengaruh tersendiri pada terciptanya rasa kesadaran kebangsaan 

Indonesia, diantaranya adalah sebagai berikut: 

 

1. Menghasilkan karya sastra 

 

Sastawan turut memainkan perannya dalam perjuangan mencapai kemerdekaan 

salah satunya adalah dengan menghasilkan karya sastra, dan karya sastra yang 

dihasilkan tidak hanya berupa  puisi tetapi juga berupa prosa (roman, novel, cerita 

pendek, dan drama). Hasil karya para sastrawan ini berbeda-beda diantaranya 

bertemakan percintaan, kawin paksa, nasionalisme yang masih kedaerahan dan 

yang lebih penting lagi mereka pun menghasilkan karya sastra yang bertemakan 

tentang perjuangan dan nasionalisme, keadaan tanah air semasa penjajahan 

digambarkan dalam hasil karya. 
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2. Menggunakan bahasa Indonesia 

 

Sejak pernyataan  Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan tanggal 28 Oktober 

1928, kegiatan dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia terus meningkat. 

Diantaranya gerakan sastra yang tergabung  dalam wadah Angkatan Pujangga 

Baru yang dibentuk pada tahun 1933 (Iskandar Syah 2005 : 44). Para sastrawan 

angkatan Pujangga Baru ini sangat besar jasanya dalam usaha membina dan 

mengembangkan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, yang mereka 

lakukan dengan berbagai usaha komunikasi yang kesemuanya tetap 

mempergunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Selain itu mereka 

menggunakan Bahasa Melayu yang pada awalnya digunakan sebagai sebutan 

Bahasa Indonesia dalam setiap karya yang mereka hasilkan.  

 

3. Menerbitkan majalah sastra 

 

Bangsa Belanda mendirikan badan penerbit yang diberi nama Balai Pustaka, 

namun dalam kerjanya Balai Pustaka menerapkan berbagai aturan salah satunya 

tidak memberikan kebebasan pada penyair atau sastrawan.  

 

Kebebasan menyatakan pendapat dan perasaan adalah salah satu ciri 

Pujangga Baru, namun kebebasan seperti ini tidak ada pada Balai Pustaka 

sebab mereka terikat pada aturan-aturan yang sudah ditetapkan. 

Demikianlah keadaan sampai lahirnya majalah Pujangga Baru. Mereka 

menginginkan kebebasan, yakni kebebasan dari ikatan-ikatan yang 

melekat pada Balai Pustaka (Situmorang 1981: 60-61). 

 

 

Kebebasanlah yang menjadi penyebab utama majalah Pujangga Baru terbit. 

Majalah Pujangga Baru mulai diterbitkan pada tahun 1933 para pendirinya ialah 

Armijn Pane, Amir Hamzah, dan St. takdir alisjahbana. Terbitnya majalah ini 
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menjadi perlambang betapa besar keinginan para pengarang dan budayawan muda 

Indonesia untuk memiliki media sendiri. Sebelumnya memang telah terbit 

beberapa majalah yang juga memuat karangan cerita, sajak, serta bahasan tentang 

sastra, yaitu majalah Sri Pustaka (1919-1942), Panji Pustaka (1919-1942), Jong 

Java (1920-1926) dan Timbul (1930-1933) (Iskandarwassid 1997 : 64). 

 

4. Bekerja di Penerbitan Balai Pustaka 

 

Salah satu usaha yang dilakukan para satrawan adalah bekerja di penerbitan Balai 

Pustaka  seperti yang dilakukan oleh sastrawan angkatan Balai Pustaka.  

 

Sastrawan angkatan Balai Pustaka yang juga bekerja dibadan penerbit 

buatan Belanda (penjajah) ini yang mempunyai tugas seperti: menerbitkan 

buku-buku yang baik untuk mencerdaskan masyarakat. Selain itu juga 

badan ini mengusahakan taman pustaka atau perpustakaan yang 

ditempatkan di sekolah-sekolah rakyat (Situmorang 1981 : 31). 

 

       

Berdasarkan sejarah kesusastraan, secara urutan waktu maka sastra Indonesia 

terbagi atas beberapa angkatan, begitu pula komponen didalamnya yaitu 

sastrawan. Sastrawan pun seperti halnya buah karyanya yang dibagi dalam 

beberapa kelompok atau angkatan. Setiap angkatan mempunyai sejarah masing-

masing. Sejak karya sastra itu ada maka sejak itu pula ada sebutan sastrawan 

dalam beberapa kelompok atau angkatan diantaranya. 

 

a. Sastrwan Angkatan Balai Pustaka  

 

Sastrawan angkatan Balai Pustaka pada mulanya ialah tokoh tokoh yang bekerja 

lama di Balai Pustaka. Sastrawan angkatan Balai Pustaka ini mulai bekerja sekitar 

tahun 1920–an. Kehadiran sastrawan ini menggeser kedudukan syair, pantun, 
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gurindam, dan hikayat yang telah lebih dulu diciptakan oleh Pujangga Lama, 

melalui penerbit Balai Pustaka sastrawan angkatan Balai Pustaka ini menerbitkan 

hasil karya mereka berupa prosa (roman, novel, cerita pendek, dan drama) dan 

puisi.  

Berbeda dengan sastrawan sebelumnya, hasil karya sastrawan Balai Pustaka ini 

umumnya bertemakan kawin paksa, kebangsaan yang masih kedaerahan, 

kebangsawanan dan masalah-masalah kehidupan (Situmorang, 1981:18).  

Sastrawan Balai Pustaka sudah menggunakan bahasa melayu dalam karyanya dan 

huruf latin.  

Adapun sastrawan yang termasuk dalam sastrawan angkatan Balai 

Pustaka diantaranya adalah seperti: Aman Dt. Madjoindo, Asmaradewi, 

E. Joram, Habib St. Maharadja, Hardjosumarto, H. M. Zainuddin, Imam 

Supardi, Kedjora, M. Kasim, Marah Rusli, Merari Siregar, Muhammad 

Yamin, Nur St. Iskandar, Or. Mandank, Paulus Supit, Roestam Effendi, 

Sanusi Pane, Selasih, Suman Hs, Sutan Takdir Alisjahbana, dan Tulis St. 

Sati. (Iskandarwassid, 1997:36). 

 

c. Sastrawan Angkatan Pujangga Baru  

 

Sastrawan angkatan Pujangga Baru ini pada awalnya terbentuk sebaga reaksi atas 

banyaknya sensor yang dilakukan oleh Balai Pustaka. Sastra hasil karya sastrawan 

Pujangga Baru banyak menyangkut rasa nasionalisme dan kesadaran kebangsaan. 

Banyak sastrawan yang merasa tidak puas karena hasil karyanya dilarang terbit 

oleh Balai Pustaka.  

 

Maka dari itu sastrawan pada masa itu mendirikan majalah sastra sendiri yang 

diberinama Pujangga Baru dari itu sastrawan-sastrawan yang berkecimpung pada 

masa itu dikelompokkan kedalam sastrawan angkatan Pujangga baru. Tidak 
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berbeda jauh dengan sastrawan angkatan Balai Pustaka sastrawan angkatan 

Pujangga Baru pun menghasilkan karya yang sama hanya tema yang diangkat 

lebih kepada kemanusiaan, kesadaran kebangsaan, nasionalisme dan penderitaan.  

 

Sastrawan yang termasuk dalam angkatan Pujangga Baru diantaranya 

adalah: Para pengarang yang berkarya pada periode ini tidak kurang dari 

28 orang, berturut-turut adalah A. Hasymi, Aldin Affandi, Aman Dt. 

Madjoindo, Armijn Pane, Amir Hamzah, Ardi Soma, Fatimah H. Delais, 

Hamka, H.S.D. Muntu, I.G.N. Panjdi Trisna, J.E. Tatengkeng, I. 

Wairata, M. Enri, Matu Mona, Muhamad Yamin, Nur St. Iskandar, Or. 

Mandank, Rifa”I Ali, Saadah Alim, Samadi, Sanusi Pane, Selasih, Sh. 

Dwarsopranoto, Soetomo Djauhar Arifin, St. Takdir Alisyahbana, dan 

Suman. Hs (Iskandarwassid,1997:63). 

 

 

d. Sastrawan Angkatan 45 

 

Sastrawan angkatan 45 adalah sastrawan sesudah angkatan Pujangga Baru. 

Sastrawan angkatan ini dipelopori oleh Chairil Anwar. Pengalaman hidup dan 

gejolak sosial-politik-budaya telah mewarnai karya sastrawan Angkatan '45. 

Karya sastra angkatan ini lebih realistik dibanding karya Angkatan Pujangga baru 

yang romantik-idealistik.  

 

Karya-karya sastra pada angkatan ini banyak bercerita tentang perjuangan 

merebut kemerdekaan seperti halnya puisi-puisi Chairil Anwar. Sastrawan 

angkatan '45 memiliki konsep seni yang diberi judul "Surat Kepercayaan 

Gelanggang". Konsep ini menyatakan bahwa para sastrawan angkatan '45 ingin 

bebas berkarya sesuai alam kemerdekaan dan hati nurani. Sastrawan yang 

tergolong dalam angkatan 45 diantaranaya adalah sebagai berikut: Chairil Anwar, 

Asrul Sani, Rivai Apin, Idrus, Pramudya Ananta Toer, Usmar Ismail (Jassin, 

1985:8). 
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3. Konsep Pembinaan Kesatuan Kebangsaan Indonesia 

 

 

Untuk mengartikan konsep pembinaan  kesatuan  kebangsaan Indonesia maka 

dapat diperhatikan uraian dibawah ini. Pembinaan berasal dari  kata  bina  yang 

mendapat  Imbuhan  Pem + An sehingga  menjadi  pembinaan yang berarti 

memberi bimbingan atau arahan. Selain itu Pembinaan dapat diartikan usaha 

untuk memberi pengarahan dan bimbingan guna mencapai suatu tujuan tertentu. 

Mendidik, memberikan arahan atau tambahan pengetahuan dan pengalaman serta 

pengawasan atau pengendalian pada tujuan agar tidak terjadi penyimpangan pada 

suatu tujuan merupakan sebuah usaha pembinaan.    

(http://www.google.co.id/search?q=pembinaan+adalah&hl=id&start=20&sa) 

 

Berhubungan dengan cita-cita bangsa Indonesia dimana kemerdekaan dan 

kedaulatan menjadi harapan yang besar maka perlu adanya pembinaan kesatuan 

bangsa terlebih dahulu agar mencapai kemerdekaan dapat terwujud.  untuk 

mengartikan kata kesatuan ada beberapa pendapat seperti  menurut B.P. 

Situmorang kesatuan berasal dari kata satu yang mendapat imbuhan ke + an, yang 

bermaksud menunjukan hal menjadi satu, ketentuan hubungan antara unsur-

unsurnya (Situmorang, 1981: 11).  

 

Pendapat lain mengatakan bahwa kesatuan adalah keesaan, sifat tunggal atau 

keutuhan dan sebutan kesatuan bangsa menunjukkan kebersamaan dari bangsa itu 

sendiri dan mengatakan wujud yang hanya satu dan utuh seperti yang diputuskan 

dalam kongres pemuda 1928.   

(http://www.google.co.id/search?q=kesatuan+adalah&hl=id&start=20&sa=N.) 

 

http://www.google.co.id/search?q=pembinaan+adalah&hl=id&start=20&sa
http://www.google.co.id/search?q=kesatuan+adalah&hl=id&start=20&sa=N
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Hasil dari Kongres Pemuda tahun 1928 salah satunya  adalah pengakuan bahwa 

bahasa persatuan adalah Bahasa Indonesia. Bahasa persatuan inilah yang dapat 

memperkuat kesatuan antar sesama bangsa Indonesia. menurut Poerwadarminta 

kesatuan dapat diartikan  gabungan (ikatan, kumpulan, dan sebagainya) dari 

beberapa bagian yang sudah bersatu, misalnya mempererat dan mempertegas 

Bahasa Indonesia (Poerwadarminta,1976:86).  

 

Semangat persatuan dan kesatuan merupakan modal utama bagi bangsa Indonesia 

dalam merebut kemerdekaan yang berdaulat, tanpa semangat persatuan dan 

kesatuan kemerdekaan tidak akan pernah tercipta. Berdasarkan pernyataan di atas 

kesatuan dapat diartikan suatu hal yang dimana antara sekian banyak unsur-unsur 

yang berlainan menjadi satu. Bila dikaitkan dengan penelitian yang penulis 

lakukan adalah gabungan dari berbagai unsur masyarakat baik suku, agama, dan 

kepentingan untuk mencapai tujuan yang sama yaitu kemerdekaan Indonesia 

dengan cara menciptakan rasa kesatuan kebangsaan Indonesia. 

 

Untuk mengartikan kata kebangsaan maka dapat diuraikan kata kebangsaan 

seperti berikut, kebangsaan berasal dari kata bangsa yang mendapat imbuhan 

ke+an yang berarti suatu hal,  dengan ini kebangsaan adalah rasa berbangsa.  

Maka rasa kebangsanaan adalah kesadaran berbangsa, yakni rasa yang lahir secara 

alamiah karena adanya kebersamaan sosial yang tumbuh dari kebudayaan, sejarah, 

dan aspirasi perjuangan masa lampau, serta kebersamaan dalam menghadapi 

tantangan sejarah masa kini.  

(http://dewa-api.blogspot.com/2007/12/seabad-pers-kebangsaan-1907-2007.html) 

 

http://dewa-api.blogspot.com/2007/12/seabad-pers-kebangsaan-1907-2007.html
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Kebangsaan adalah sebuah proses panjang dan melelahkan ihwal perumusan apa 

yang disebut identitas untuk pemuliaan manusia. Karena itu kebangsaan kerap 

disandingkan dengan perjuangan mencipta kondisi tumbuhnya situasi 

kemanusiaan yang dikemudian hari memadat menjadi semangat baru bernegara, 

yakni nasionalisme.  

 

Dinamisasi rasa kebangsaan ini dalam mencapai cita-cita bangsa berkembang 

menjadi wawasan kebangsaan, yakni pikiran-pikiran yang bersifat nasional 

dimana suatu bangsa memiliki cita-cita kehidupan dan tujuan nasional yang jelas. 

Berdasarkan rasa dan paham kebangsaan itu, timbul semangat kebangsaan  atau 

semangat patriotisme. Wawasan kebangsaan merupakan jiwa, cita-cita, atau 

falsafah hidup yang tidak lahir dengan sendirinya. 

(http://dewa-api.blogspot.com/2007/12/seabad-pers-kebangsaan-1907-2007.html) 

 

Berkaitan dengan cita-cita bangsa Indonesia yaitu kemerdekaan, maka tema-tema 

kebangsaan Indonesia menjadi perhatian masyarakat banyak, selalu dibicarakan 

dan didiskusikan. 

 

Seperti dimasa Soekarno Kebangsaan Indonesia ditanamkan dengan bahasa 

Revolusi. Memasuki pemerintahan Soeharto kebangsaan Indonesia 

ditanamkan dengan todongan yang berkaitan dengan perayaan hari sumpah 

pemuda 28 Oktober. Kebangsaan adalah sebuah proses panjang dan 

melelahkn ihwal perumusan apa yang disebut identitas untuk pemuliaan 

manusia. Karena itu kebangsaan kerap disandingkan dengan perjuangan 

mencipta kondisi tumbuhnya situasi kemanusiaan bernegara yakni 

nasionalisme. (2007 dalam http:// dewa- api.blogspot.com halaman 12). 

 

 

Jadi kebangsaan adalah kesadaran berbangsa, yakni rasa yang lahir secara alamiah 

karena adanya kebersamaan sosial yang tumbuh dari kebudayaan, sejarah, dan 

http://dewa-api.blogspot.com/2007/12/seabad-pers-kebangsaan-1907-2007.html
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apresiasi perjuangan masa lampau, serta kebersamaan dalam menghadapi 

tantangan masa kini. 

 

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

pembinaan kesatuan kebangsaan Indonesia adalah usaha untuk memberi 

pengarahan dan bimbingan dengan bergabung dan bersatu untuk menumbuhkan 

kesadaran berbangsa guna mencapai kemerdekaan Indonesia.  

 

B. Kerangka Pikir dan Paradigma 

1. Kerangka Pikir 

 

 

 

Perjuangan melawan dan mengusir penjajah telah dilakukan bangsa Indonesia 

dalam berbagai bentuk dapat dilihat dari berbagai unsur dimasyarakat. Salah 

satunya adalah usaha yang dilakukan oleh sastrawan-sastrawan Indonesia, 

meskipun perjuangan mereka tidak seperti perjuangan pada umumnya namun 

mereka mempunyai tekad untuk dapat mendorong semangat kesatuan kebangsaan 

pada jiwa bangsa Indonesia dengan berbagai cara. 

 

Sastrawan Indonesia melakukan berbagai usaha, mulai dari menciptakan karya 

sastra. karya sastra merupakan hasil karya yang diciptakan oleh para sastrawan, 

ada beberapa jenis karya sastra seperti pantun, cerpen, roman, novel, drama dan 

lain sebagainya. melalui hasil karya sastra inilah para sastrawan mengungkapkan 

ekspresinya,mengenai berbagai keadaan melalui berbagai tema, seperti 

nasionalisme, perjuangan melawan penjajah dan ada juga yang bertemakan kawin 

paksa. kemudian dalam menghasilkan karya sastra para sastrawan menggunakan 

bahasa Indonesia sebagai alat atau media dalam menyampaikan karangan nya 
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kepada pembacanya. Selain itu menggunakan bahasa Indonesia merupakan salah 

satu usaha menumbuhkan semangat persatuan dalam diri masyarakat Indonesia. 

Para sastrawan menggunakan Bahasa Indonesia tidak hanya dalam menghasilkan 

karya sastra saja, tetapi dalam keseharian mereka menggunakan bahasa Indonesia 

sebagai Bahasa pengantarnya. 

 

Menerbitkan majalah sastra merupakan salah satu kegiatan sastrawan dalam 

menumbuhkan semangat perjuangan  bangsa Indonesia dalam mencapai 

kemerdekaan. oleh karena peraturan yang dibuat oleh pemerintah Jajahan 

terhadap penerbitan hasil karya yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah 

dibuat oleh pihak penerbit, maka para sastrawan pada bulan Juni 1933menerbitkan 

majalah sastra yang diberi nama majalah Pujangga Baru. Diharapkan dengan 

adanya majalah ini maka sastrawan memiliki media sendiri dalam menerbitka 

hasil karya mereka.  

 

Disamping itu ada beberapa sastrawan yang pernah bekerja di Balai 

Pustaka.mereka diberikan yugas yang diantara tugas mereka tersebut memiliki 

dampak positif terhadap perkembangan pendidikan rakyat Pribumi, dikarenakan  

adanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang baik bagi bangsa Indonesia.  

Diharapkan  usaha-usaha para sastrwan tersebut dapat memberikan dampak positif 

pada cita-cita masyarakat Indonesia, yaitu terciptanya kemerdekaan Indonesia.  
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2. Paradigma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ket : 

 

:  Garis usaha  

 

:  Garis pengaruh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sastrawan Indonesia 

 Menghasilkan karya sastra 

 Menggunakan bahasa Indonesia 

 Menerbitkan majalah sastra 

 Bekerja di penerbitan balai pustaka 

Kesadaran kebangsaan dalam diri 

masyarakat Indonesia 
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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Metode yang digunakan  

 

Suatu permasalahan atau masalah dapat dengan mudah diselesaikan atau dicari 

jalan pemecahannya. Apabila digunakan suatu metode untuk menyelesaikannya. 

Permasalahan itu sendiri dapat dipecahkan melalui penggalian data atau informasi 

yang menunjang, dan dari sinilah timbul teori –teori tentang permasalahan tentu 

dapat digunakan untuk menghadapi permasalahan serupa untuk menerapkan suatu 

teori terhadap suatu permasalahan memerlukan metode khusus yang dianggap 

relevan dan membantu memecahkan permasalahan. 

 

Menurut P.Joko Subagyo, metode merupakan jalan yang berkaitan dengan cara 

kerja dalam mencapai sasaran yang diperlukan bagi penggunanya, sehingga dapat 

memahami objek sasaran yang dikehendaki dalam upaya mencapai sasaran atau 

tujuan pemecahan permasalahan (Subagyo,2006:1). 

 

Menurut Hadari Nawawi, metode pada dasarnya berarti cara yang di pergunakan 

untuk mencapai tujuan.(Nawawi,1983:19) Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa metode adalah cara kerja dalam mencapai sasaran yang diperlukan untuk 

memahami objek dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kepustakaan karena persioalan penelitian yang peneliti tulis hanya bisa dijawab 

lewat penelitian pustaka dan sebaliknya tidak mungkin mengharapan datanya dari 
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riset lapangan. Berdasarkan pendapat Mestika Zed maka ada empat ciri utama 

studi pustaka : 

 

1. Bahwa peneliti berhadapan langsung dengan teks(nash) atau data 

angka dan bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan atau 

saksi mata berupa kejadia, orang atau benda-benda lainnya. 

2. Data pustaka bersifat siap pakai artinya peneliti tidak pergi kemana-

mana kecuali hanya berhadapan langsung dengan bahan sumber yang 

sudah tersedia diperpustakaan. 

3. Bahwa data pustaka umumnya adalah sumber skunder, artinya bahwa 

peneliti memperoleh bahan dari tangan kedua dan bukan data orisinil 

dari tangan pertama dilapangan. 

4. Bahwa kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu 

(Mestika Zed,2004:4-5). 

 

 

Peneliti dalam melakukan penelitian harus memperhatikan langkah-langkah 

penelitian kepustakaan, adapun menurut Mestika Zed langkah-langkah penelitian 

kepustakaan adalah sebagai berikut: 1. Menyiapkan alat perlengkapan, 2. 

Menyusun bibliografi kerja, 3. Mengatur waktu, 4. Membaca dan membuat 

catatan penelitian (Mestika Zed,2004:17). 

 

Berdasarkan langkah-langkah penelitian kepustakaan, maka langkah-langkah 

kegiatan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah: 

 

1. Menyiapkan alat perlengkapan 

 

Pada tahap ini peneliti mempersiapkan segala sesuatu yang akan dibutuhkan 

dalam penelitian nantinya, seperti pensil, pena, dan alat untuk mencatat hal-hal 

yang menjadi bahan utama penelitian, atau pun untuk mencatat sumber buku 

sebagai refrensi.  
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2. Menyusun bibliografi kerja 

 

Setelah alat perlengkapan penelitian lengkap tugas pertama dalam riset 

kepustakaan adalah mulai dengan menyusun Bibliografi kerja yaitu catatan 

mengenai bahan sumber utama yang akan digunakan untuk kepentingan 

penelitian.  

 

3. Mengatur waktu 

 

Hal berikutnya yang harus diperhatikan adalah waktu, pengaturan waktu harus 

dilakukan untuk menghindari banyak terbuangnya waktu sia-sia. waktu penelitian 

harus diatur kapan mulai penelitian dan kapan harus selesainya.  

 

4. Membaca dan membuat catatan penelitian 

 

Pada tahap terakhir ini peneliti harus membaca bahan-bahan dan membuat catatan 

penelitian guna kelengkapan bahan yang diperlukan dalam penelitian. karena 

memang penelitian kepustakaan data yang diperoleh hanya melalui buku maka 

dalam melakukan pemnelitian peneliti harus membaca dan mencatatat bahan 

utama dalam penelitian.  

 

B. Variabel Penelitian   

 

 

Dalam penelitian, seorang peneliti menggunakan istilah yang khusus untuk 

menggambarkan secara tepat fenomena apa yang hendak diteliti. Melalui kajian 

pustaka konsep-konsep tersebut dipaparkan dan dijelaskan pengertiannya. Dengan 

demikian agar konsep-konsep dapat diteliti secara empiris, mereka harus 
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mengoperasionalkan dengan mengubahnya menjadi variabel yang akan berarti 

sesuatu yang mampunyai nilai variasi (Sofian Effendi,1989:41-42). 

Menurut Sumardi Suryabrata variabel dapat diartikan bermacam-macam. Variabel 

juga dapat diartikan segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan 

penelitian (Suryabrata,1983:72). 

 

Berdasarkan pendapat diatas maka variabel penelitian adalah suatu gejala yang 

menjadi objek atau perhatian dalam sebuah penelitian. Variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah variabel tunggal yaitu perjuangan sastrawan dalam 

pembinaan kesatuan kebangsaan Indonesia. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

 

Untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah yang diteliti, maka tehnik 

pengumpulan data juga perlu digunakan sebab kemungkinan data yang diperoleh 

dari heuristik belum begitu lengkap, maka tehnik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian yang penulis angkat adalah: 

 

1.  Studi Pustaka  

 

Semua jenis penelitian memerlukan studi pustaka khususnya jenis penelitian 

historis yang semua data-data sebagian besar diperoleh melalui kajian pustaka. 

Namun kajian pustaka tentu saja tidak hanya sekedar urusan membaca dan 

mencatat literatur atau buku-buku sebagaimana yang sering dipahami banyak 

orang. Apa yang disebut dengan riset perpustakaan atau sering juga disebut studi 

pustaka, ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan 
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data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Mestika 

Zed,2004:3). 

 

Sedangkan menurut Kartini Kartono, studi pustaka memiliki tujuan untuk 

mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi 

yang terdapat di ruang perpustakaan (Kartono,1980:28). 

 

2.  Teknik Dokumentasi 

 

 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan penelusuran data 

terhadap buku-buku atau disebut juga dokumen yang telah ditetapkan sebagai 

sumber data. Teknik dokumentasi adalah setiap proses pembuktian yang 

didasarkan atas jenis sumber apapun baik berupa tulisan, lisan, gambar atau 

arkeologi. 

 

D. Teknik Analisis Data 

 

 

Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat 

penting, karena dengan analisis inilah data yang ada akan nampak manfaatnya 

terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir 

penelitian (Subagyo,2006:104-105). 

 

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis 

data kualitatif karena data yang diperoleh adalah data kualitatif jadi tidak 

berbentuk angka-angka, tetapi data berupa fenomena-fenomena dan kasus-kasus 

dalam bentuk laporan dan karangan para sejarawan, sehingga memerlukan 

pemikiran yang teliti dalam menyelesaikan masalah penelitian. 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

 

A. Hasil  

 

1. Gambaran Umum Tumbuhnya Kesadaran Nasional Indonesia 

 

 

Perkembangan nasionalisme di Indonesia berlangsung sejak datangnya bangsa-

bangsa kolonial, awalnya rasa nasionalisme tersebut hanya terbatas pada rasa 

nasionalisme yang masih kedaerahan. Seperti yang dikemukakan oleh Sagimun, 

pada waktu itu rasa kebersamaan atau solidaritas sosial secara nasional yang 

meliputi seluruh wilayah Indonesia masih jauh dari kenyataan. Nasionalisme yang 

tumbuh pada masa itu adalah nasionalisme lokal atau daerah nasionalisme 

regional masih sempit cakrawalanya (Sagimun,1989:72). 

 

Dalam melihat perkembangan kesusastraan Indonesia, asas nasionalitas atau 

kebangsaaan penting untuk ditekankan. Mulanya nasionalisme itu dipahami 

sebagai manifestasi patriotisme radikal melawan kolonialisme dan imperialisme, 

hanya sekedar mengusir penjajah dari Tanah Air, Pada waktu itu, nasionalisme 

adalah kebangkitan untuk memerdekakan diri dari penjajah.  

 

Adalah suatu kenyataan sejarah bahwa sudah sejak awal 

pertumbuhannya sastrawan-sastrawan Indonesia telah menunjukkan 

perhatian yang serius kepada politik. Para pengarang zaman sebelum 

perang banyak yang aktif dalam kegiatan pergerakan kebangsaan pada 

masa itu. Bahkan ada yang diantaranya lebih terkenal sebagai politikus 

dari pada pengarang, seperti M.Yamin dan Roestam Effendi. Demikian 
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juga para pengarang Pujangga Baru adalah orang-orang yang aktif dalam 

dunia pergerakan nasional (Rosidi, 1976:177). 

 

 

Tumbuhnya kesadaran nasionalisme dalam diri masyarakat Indonesia diawali 

dengan tumbuh dan berkembangnya organisasi-organisasi kebangsaan dan 

organisasi kepemudaan. Banyak kegiatan pemuda yang bertujuan untuk 

mempersatukan bangsa, Salah satunya adalah Kongres Pemuda yang kemudian 

lebih dikenal dengan Sumpah Pemuda.  

 

Kongres pemuda II pada tanggal 27-28 Oktober 1928 di Batavia telah berhasil 

mengikrarkan kata, bahwa segenap putera-puteri Indonesia menjunjung tinggi 

bahasa persatuan bahasa Indonesia. Peristiwa ini merupakan suatu momentum, 

suatu tonggak sejarah yang cukup besar arti dan peranannya. Demikianlah sejak 

tahun 1928, bahasa melayu ditetapkan menjadi bahasa persatuan Indonesia. Sejak 

itu kegiatan bidang bahasa dan sastra Indonesia terus meningkat diantaranya 

kegiatan sastra yang dipelopori oleh aliran yang tergabung dalam Pujangga Baru 

pada bulan Juli 1933 (Iskandar Syah,2005:32).  

 

Sejak saat itu kegiatan sastrawan terus meningkat, banyak sastrawan 

menghasilkan karya sastra yang terinspirasi oleh keadaan bangsa yang terjajah. 

Sastrawan Pujangga Baru sudah jelas menunjukkan nafas nasionalisme, secara 

terang-terangan menunjukkan sikap kebangsaan tersebut. Unsur nasionalisme ini 

tidak hanya diperlihatkan dalam bentuk prosa tetapi juga dalam bentuk puisi 

(Sukasworo dan Sartini,1990:12).  

 

Tumbuhnya kesadaran kebangsaan Indonesia dan rasa nasionalisme pada diri 

sastrawan Indonesia tergambar dari hasil karya sastra yang mereka ciptakan. 
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Perkembangan bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan semakin memperkuat 

keteguhan sastrawan untuk terus menggunakan bahasa Indonesia, maka dengan 

hal ini dapat dikatakan bahwa sastrawan memiliki rasa kebanggaan tersendiri 

terhadap bahasa nasional.  

 

Dalam konteks nasionalisme, pembentukan kesusastraan Indonesia merupakan 

pembangunan sebuah dunia atau wilayah sastra yang didalamnya para sastrawan 

Indonesia dapat merealisasikan dirinya sebagai subjek yang bebas dan mandiri. 

Selanjutnya, para sastrawan mempunyai kemampuan yang sama dengan orang 

lain yang dianggap sudah bebas dan mandiri.  

 

Warna nasionalisme sebagai tema sentral dalam sastra tampak sekali dalam karya 

yang dihasilkan oleh Sutan Takdir Alisyahbana. Takdir dikenal dengan gagasan 

tentang Indonesia baru yang merujuk pada Barat, bahkan dengan ungkapan yang 

tegas, kalau Indonesia ingin maju maka haruslah meninggalkan catatan sejarah 

masa lalu. Gagasan nasionalisme dari Sutan Takdir Alisyahbana tampak jelas 

dalam karyanya yang berjudul “Layar Terkembang”. perjuangan emansipasi 

wanita yang dilakukan oleh tuti dalam cerita sebagai gambaran dan harapan pada 

kenyataan di tanah Airnya.  

 

Perkembangan kesusastraan pun mulai terpengaruh dan sadar akan arti 

nasionalisme, banyak hasil karya-hasil karya yang dihasilkan oleh sastrawan yang 

diciptakan atas latar belakang rasa nasionalisme. Karya-karya tersebut baik dalam 

puisi, novel, maupun drama.  Pada dasarnya, nasionalisme pada kalangan penyair 

tidak hanya sebatas lewat karya, namun juga turut berkecimpung dalam 

pergolakan perjuangan kebangsaaan.  
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Merujuk kepada pemahaman nasionalisme yang klasik, yakni perjuangan 

kebangsaan untuk membebaskan negeri dari penjajah. Muhammad 

Yamin, Rustam Effendi, Asrul Sani, Rivai Apin, Amir Hamzah, dan 

penyair sebelum dan sejak zaman kemerdekaan, telah melakukan 

perjuangan bukan hanya melalui kata-kata, tetapi juga berperan aktif 

dalam rangka persiapan kemerdekaan Republik Indonesia.  

(http://www.sastra-indonesia.com/2009/12/nasionalisme-para-penyair/) 

 

Kesadaran nasionalisme seperti itu menjadikan posisi penyair cukup penting 

dalam menumbuhkan jiwa kebangsaan yang tidak melulu patriotis. Disamping itu, 

pembentukan kesusastraan Indonesia juga menjadi sarana bagi penyebaran 

gagasan mengenai dunia ideal yang didalamnya orang-orang Indonesia secara 

keseluruhan untuk dapat merealisasikan dirinya dengan cara yang sama, bebas, 

dan mandiri. 

 

Sastrawan Pujangga Baru dengan majalah Pujangga Barunya, yang diterbitkan 

pertama kali pada bulan Juni 1933 merupakan sastrawan pertama yang sadar diri 

dengan keindonesiaannya. Pujangga Baru didirikan sebagai wahana dan sekaligus 

ruang untuk menciptakan sebuah lingkungan dan sekaligus hasil kesusastraan, 

kebudayaan, dan bahkan masyarakat baru. Semua itu, dalam upaya merealisasikan 

pembentukan kebudayaan baru dalam rangka pengembangan indentitas 

nasionalisme.  

 

Tidak hanya pada tubuh kesusastraan saja yang mendapat pengaruh rasa 

nasionalisme. Seiring lahirnya zaman pergerakan nasional dalam bidang politik 

maka ikut juga muncul dalam bidang media informasi, berbagai macam bentuk 

surat kabar seperti;  

 

 

http://www.sastra-indonesia.com/2009/12/nasionalisme-para-penyair/
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1. Utusan Hindia di Semarang  

2. Bintang Timur di Batavia 

3. Utusan Melayu di Padang 

4. Pawarta Deli di Medan 

5. Pamnadangan di Batavia 

6. Suara Umum di Surabaya 

7. Utusan Indonesia di Yogjakarta 

8. Suara Kalimantan di Banjarmasin (IskandarSyah, 2005:33).  

 

 

Peran surat kabar pada waktu itu cukup menentukan, terutama dalam perluasan 

dan penyebaran Bahasa Melayu yang dijadikan bahasa persatuan. Keberanian 

menerbitkan surat-surat kabar dalam bahasa Indonesia, juga menunjukkan adanya 

kesadaran Nasional. Keadaan zaman penjajahan Jepang juga menambah kuatnya 

cinta terhadap bahasa persatuan, karena seluruh yang berbau Eropa dilarang. 

Maka, sejak itu segala istilah nama dan bahasa eropa diganti dengan Bahasa 

Indonesia. Ini semua turut serta meningkatkan kesadaran dan semangat 

kebangsaan Indonesia. 

 

2. Sastrawan dan Sastra Dalam Pembinaan Kesatuan Kebangsaan di 

Indonesia 

 

 

Sastrawan memiliki andil bagian dalam pembinaan kesatuan kebangsaan melalui 

beberapa karya yang telah diciptakan baik berupa puisi, novel, drama, maupun 

karya sastra yang lain. 

 

a. Angkatan Balai Pustaka 

 

Karya sastra di Indonesia sejak tahun 1920, dipelopori oleh penerbit Balai 

Pustaka. Prosa (roman, novel, cerita pendek dan drama) dan puisi mulai 

menggantikan kedudukan syair, pantun, gurindam dan hikayat dalam khazanah 

sastra di Indonesia pada masa ini. Balai Pustaka didirikan pada masa itu untuk 
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mencegah pengaruh buruk dari bacaan cabul dan liar yang dihasilkan oleh sastra 

Melayu Rendah yang banyak menyoroti kehidupan pernyaian (cabul) dan 

dianggap memiliki misi politis (liar). Balai Pustaka menerbitkan karya dalam tiga 

bahasa yaitu bahasa Melayu-Tinggi, bahasa Jawa dan bahasa Sunda dan dalam 

jumlah terbatas dalam bahasa Bali, bahasa Batak, dan bahasa Madura. 

Para pengarang yang berkaitan dengan angkatan Balai Pustaka ini adalah sebagai 

berikut: Abas St. Pamoentjak, abd.Ager, Abdul Muis, Adinegoro, Ahmad Hatib, 

Aman Dt. Madjoindo, Asmaradewi, E. Joram, Habib St. Maharadja, 

Hardjosumarto, H. M. Zainuddin, Imam Supardi, Kedjora, M. Kasim, Marah 

Rusli, Merari Siregar, Muhammad Yamin, Nur St. Iskandar, Or. Mandank, Paulus 

Supit, Roestam Effendi, Sanusi Pane, Selasih, Suman Hs, Sutan Takdir 

Alisjahbana, dan Tulis St. Sati. 

Dari beberapa pengarang diatas yang sering disebut namanya adalah Abdul Muis, 

Adinegoro, M. Kasim, Marah Rusli, Merari Siregar, Muhammad Yamin, Nur St. 

Iskandar, Sanusi Pane, Roestam Effendi, Selasih, Sutan Takdir Alisjahbana, dan 

Tulis St. Sati. Perlu diketahui bahwa para pengarang-pengarang di atas dapat 

terkenal karena hasil karya yang mereka hasilkan sangat besar artinya. 

Selain hasil karya yang mereka hasilkan tokoh-tokoh sastranya pun ada yang 

memiliki peranan dalam perkembangan kemajuan bangsa Indonesia, seperti Abdul 

Muis yang merupakan aktivis Sarekat Islam, serta pernah mendapat hukuman dari 

pemerintah jajahan Belanda. Dari Minangkabau dibuang ke pulau Jawa, hingga 

dia menikahi gadis Sunda, menetap hingga meninggal di Periangan. Pandangan 

http://wapedia.mobi/id/Bahasa_Jawa
http://wapedia.mobi/id/Bahasa_Sunda
http://wapedia.mobi/id/Bahasa_Bali
http://wapedia.mobi/id/Bahasa_Batak
http://wapedia.mobi/id/Bahasa_Madura
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politik rupanya yang melatar belakangi lahirnya novel Salah Asuhan 

(Iskandarwassid,1997:36). 

Selain Abdul Muis, M. Yamin yang lebih dikenal sebagai Cendikiawan atau 

politikus, menggambarkan dalam sajak-sajaknya tentang pandangannya pada 

masa depan Indonesia. Dalam kongres pemuda tahun 1926 ia menyajikan 

gagasan-gagasannya tentang masa depan bahasa dan sastra Indonesia.  

M. Yamin patut dikatakan orang pertama yang memiliki pengaruh 

penting pada tumbuhnya kesadaran bangsa Indonesia pada kesatuan 

kebangsaan, dimana sebagai seorang pelajar yang berumur 17 atau 18 

tahun pemuda Minangkabau ini telah menerbitkan sajak Melayu pada 

tahun 1920-1922 dalam majalah Jong Sumatera (Teeuw,1978:26).  

 

Sajak yang berjudul Bahasa,Bangsa menarik perhatian karena bentuknya yang 

tidak terikat pada kebiasaan dan juga karena isinya orisinil dapat dianggap sebagai 

suatu pendahuluan yang patut dari perjuangan rakyat Indonesia untuk memperoleh 

bahasa serta kebudayaannya sendiri, yang nantinya dapat lebih mempererat 

persatuan bangsa Indonesia dimasa perjuangan mencapai kemerdekaan. berikut ini 

adalah petikan sajak Bahasa, Bangsa yang diciptakan oleh M.Yamin,  

BAHASA, BANGSA  

 

Selagi kecil berusia muda, 

Tidur si anak di pangkuan bunda 

Ibu bernyanyi, lagu dan dendang 

Memuji si anak banyaknya sedang; 

Berbuai sayang malam dan siang 

Buaian tergantung di tanah moyang. 

 

Terlahir dibangsa, berbahasa sendiri 

Diapit keluarga kanan dan kiri 

Besar budiman di tanah melayu 

Berduka suka, sertakan rayu; 
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Perasaan serikat menjadi padu 

Dalam bahasanya, permai merdu. 

Meratap menangis bersuka raya 

Dalam bahagia bala dan baya; 

Bernafas kita pemanjangkan nyawa 

Dalam bahasa sembungan jiwa 

Di mana sumatera, di situ bangsa, 

Di mana perca,di sana bahasa. 

 

Andalasku saying, jana bejana 

Sejakkan kecil muda teruna 

Sampai mati berkalang tanah 

Lupa ke bahasa, tiadakan pernah 

Ingat pemuda, sumatera malang 

Tiada bahasa, bangsa pun hilang. (Teeuw, 1978:26). 

 

 

Berdasarkan petikan sajak diatas, maka dapat kita pahami bahwa isi dari sajak 

tersebut secara tidak langsung dapat menunjukkan pada rasa kebanggaan terhadap 

bahasa Melayu yang pada waktu itu merupakan cikal bakal bahasa Indonesia. 

dengan adanya bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi bangsa Indonesia maka 

semakin memperteguh rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 

Untuk menyambut Kongres pemuda tahun 1928 M. Yamin mempunyai 

kumpulan-kumpulan puisi yang lebih langsung hubungannya dengan 

Nasionalisme Indonesia. Buku kecil itu dicetak pada tahun 1929 dan diberi judul 

Indonesia Tumpah Darahku. Berdasarkan penjelasan di atas bahwa M. Yamin 

memang memiliki pengaruh khusus pada perjuangan bangsa dalam menumbuhkan 

rasa kesatuan kebangsaan Indonesia.  

Perlu diketahui bahwa M.Yamin memiliki peranan khusus dalam persiapan 

Kongres Sumpah Pemuda bersama-sama Sanusi Pane, Jamaludin,  M. Yamin lah 

yang pertama kali mengungkapkan pernyataan isi sumpah pemuda yang salah satu 

pernyataannya adalah tentang bahasa melayu menjadi bahasa persatuan. Selain itu 
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ada pula sajak yang menggambarkan penderitaan bangsa Indonesia yang 

mendapat penindasan dari penjajah, sajak tersebut itu adalah berikut ini: 

MARHAEN 

 

Kami bejalan berabad-abad 

Dalam jurang yang gelap gulita 

Tidak berharap tidak berhajat 

Tidak berfikir tidak bercinta 

 

Dewata lupa kepada kami 

Kaum marhaen anak sengsara 

Kami bekerja setengah mati 

Orang bersenang tertawa-tawa 

 

Kalau engkau sesungguhnya ada 

O, dewata, mengapa kiranya 

Kami diikat dalam penjara? 

Biar pun kami tidak berdosa?(Esten, 1987,10). 

 

Sajak Marhaen yang diciptakan oleh Sanusi Pane di atas adalah salah satu sajak 

yang sebenarnya menggambarkan penderitaan bangsa Indonesia yang ditindas 

oleh penjajah. Dapat dimengerti satu persatu kata dalam setiap baitnya bahwa 

kesemuanya adalah sebuah sindiran terhadap penjajah yang telah membuat bangsa 

Indonesia tertindas. bukan hanya M.Yamin dan sanusi pane saja yang 

menghasilkan karya yang menggambarkan penderitaan bangsa ini tetapi lain dari 

itu seperti Nur Sutan Iskandar.  

Nur Sutan Iskandar dapat disebut sebagai "Raja Angkatan Balai Pustaka" oleh 

sebab banyak karya tulisnya pada masa tersebut. Apabila dilihat daerah asal 

kelahiran para pengarang, dapatlah dikatakan bahwa novel-novel Indonesia yang 

terbit pada angkatan ini adalah "novel Sumatera", dan Minangkabau sebagai titik 

pusatnya. Selain menghasilkan karya sastra, para sastrawan juga berusaha 

http://wapedia.mobi/id/Nur_Sutan_Iskandar
http://wapedia.mobi/id/Minangkabau
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membina kesatuan kebangsaan Indonesia melalui berbagai cara. Seperti bekerja 

dibadan penerbit buatan Belanda (penjajah) Balai Pustaka. 

b. Angkatan Pujangga Baru 

 

 

Pada mulanya, Pujangga baru adalah nama majalah sastra dan kebudayaan yang 

terbit antara tahun 1933 sampai dengan adanya pelarangan oleh pemerintah 

Jepang setelah tentara Jepang berkuasa di Indonesia. Adapun pengasuhnya antara 

lain Sultan Takdir Alisjahbana, Armein Pane , Amir Hamzah dan Sanusi Pane 

(Iskandarwassid,1997:64). Jadi Pujangga Baru bukanlah suatu konsepsi ataupun 

aliran. Namun demikian, orang-orang atau para pengarang yang hasil karyanya 

pernah dimuat dalam majalah itu, dinilai memiliki bobot dan cita-cita kesenian 

yang baru dan mengarah kedepan. 

 

Maka dari itulah dipakai istilah Angkatan Pujangga Baru, yang tidak lain adalah 

orang-orang yang tulisan-tulisannya pernah dimuat didalam majalah tersebut. 

Adapun majalah itu, diterbitkan oleh Pustaka Rakyat, suatu badan yang memang 

mempunyai perhatian terhadap masalah-masalah kesenian. Tetapi seperti telah 

disinggung diatas, pada zaman pendudukan Jepang majalah Pujangga Baru ini 

dilarang oleh pemerintah Jepang dengan alasan karena kebarat-baratan 

(Situmorang,1980:59). 

 

Pujangga Baru muncul sebagai reaksi atas banyaknya sensor yang dilakukan oleh 

Balai Pustaka terhadap karya tulis sastrawan pada masa tersebut, terutama 

terhadap karya sastra yang menyangkut rasa nasionalisme dan kesadaran 
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kebangsaan. Sastra Pujangga Baru adalah sastra intelektual, nasionalistik dan elitis 

menjadi bapak sastra modern Indonesia.  

 

Sejak tahun 1920 kita sudah mengenal majalah yang memuat karangan 

sastra seperti Sri Poestaka (1919-1941), Panji Poestaka (1919-1992), 

Yong Soematra (1920-1926). Namun hingga awal tahun 1930-an para 

pengarang untuk menerbitkan majalah khusus kebudayaan dan 

kesastraan belum juga terlaksana. Pada tahun 1930 terbit Majalah 

Timboel (1930-1933 ) mula-mula dalam bahasa Belanda kemudian pada 

tahun 1932 terbit juga edisi bahasa Indonesia Sutan Takdir Ali Syahbana 

sebagai direkturnya (http://spiritskul.blogspot.com/2008/06/sastra-

periode-1933-1942.html) 

 

 

Baru pada tahun 1933, Armijn Pane, Amir Hamzah dan Sutan Takdir Ali 

Syahbana berhasil mendirikan Majalah Pujangga Baru, Pujangga Baru mula-mula 

terbit dengan semboyan Majalah kesastraan dan bahasa serta kebudayaan umum. 

Tahun 1935 berubah menjadi menjadi pembawa semangat baru dalam kesastraan, 

seni, kebudayaan dan soal masyarakat umum.  

 

Kemudian tahun 1936 terjadi lagi pembahasan yaitu berbunyi Pembimbing 

semangat baru yang dinamis untuk membentuk kebudayaan persatuan Indonesia. 

Perubahan bunyi moto atau semboyan itu mencerminkan terjadinya perluasan dan 

sekaligus penajaman dalam merumuskan cita-cita orang-orang yang terhimpun 

dalam majalah Pujangga Baru. Pada kenyataannya memang majalah tersebut 

berhasil menjadi media tempat berhimpunnya berbagai gagasan dari berbagai 

pihak dan golongan.  

 

Nama-nama  penulis  makin banyak  bermunculan  dari  berbagai daerah 

dan lingkungan etnis.  Hal itu tidak  mengandung arti bahwa selalu 

sepaham. Diantara  para  penulis  itu  telah  terjadi  polemik  yang pada 

umumnya  berorientasi ke masa depan.  Keadaan ini  merupakan 

dorongan baru dalam mematangkan gagasan-gagasan kebangsaan 

(Iskandarwassid,1997:65).  

http://spiritskul.blogspot.com/2008/06/sastra-periode-1933-1942.html
http://spiritskul.blogspot.com/2008/06/sastra-periode-1933-1942.html
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Seperti diketahui bahwasannya syarat-syarat Nota Rinkes Balai Pustaka adalah; 

Netral dari agama, tidak boleh mengandung politik, tidak boleh menyingung 

kesusilaan. Inilah yang menjadi salah satu sebab STA dkk mendirikan majalah 

pujangga baru, dengan diawali larangan pada beberapa syarat yang telah 

disebutkan diatas tadi maka hal ini tidak memberikan kebebasan pada sastrawan 

untuk menjadi individu yang dapat menciptakan hasil karya yang dapat 

memberikan sumbangsihnya pada bangsa.  

 

Dengan adanya Nota Rinkes, maka tidak ada kebebasan pengarang untuk 

menciptakan karya sastra. Adanya sensor yang ketat, terhadap terbitan suatu buku 

terutama karya sastra. Menjadikan sastrawan merasa dirugikan oleh karena Balai 

Pustaka membatasi ruang geraknya. Kemunculan Balai Pustaka (1920-an) pada 

awalnya bersifat apolitis dengan nota Rinkes-nya untuk meredam bahan bacaan 

yang bersifat menentang kolonialisme, justru memunculkan perlawanan dan 

tandingan dengan bermunculan genre kesusastraan politik yang menemukan 

medium ekspresinya dalam koran-koran atau majalah-majalah non pemerintah.  

 

Hal itu menunjukkan peran penting kesusastraan dan media dalam 

mensosialisasikan nasionalisme dan kebangsaan. Itu juga menunjukkan bahwa 

imajinasi kesusastraan tentang kemerdekaan justru mendahului dan menginspirasi 

gerakan-gerakan perjuangan kemerdekaan. Masa ini ada dua kelompok sastrawan 

Pujangga baru yaitu 1. Kelompok "Seni untuk Seni" yang dimotori oleh Sanusi 

Pane dan Tengku Amir Hamzah.  2. Kelompok "Seni untuk Pembangunan 

Masyarakat" yang dimotori oleh Sutan Takdir Alisjahbana, Armijn Pane dan 

Rustam Effendi.  
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Para pengarang yang berkarya pada periode ini tidak kurang dari 28 

orang, berturut-turut adalah A. Hasymi, Aldin Affandi, Aman Dt. 

Madjoindo, Armijn Pane, Amir Hamzah, Ardi Soma, Fatimah H. Delais, 

Hamka, H.S.D. Muntu, I.G.N. Panjdi Trisna, J.E. Tatengkeng, I. 

Wairata, M. Enri, Matu Mona, Muhamad Yamin, Nur St. Iskandar, Or. 

Mandank, Rifa”I Ali, Saadah Alim, Samadi, Sanusi Pane, Selasih, Sh. 

Dwarsopranoto, Soetomo Djauhar Arifin, St. Takdir Alisyahbana, dan 

Suman. Hs (Iskandarwassid,1997:63). 

 

 

 Diharapkan dengan adanya majalah sastra itu maka perkembangan sastra yang 

dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat Indonesia menjadi lebih baik lagi. 

Masyarakat lebih dapat menyadari akan pentingnya persatuan kebangsaan. seperti 

bait-bait dalam puisi yang berjudul Nasib Tanah Airku di bawah ini.  

 

Memandang pagi menyedapkan mata, 

Keraguan hati hilang semata, 

Memikirkan nasib tanah airku. 

 

 

Pengarang dengan petikan kata-kata dalam bait-bait di atas sebenarnya 

menyampaikan bahwa cita-citamencapai kemerdekaan telah diperjuangkan oleh 

bangsa Indonesia sejak lama. seraya perjuangan terus dilakukan maka harapan 

pada datangnya kemerdekaan pun ada dan dituliskan dalam bait berikut ini: 

 

Seperti mentari dikala pagi, 

Kemerdekaan tentu datang lagi. 

Menerangi tanah tempat lahirku. 

 

Pada kenyataannya memang kemerdekaan itu datang juga, dengan perjuangan 

yang gigih dilakukan oleh pejuang kemerdekaan. 
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c. Angkatan 45 

 

 

Rosihan Anwar dalam sebuah tulisannya dimajalah Siasat tanggal 9 Januari 1949, 

memberikan nama angkatan 45 bagi pengarang-pengarang yang muncul pada 

tahun 1940-an. H.B. Jassin mengatakan: 

 

Rosihan Anwar memakai nama itu setelah mengemukakan bahwa 

”kemerdekaan adalah sarat yang mutlak untuk perkembangan-

perkembangan kebudayaan yang sejati suatu bangsa” dan menarik 

kesimpulan: “oleh karena itulah untuk angkatan 45 menjadi penting 

sekali kemerdekaan itu”. Angkatan 45 itu disebutnya juga ”angkatan 

kemerdekaan”(Jassin, 1985: 2). 

 

 

Yakni sekitar penjajahan Jepang, zaman Proklamasi dan berikutnya, diantara 

mereka yang lazim digolongkan sebagai pelopornya adalah Chairil Anwar, Asrul 

Sani, Rivai Apin, Idrus, Pramudya, Usmar Ismail (Jassin, 1985:8). Namun 

sesungguhnya, tidak hanya itu saja alasan untuk memasukkan mereka kedalam 

angkatan yang lebih baru dari Pujanga Baru. Jelasnya, terlihat sekali pada karya-

karya Chairil dimana ia telah membebaskan diri dari kaidah-kaidah tradisional 

kita dalam bersajak.  

 

Lebih dari itu, jiwa yang terkandung dalam sajak-sajaknya terasa adanya semacam 

pemberontakan. Kendatipun demikian tidak lepas dari pilihan kata-kata yang jitu, 

yang mengena, sehingga terasa sekali daya tusuknya. Sejak itu, penamaan yang 

dibuat Rosihan Anwar diakui dan disepakati banyak kalangan sebagai nama 

angkatan sastra periode 40-an. Dengan itu, para penyair angkatan 45 

mendefinisikan diri dan konsep estetik budayanya.  
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Pendefinisian diri, dilakukan sastrawan angkatan 45 lewat pemisahan diri dan 

kritik keras terhadap generasi sastra sebelumnya. Khususnya kritik dan pemisahan 

diri dengan visi budaya yang ditegakkan Sutan Takdir Alisyahbana. Hal ini, 

ditunjukkan pula dengan terbitnya kumpulan sajak Chairil Anwar, Asrul Sani dan 

Riva’i Apin berjudul Tiga Menguak Takdir.  

 

Pengalaman hidup dan gejolak sosial-politik-budaya telah mewarnai karya 

sastrawan Angkatan '45. Karya sastra angkatan ini lebih realistik dibanding karya 

Angkatan Pujangga Baru yang romantik-idealistik. Angkatan 45 tidak dapat 

dilepaskan dari lingkungan kelahirannya, yakni pada masa  Jepang dan masa 

revolusi Indonesia. 

 

Masa revolusi merupakan sebuah masa yang khas dengan segala permasalahan 

sosial budaya yang khas pula. Maka, generasi yang aktif pada masa revolusi 45 

dipaksa oleh keadaan yang dahyat dan has itu, untuk merumuskan diri dan tampil 

menjawab tantangan-tantangan jaman yang mereka hadapi.  Semua ini menjadi 

problem besar karena masyarakat Indonesia saat itu, sama sekali belum memiliki 

pengalaman menjadi sebuah bangsa yang merdeka.  

 

Sementara itu, pengalaman bangsa Indonesia sebagai bangsa yang terjajah 

demikian lama dan mendalam. 

 

 Bung Karno dalam tulisannya berjudul "Mencapai Indonesia Merdeka" 

(1933) mengumpamakan "Kemerdekaan adalah jembatan emas". 

Ditengah suasana semacam itu, gerbang kemerdekaan yang disebut-

sebut Soekarno sebagai “jembatan emas” itu, merupakan suatu yang 

dahsyat dan menggetarkan, penuh pesona dan sekaligus mencekam 

(http://www.sastra-indonesia.com/2009/08/inlanderisasi-dalam-sastra-

indonesia-1/). 

 

http://www.sastra-indonesia.com/2009/08/inlanderisasi-dalam-sastra-indonesia-1/
http://www.sastra-indonesia.com/2009/08/inlanderisasi-dalam-sastra-indonesia-1/
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Tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana Indonesia nanti setelah kemerdekaan 

itu tercapai. Para sastrawan generasi 45 selain banyak yang berjuang fisik dalam 

perang kemerdekaan, juga menyibukkan diri untuk mencoba merumuskan dan 

mencari orientasi pada berbagai kemungkinan bangunan kebudayaan bagi 

Indonesia yang merdeka. Pergerakan kebangsaan untuk mewujudkan cita-cita 

merdeka telah berkobar dimana-mana.  Para sastrawan menyatu dalam satu 

barisan perjuangan kemerdekaan. Pekik yang mengobarkan semangat kebangsaan 

dari kalangan sastrawan terbit dalam wujud puisi perjuangan. Chairil Anwar, 

dengan mengangkat kegagahan sang pahlawan nasional Diponegoro, bangkit 

seraya berujar: 

 

Di depan sekali tuan menanti 

Tak gentar. Lawan banyaknya seratus kali 

Pedang di kanan, keris di kiri 

Berselempang semangat yang tak bisa mati 

 

Pelopor Angkatan 45 ini menyatakan bahwa hidup dan kehidupan ini harus 

mempunyai makna dan harus diisi kendati berbagai rintangan terus menghadang. 

Dinyatakan pula bahwa tekad perjuangan harus mencerminkan sikap: 

 

Sekali berarti 

Sudah itu mati 

Punah di atas menghamba 

Binasa di atas ditinda 

 

Proses menjadi bangsa Indonesia yang merdeka itu sendiri memang bukan hanya 

dimulai pada masa 40-50an. Proses itu telah terjadi jauh sebelumnya, kegiatan 

berserikat dan berkumpul dimulai oleh lahirnya Boedi Oetomo, kelahiran Boedi 

Oetomo ini segera disusul oleh berbagai organisasi lain, Indische Partij, Serikat 
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Dagang Islam, serta berbagai perkumpulan pemuda yang secara bersama-sama 

kemudian mengikrarkan Sumpah Pemuda.  

 

Dalam mengungkapkan semangat perjuangan, sikap Chairil Anwar yang salah 

seorang tokoh Angkatan'45 itu, dapat kita nikmati dalam sajak-sajaknya seperti 

yang berjudul "Diponegoro", "Krawang Bekasi" dan "Persetujuan dengan Bung 

Karno"nya. Dalam Diponegoro , jelas betapa apresiasi sang penyair atas semangat 

perjuangan pahlawan tersebut dalam melawan kekuasaan penjajah.  

 

Kerawang-Bekasi  adalah salah sebuah kreasi puisi kemerdekaannya yang amat 

menyentuh perasaan sekaligus menggugah pikiran yang mengobarkan semangat 

juang dengan segala pengorbanannya. Sajak itu merupakan suara jiwa pahlawan 

dengan semangat kepahlawanannya yang gugur dimedan laga. Semangat yang 

menggelorakan semangat para pejuang demi membela dan mewujudkan 

kemerdekaan. Seperti ketegasannya lebih lanjut : dalam “Persetujuan Dengan 

Bung Karno.”  

 

Betapa plastis dan puitisnya semangat Revolusi Agustus diungkapkan oleh Chairil 

Anwar itu. Suatu pengungkapan kobaran api revolusi yang dinamis dan optimis. 

Ketegasan sikap dan keberpihakkannya juga menjadi anutan banyak penyair, 

seniman dan sastrawan lainnya. Sayangnya dia mati muda, dalam usia 25 tahun 

pada 1949. Kalau saja penyair Angkatan'45 Chairil Anwar panjang usia, tentunya 

dia akan lebih gigih dan lebih kreatif lagi dalam bidang seninya mengungkapkan 

gelora perjuangan bangsa Indonesia selanjutnya.  

 

Gelora perjuangan di bawah pimpinan Bung Karno untuk mencapai 

aspirasi kemerdekaan dengan mengayomi semangat persatuan bangsa 
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yang besar demi menghadapi rongrongan kaum nekolim (neo 

kolonialisme dan imperialisme) yang dikepalai oleh imperialisme 

Amerika Serikat. Perang Kemerdekaan 1945-1949 banyak diungkap oleh 

para sastrawan yang sering digolongkan sebagai Angkatan 45 

(http://manusiabatu.wordpress.com/2009/03/03/sastra-angkatan-’45-

1942—1966/). 

 

 

Mereka mengungkapkan gejolak perjuangan itu sebab mereka memang terlibat 

dalam peristiwa tersebut. Mochtar Lubis menulis novel Jalan Tak Ada Ujung yang 

berkisah tentang sepak terjang pejuang disekitar Jakarta. Pramoedya Ananta Toer 

juga menulis Perburuan, Mereka yang Dilumpuhkan,dll. Sastrawan Angkatan 45 

bukan hanya dituntut bertanggungjawab untuk menghasilkan karya-karya sastra 

pada zamannya, namun lebih dari itu, mereka adalah juga nurani bangsa yang 

menggelorakan semangat kemerdekaan. 

 

Adalah tidak realistis sebuah bangsa bisa merdeka hanya bermodalkan bambu 

runcing. Namun ketika para nurani bangsa itu mensintesakan keinginan kuat 

bebas merdeka menjadi jargon-jargon merdeka atau mati dan semacamnya, maka, 

siapapun pasti akan tunduk kepada suara nurani.  

 

3. Kegiatan para Sastrawan dalam Pembinaan Kesatuan Kebangsaan 

    Indonesia 

 

a. Menghasilkan Karya Sastra 

 

 

Kesatuan kebangsaan Indonesia merupakan salah satu usaha untuk mencapai 

kemerdekaan, yang salah satunya dilakukan oleh sastrawan. Sastrawan melakukan 

berbagai usaha untuk menciptakan kesadaran pada diri masyarakat Indonesia 

dengan berbagai cara salah satunya adalah menghasilkan karya sastra yang 

berhubungan dengan nasionalisme. 

http://manusiabatu.wordpress.com/2009/03/03/sastra-angkatan-'45-1942—1966/
http://manusiabatu.wordpress.com/2009/03/03/sastra-angkatan-'45-1942—1966/
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Sastra merupakan hasil karya sastrawan yang bernilai tinggi sarat akan seni dan 

budaya, sebelum abad 20-an hasil karya sastra banyak didominasi oleh syair, 

pantun, gurindam dan hikayat. Namun seiring perkembangan jaman maka dunia 

kesusastraan pun banyak mengalami perubahan. Setelah bermunculan sastrawan-

sastrawan baru sesudah itu maka hasil karya sastra pun berubah, Prosa (roman, 

novel, cerita pendek dan drama) dan puisi menggantikan kedudukan syair, pantun, 

gurindam dan hikayat.  

 

Dunia sastra pun berubah, semakin banyaknya sastrawan yang bermunculan maka 

semakin banyak pula hasil karya yang mereka hasilkan. Untuk membedakan hasil 

karya sastra dari beberapa sastrawan maka dibentuklah beberapa 

pengklasifikasian, tujuannya agar dapat dengan mudah mengetahui pengarang dan 

hasil karyanya. Umumnya pengklasifikasian ini disebut dengan periode, ada 

beberapa periode sastra yang diawali oleh Angkatan Balai Pustaka, Angkatan 

Pujangga Baru,  Angkatan 45, dll. 

 

Hasil karya sastra yang mereka hasilkan beragam, dapat diketahui bahwasannya 

setiap angkatan memiliki tema-tema dalam menghasilkan karya sastra. Hasil 

karya sastrawan Balai Pustaka ini umumnya bertemakan kawin paksa, kebangsaan 

yang masih kedaerahan, kebangsawanan dan masalah-masalah kehidupan.  

Sedangkan pada angkatan Pujangga Baru lebih kepada kemanusiaan, kesadaran 

kebangsaan, nasionalisme dan penderitaan. Sastra hasil karya sastrawan Pujangga 

Baru banyak menyangkut rasa nasionalisme dan kesadaran kebangsaan. Karya-

karya sastra pada angkatan 45 ini banyak bercerita tentang perjuangan merebut 

kemerdekaan seperti halnya puisi-puisi Chairil Anwar. 
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Sastrawan sebenarnya mempunyai andil dalam perjuangan kemerdekaan 

Indonesia, walaupun yang mereka lakukan tidak seperti pejuang kemerdekaan 

dalam arti mereka tidak ikut berperang selayaknya pejuang. Para pengarang 

berhadapan dengan suatu kenyataan yang ditemukan dalam masyarakat atau 

realitas objektif. Realitas objektif itu dapat berbentuk peristiwa-peristiwa, norma-

norma(tata nilai), pandangan hidup, dan lain-lain bentuk-bentuk realitas objektif 

yang ada dalam masyarakat ( Esten, 1987:9). 

 

Merasa tidak puas terhadap realitas objektif itu, keinginan memberontak dan 

memprotes tumbuh. Sebelum pemberontakan tersebut dilakukan mereka telah 

memiliki suatu sikap terhadap realitas objektif itu. Hal inilah yang kemudian 

diungkapkan dalam cipta sastra yang diciptakannya. Mereka mencoba 

mengutarakan sesuatu terhadap realitas objektif  yang mereka temukan. Mereka 

ingin berpesan melalui cipta sastranya kepada orang lain tentang suatu yang 

mereka anggap sebagai masalah menusia.  

 

Dalam kesusastraan Indonesia perkembangan tema mula-mula hanyalah 

merupakan persoalan local atau daerah, seperti masalah kawin paksa, feodalisme, 

dan adat istiadat yang terlihat dalam ciptasastra-ciptasastra angkatan Balai 

Pustaka. Kemudian tema-tema menjadi berkembang menjadi persoalan-persoalan 

nasional. Misalnya tentang penjajahan dan membina kesatuan bangsa. Seperti 

yang telihat dalam puisi-puisi Rustam Effendi:”Bebasari”, puisi M. Yamin “ 

Indonesia Tanah Tumpah-Darahku”, dan “Layar Terkembang” St. Takdir 

Alisjahbana serta “Manusia Baru” Sanusi Pane ( Esten, 1987:23). 
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Sebuah tema dalam sastra penting artinya namun amanat yang ditorehkan oleh 

pengarangnya pun tidak kalah pentingnya. Pengarang melalui ciptaannya sebagai 

cipta kreatif, berusaha membukakan dan memberitahukan kemungkinan-

kemungkinan itu (Esten, 1987:24). Pengarang bahkan berusaha untuk 

menciptakan kemungkinan itu sendiri. Melalui karya-karyanya para pengarang 

menyampaikan amanat yang dapat dipahami secara langsung. Seperti misalnya 

dalam kesusastraan Indonesia, amanat roman “Siti Nurbaya”, Tenggelamnya 

Kapal Van Der Wijck”,  “Salah Asuhan” dan Layar Terkembang.  

 

Dapat diketahui banyak hasil karya sastra para sastrwan yang secara khusus 

diciptakan dengan tujuan untuk memberikan dorongan semangat kepada rakyat 

untuk bersatu. Dengan adanya hasil karya yang telah diciptakan sastrawan inilah 

maka rakyat diharapkan akan sadar pada pentingnya rasa kesatuan dan persatuan 

bangsa demi tercapainya kemerdekaan. Ada beberapa hasil karya sastra yang 

jelas-jelas dapat memberikan pengaruh terhadap terciptanya semangat pada diri 

rakyat Indonesia. Hasil karya sastra itu tidak hanya berupa puisi tetapi juga ada 

yang berupa drama, novel, roman dan cerpen. 

Diantara beberapa hasil karya yang dapat memberikan pengaruh itu adalah 

sebagai berikut; Puisi (Tanah Air (1922), Indonesia, Tumpah Darahku (1928), 

Bahasa, Bangsa (1921), Bukan beta bijak berperi (1925), Diponegoro, Aku, Senja 

di pelabuhan kecil, Kerikil Tajam (1949), Deru Campur Debu (1949), kepada 

sedia dan lain-lain). Drama ( Ken Arok dan Ken Dedes, Bebasari, Sandhyakala 

Ning Majapahit (1933), Kertajaya (1932), Rindoe Dendam (1934), Belenggu 

(1940)). Novel Layar Terkembang (1936), novel Mutiara (Nur Sutan Iskandar, 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tanah_Air_%28novel%29&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Indonesia,_Tumpah_Darahku&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kerikil_Tajam&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Deru_Campur_Debu&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bebasari:_toneel_dalam_3_pertundjukan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sandhyakala_Ning_Majapahit&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sandhyakala_Ning_Majapahit&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kertajaya_%28novel%29&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Rindoe_Dendam&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Belenggu
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1946), Pagar Kawat Berduri (Trisnoyuwono, 1963), Surapati (Abdul Muis, 1965), 

dan Robert Anak Surapati (Abdul Muis, 1987). 

Mereka berperan dalam membina kesatuan kebangsaan dengan memberikan 

dorongan semangat perjuangan kepada rakyat Indonesia, melalui hasil karya yang 

mereka hasilkan inilah mereka menyerukan semangat perjuangan kepada seluruh 

rakyat Indonesia.  

 

b. Menggunakan Bahasa Indonesia 

 

Didunia kesusastraan bahasa Indonesia menjadi penting, oleh karena bahasa 

Indonesia menjadi alat penyampaian ide-ide atau gagasan para sastrawan atau 

lebih jelasnya hasil karya sastra para sastrawan dihasilkan dengan menggunakan 

bahasa Indonesia. Namun perlu diketahui jauh sebelum bahasa Indonesia 

mendapat pengakuan menjadi bahasa nasional sastra hidup dan berkembang 

dengan menggunakan bahasa daerah masing-masing (Iskandarwassid, 1997:5). 

Pada masa itu kekayaan sastra hidup dan berkembang dengan menggunakan 

bahasa daerah masing-masing, oleh karena itu dikenal nama-nama sastra Sunda, 

sastra Jawa, sastra Madura, sastra Bali, sastra Lombok, sastra Bugis, sastra Aceh, 

sastra Batak, sastra Melayu dll. Dengan digunakannya bahasa daerah ini 

memberikan kejelasan bahwa pada waktu itu belum ada bahasa nasional yang 

digunakan oleh sastrawan.  

Ketetapan adanya bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia sejak tahun 

1928, sangat besar peranannya dalam usaha pembinaan rasa persatuan  

bangsa.  Dengan adanya bahasa nasional yang tunggal dan secara umum 

dipakai sebagai bahasa utama dalam kehidupan perjuangan dan 

pergerakan kebangsaan Indonesia (Iskandarsyah, 2005:31).  
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Demikianlah maka sejak tahun 1928, bahasa melayu ditetapkan menjadi bahasa 

persatuan Indonesia. Sejak itu juga kegiatan dibidang bahasa dan sastra Indonesia 

terus meningkat diantaranya gerakan sastra yang tergabung dalam aliran Pujangga 

Baru pada bulan Juni 1933.  

Para sastrawan yang terlibat didalamnya sangat besar jasanya dalam usaha 

membina dan mengembangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, yang 

mereka lakukan adalah dengan berbagai usaha komunikasi sebagai bahasa 

pengantar. Mereka mempunyai andil yang besar untuk memajukan bahasa 

nasional. Buah karya mereka yang dijadikan dalam bentuk buku, akan dibaca oleh 

angkatan yang berikutnya, dan bahasa yang mereka gunakan itu akan 

meninggalkan kesan yang mendalam didalam hati (Nadaek,1984:113).   

Oleh karena itu tidak mengherankan benar bahwa bahasa Melayu mulai 

memainkan peranan yang penting sebagai bahasa penghubung bagi pergerakan 

nasional.  Begitu pun dalam menciptakan hasil karya sastra sejak tahun 1920-an 

sastrawan sudah berani menggunakan bahasa melayu dalam setiap karyanya.  

Dalam kesusastraan Indonesia dibedakan kesusastraan melayu lama dan melayu 

modern. Batas waktu antara keduanya, tahun 1900, adalah permulaan kesadaran 

individu yang akan bermuara pada kesadaran kebangsaan. Kesusastraan melayu 

modern juga mengalami perubahan-perubahan yang memberi alasan untuk 

membaginya dalam beberapa periode, yaitu kesusastraan 20, kesusastraan 33, dan 

kesusastraan 45. pembagian itu bukan saja didasarkan atas perlainan persoalan, 

perlainan pandangan, perlainan rasa hidup, tetapi juga perlainan gaya, perlainan 

penggunaan bahasa.  
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Menumbuhkan bahasa melayu dengan sadar menjadi bahasa Indonesia adalah 

pekerjaan pujangga baru terutama, yang resminya mulai bermuara tahun 1933, 

tapi pelopornya sudah lebih dulu dari pada itu, kita sebut saja pemuda Yamin, 

Sanusi Pane, Amir Hamzah, Armijn Pane, S.Takdir Alisjahbana, yang sudah lebih 

dulu bergiat dalam pergerakan kepemudaan dan kewartawanan. Bahasa Indonesia 

mula-mula sebagai bahasa melayu terutama dipergunakan sebagai bahasa 

perantara untuk pedagang telah meningkat menjadi bahasa pergerakan politik dan 

kebudayaan. Dan proses perkembangannya menjadi pesat dimasa pendudukan 

Jepang dan dengan tercapainya kemerdekaan kita. 

Perkembangan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang sekarang 

merupakan Bahasa Nasional Republik Indonesia, sejak lama telah menjadi 

pembicaraan luas. Kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia 

berfungsi sebagai lambang kebangsaan bangsa, lambang identitas bangsa, alat 

pemersatu masyarakat yang berbeda-beda latar belakang sosial dan budaya, alat 

perhubungan antar budaya dan antar daerah.  

 

Dalam hubungannya sebagai alat untuk menyatukan berbagai suku yang 

mempunyai latar belakang budaya dan bahasa masing-masing, bahasa Indonesia 

justru dapat menyerasikan hidup sebagai bangsa yang bersatu tanpa meinggalkan 

identitas kesukuan dan kesetiaan kepada nilai-nilai sosial budaya serta latar 

belakang bahasa etnik yang bersangkutan. Bahkan, lebih dari itu, dengan bahasa 

Indonesia sebagai bahasa persatuan, kepentingan nasional diletakkan jauh di atas 

kepentingan daerah dan golongan. Latar belakang budaya dan bahasa yang 
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berbeda-beda berpotensi untuk menghambat perhubungan antar daerah antar 

budaya.  

Bahasa melayu pertama kali diangkat menjadi bahasa persatuan di Indonesia pada 

28 Oktober 1928 dalam peristiwa yang disebut Sumpah Pemuda. Sejak saat itu, 

bahasa melayu yang digunakan di wilayah Indonesia sekarang mulai dinamai 

Bahasa Indonesia. Sebenarnya bahasa melayu bukan bahasa terbesar yang 

digunakan di Indonesia. Bahasa Jawalah yang merupakan bahasa terbesar dari 

segi pemakainya pada saat itu.  

Namun, bahasa melayu dipilih sebagai bahasa Indonesia karena bahasa ini sudah 

menjadi lingua franca atau bahasa pengantar di wilayah Indonesia dan Asia 

Tenggara sejak ribuan tahun lalu. Ini menunjukkan bahwa bahasa Melayu pun 

sudah dikenal di Pulau Jawa sejak ribuan tahun lalu. Kongres pemuda II pada 

tanggal 27-28 Oktober 1928 di Batavia telah berhasil menetapkan ikrar kata, 

bahwa segenap putera-puteri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa 

Indonesia. 

Dalam salah satu sidang Kongres pemuda I M. Yamin yang pada tahun 1920 

pernah mengatakan bahwa bahasa melayu merupakan bahasa kesatuan sumatera, 

menyampaikan ceramah dalam bahasa Belanda mengenai kemungkinan bahasa 

dan sastra Indonesia di masa depan. Bahasa yang dipakai untuk membengkitkan 

kesadaran pada orang-orang sumatera itu agaknya dapat berperan pula dalam 

membantu perkembangan cita-cita baru kesatuan Indonesia. Bahasa persatuan dan 

kesatuan tradisi kebudayaan yang tampak dalam kesusastraan memberikan 

sumbangan penting dalam mewujudkan cita-cita baru itu (Keith, 1988:10-11). 
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Peristiwa ini merupakan suatu momentum atau suatu tonggak sejarah yang cukup 

besar arti dan peranannya.  

Hal ini didasarkan pada beberapa pertimbangan yang obyektif seperti: 

Bahasa Melayu cukup demokratis, tidak kaku dan tidak merupakan 

bahasa klasik yang baku. Bahasa melayu masih terbuka dan selalu 

diperkaya dengan pembendaharaan kata-kata bahasa daerah lain. Bahasa 

melayu lebih mudah dipelajari daripada bahasa daerah lainnya dan 

bahasa melayu sudah dikenal dan tersebar diseluruh daerah Indonesia 

(Iskandarsyah,2005:31). 

Ketetapan adanya bahasa Nasional yaitu bahasa Indonesia sejak tahun 1928, 

sangat besar arti dan peranannya dalam usaha pembinaan dan rasa persatuan 

bangsa. Dengan adanya bahasa nasional yang tunggal dan secara umum dipakai 

sebagai bahasa utama dalam kehidupan perjuangan dan pergerakan kebangsaan 

Indonesia. Kesadaran berbahasa Indonesia yang dicetuskan pemuda Indonesia 

pada tanggal 28 Oktober 1928, adalah merupakan kesadaran nasional yang 

mendalam. Kesadaran itu bukan saja dilandasi keinginan melepaskan diri dari 

penjajahan tetapi juga untuk menciptakan individu yang mengenal bahasa 

Indonesia (Nadaek,1984:110).   

Seperti pemimpin nasional pun menggunakan bahasa Indonesia dalam pidato-

pidatonya, dan tulisan-tulisan mereka banyak menggunakan bahasa melayu, 

contohnya: 

1. Muhamad yamin, pada tahun 1918 menulis majalah Jong Sumatera, 

menyerukan penggunaan bahasa Melayu. 

2. Hi.Agus Salim, Abdul Muis, H.O.S. Cokroaminoto dan lain-lain 

pemimpin Sarekat Islam, selalu menggunakan bahasa Melayu dalam 

pidato-pidato dan tulisan mereka.  

3. Drs. Moh. Hatta, Mr. Iwa Kusuma Sumantri, Mr. Ali Sastroamijoyo 

yang membentuk perhimpunan Indonesia di negeri belanda pada tahun 

1922, menerbitkan majalah tahun 1924 bernama Hindia Putera diubah 

namanya menjadi Indonesia Merdeka.  
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4. Ir. Soekarno sebagai tokoh pemimpin nasional  yang memulai  

politiknya dalam Partai Nasional Indonesia (PNI) dalam setiap 

kesempatan pertemuan formal selalu menggunakan bahasa Melayu 

(Iskandar Syah, 2005:32). 

Demikianlah sejak tahun 1928, bahasa melayu ditetapkan menjadi bahasa 

persatuan Indonesia. Sejak itu juga kegiatan dibidang bahasa dan sastra Indonesia 

terus meningkat diantaranya gerakan sastra yang tergabung aliran Pujangga Baru 

pada bulan Juni 1933. Para sastrawan yang terlibat didalamnya sangat besar 

jasanya dalam usaha membina dan mengembangkan bahasa Indonesia sebagai 

bahasa persatuan. Yang mereka lakukan adalah dengan berbagai usaha 

komunikasi sebagai bahasa pengantar.  

Begitupun dalam menciptakan hasil karya sastra sejak tahun 1920-an sastrawan 

sudah berani menggunakan bahasa melayu dalam setiap karyanya. Padahal 

awalnya yang mereka gunakan adalah bahasa Belanda apalagi para pelajar yang 

menuntut ilmu di negeri Belanda. Atas dasar keinginan untuk melepaskan  

bangsanya dari penjajahan maka dengan menghasilkan karya sastra yang 

berbahasa Indonesia akan memberi pengaruh tersendiri yang merupakan salah 

satu usaha untuk mempersatukan bangsanya demi tercapainya kemerdekaan.  

M. Yamin adalah orang pertama yang berani menggunakan bahasa melayu dalam 

menghasilkan karya sastranya seperti contohnya: Bahasa,Bangsa, Bahasaku, 

Tanah Airku.  Merupakan beberapa puisi yang dihasilkan olehnya yang telah 

menggunakan bahasa Melayu. perlu diketahui sebelumnya sastrawan 

menggunakan bahasa Belanda dalam menghasilkan karya-karyanya (Teeuw, 

1978:25).  
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Tampaklah, bahwa melalui kerja bahasalah perjuangan kebangsaan selalu 

bermula. Bahasa berperan utama dalam mengarahkan perjuangan. Sejarah juga 

mencatat bahwa melalui kerja jurnalistik, kelompok, dan kesastraanlah pilar 

kebangsaan dibangun. Hal itu menunjukkan peran penting kesusastraan dan media 

dalam menssosialisasikan nasionalisme dan kebangsaan. Itu juga menunjukkan 

bahwa imajinasi kesusastraan tentang kemerdekaan justru mendahului dan 

menginspirasi gerakan-gerakan perjuangan kemerdekaan (http://www.sastra-

indonesia.com/2009/01/kebangsaan-keberaksaraan-dan-kesusastraan/). 

 

Upaya perjuangan dan kebangkitan harus bermula dari bebenah kata, bahasa dan 

sastra dengan jalan merebut dan menghidupkan kembali darah kata. Dengan kata 

lain, melalui keberaksaraanlah perjuangan dan kebangkitan dirumuskan. Oleh 

karena itu, tidak heran bahwa tidak mungkin sebuah bangsa dapat eksis dan maju 

tanpa memuliakan keberaksaraan dan kesusastraan. 

 

c. Menerbitkan Majalah Sastra 

 

 

Sungguh pun kecil jumlah orang yang giat berminat terhadap kesusastraan ketika 

itu, namun perlunya sebuah majalah sastra yang bebas makin lama makin terasa. 

Pada awalnya hasil karya berupa puisi dan esei kesusastraan terbit disana-sini 

dalam berbagai majalah, suratkabar, penerbit badan-badan, dll (Teeuw,1978:49-

50). Oleh karena penerbit Balai Pustaka buatan pemerintah jajahan yang pada 

waktu itu adalah bangsa Belanda, melakukan berbagai sensor terhadap hasil karya 

para sastrawan Indonesia. Hasil karya yang bertentangan dengan pandangan 

politik pemerintah, menyinggung agama, dan hasil karya yang bersifat cabul tidak 

diterima (Teeuw,1978:32). 

http://www.sastra-indonesia.com/2009/01/kebangsaan-keberaksaraan-dan-kesusastraan/
http://www.sastra-indonesia.com/2009/01/kebangsaan-keberaksaraan-dan-kesusastraan/
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 Berikut adalah daftar table NAma-nama majalah yang diterbitkan berdasarkan 

periode/ angkatan.  

Table 4. Nama-nama majalah yang terbit berdasarkan angkatan/periode 

Balai Pustaka, Pujangga Baru dan 45 

 

No. Nama Majalah Angkatan Ket 

1. Majalah Retno Doemilah Balai Poestaka  

2. Majalah Soeara Goeroe Balai Poestaka  

3. Majalah Medan Prijaji Balai Poestaka 1907 

4. Majalah Soenda Berita Balai Poestaka  

5. Majalah Het Tijdschrift Balai Poestaka 1910 

6. Majalah De Indier Balai Poestaka 1913 

7. Majalah Hindia Poetra Balai Poestaka  

8. Majalah Indonesia Merdeka Balai Poestaka  

9. Majalah Pandji Poestaka Balai Poestaka  

10. Majalah Kedjawen Balai Poestaka  

11. Majalah Parahijangan Balai Poestaka  

12. Majalah Taman Botjah Balai Poestaka  

13. Majalah Fikiran Rakjat Balai Poestaka  

14. Majalah Daulat Ra’jat Balai Poestaka  

15. Majalah Weekblad Sin Po Balai Poestaka 1923 

16. Majalah tri wulanan Pujangga Baru 1927 

17. Majalah Timboel Pujangga Baru 1930 

18. Majalah Pandji Islam Pujangga Baru  

19. Majalah Pudjangga Baroe Pujangga Baru 1933 

20. Majalah Djawa Baroe 45  

21. Majalah Pandji Poestaka 45  

22. Majalah Pradjoerit 45  

23. Majalah Keboedajaan Timoer 45  

24. Majalah Panggoeng Giat Gembira 45  

25. Majalah Pantja Raja 45 1945 

26. Majalah Menara Merdeka 45  

27. Majalah Pedoman 45  

28. Majalah stensilan 45  

29. Majalah Pesat 45  

 

Sumber: http://madhusein.multiply.com/journal/item/23 

 

Pada awal abad 20an munculah Majalah Retno Doemilah dalam bahasa Melayu 

Jawa, dan Soeara Goeroe. Tahun 1907 di Bandung terbit Majalah Medan Prijaji 

yang dipimpin RM Tirtoadisoerjo, yang sebelumnya menerbitkan Majalah Soenda 

http://madhusein.multiply.com/journal/item/23
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Berita. Di masa-masa itulah terbit banyak majalah, yang kebanyakan isunya 

mengenai pergerakan kemerdekaan. Akhir 1910, Douwes Dekker menerbitkan 

majalah dwi mingguan Het Tijdschrift yang sangat radikal pembahasan politiknya 

dengan menyerukan aksi melawan kolonial. Pada tahun 1913, giliran Tjipto 

Mangoenkoesoemo menerbitkan Majalah De Indier. RM Soewardi Soerjaningrat 

mendirikan Hindia Poetra, memakai bahasa pengantar Belanda. 

 

Balai Poestaka, salah satu penerbit tertua, juga menerbitkan beberapa majalah 

untuk rakyat, antara lain Majalah Pandji Poestaka, Majalah Kedjawen dan 

Parahijangan, majalah anak-anak berbahasa Melayu Taman Kanak-Kanak, dan 

yang berbahasa Jawa Taman Botjah. Majalah-majalah lain yang terbit dalam 

kurun ini antara lain: Fikiran Rakjat milik Partai Nasional Indonesia (PNI), dan 

Daulat Ra’jat(diterbitkan Bung Hatta). Lalu, muncul pula Majalah Weekblad Sin 

Po tahun 1923 yang merupakan terbitan grup Sin Po. Di majalah mingguan ini 

pula naskah lagu Indonesia Raya ciptaan WR Supratman untuk pertama kalinya 

dimunculkan. 

 

Tercatat, hinggga tahun 1920-an, sudah ada 127 majalah dan surat kabar. Setelah 

era ini, masih ada lagi majalah tri wulanan De Chineesche Revue (1927), Timboel 

(membahas soal budaya, tahun 1930-an), hingga Pedoman Masjarakat yang terbit 

di Medan (diasuh HAMKA), serta Pandji Islam. Dari segi bisnis, disebutkan 

bahwa mutu kebanyakan majalah masih amat rendah, mengingat situasi yang tak 

memungkinkan perolehan iklan waktu itu. 

 

Di jaman Jepang, ada Majalah Djawa Baroe, Pandji Poestaka, Pradjoerit, 

Keboedajaan Timoer, dan Panggoeng Giat Gembira. Kebanyakan isinya ketat 
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mengikuti ketentuan penguasa Jepang. Semua majalah ini berhenti terbit seiring 

dengan takluknya Jepang kepada Sekutu tahun 1945. Memasuki masa 

kemerdekaan, terbit Majalah Pantja Raja (Desember 1945), Menara Merdeka di 

Ternate, dan Pedoman, majalah tengah bulanan. Yang terakhir disebut ini 

merupakan majalah stensilan, berisi suara kaum Republiken menentang Belanda. 

Ada pula Majalah Pesat yang didirikan Sajuti Melik dan terbit di Jogyakarta. 

(http://madhusein.multiply.com/journal/item/23) 

 

 

Pada tahun 1932 Panji Pustaka, sebuah majalah mingguan umum diterbitkan oleh 

Balai Pustaka. Sebelum majalah tersebut sudah terbit lebih dahulu majalah yang 

memuat karangan sastra seperti Sri Poestaka (1919-1941) dan Yong Soematra 

(1920-1926).  Didalam majalah Panji Pustaka tersebut telah menyediakan 

ruangan sastra yang didalamnya turut disiarkan puisi-puisi, akan tetapi hal ini 

tidak memuaskan cita-cita pengarang muda yang berhaluan nasionalis itu.  

 

Pada bulan Maret 1930, Sanusi Pane memulakan sebuah majalah, sebagai 

pasangan majalah Timboel yang memang telah  dipimpinnya dalam bahasa 

Belanda kemudian pada tahun 1932 terbit juga edisi bahasa Indonesia Sutan 

Takdir Ali Syahbana sebagai direkturnya. Para penyumbang untuk majalah ini 

pada mulanya kita dapati penyair Amir Hamzah yang dalam majalah itu 

menerbitkan suatu cerita tentang pahlawan melayu Hang Tuah, yang amat 

menarik dalam bentuk puisi.  

 

Majalah timboel yang berbahasa Indonesia itu tidak panjang umurnya. Akan tetapi 

kira-kira setahun kemudian, yaitu pada bulan Juli 1933, terbitlah keluaran pertama 

sebuah majalah baru, Pudjangga Baroe. Armijn Pane, Amir Hamzah dan Sutan 

http://madhusein.multiply.com/journal/item/23
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Takdir Ali Sjahbana berhasil mendirikan Majalah Pujangga Baru itu, Pujangga 

Baru mula-mula terbit dengan semboyan majalah kesastraan dan bahasa serta 

kebudayaan umum. 

 

Tahun 1935 berubah menjadi menjadi pembawa semangat baru dalam 

kesastraan, seni, kebudayaan dan soal masyarakat umum.  Namun tidak 

lama itu  kembali  terjadi perubahan tahun 1936 terjadi lagi pembahasan 

yaitu  berbunyi “Pembimbing  semangat baru yang  dinamis  untuk 

membentuk kebudayaan persatuan Indonesia” (Iskandarwassid,1997:65).  

 

 

Perubahan bunyi moto atau semboyan itu mencerminkan terjadinya perluasan dan 

sekaligus penajaman dalam merumuskan cita-cita orang-orang yang terhimpun 

dalam majalah Pujangga Baru. 

 

Pada kenyataannya memang majalah tersebut berhasil menjadi media tempat 

berhimpunnya berbagai gagasan dari berbagai pihak dan golongan. Nama-nama 

penulis makin banyak bermunculan dari berbagai daerah dan lingkungan etnis. 

Hal itu tidak mengandung arti bahwa selalu sepaham. Diantara  para penulis itu 

telah terjadi polemik yang pada umumnya berorientasi ke masa depan. Keadaan 

ini merupakan dorongan baru dalam mematangkan gagasan-gagasan kebangsaan. 

 

Seperti  diketahui  bahwasannya  syarat-syarat  Nota Rinkes Balai Pustaka adalah; 

Netral  dari agama,   tidak boleh  mengandung  politik, tidak boleh  menyingung  

kesusilaan (http://www.jendelasastra.com/wawasan/artikel/sastra-indonesia). 

Inilah  yang menjadi salah satu sebab STA dkk mendirikan majalah pujangga 

baru, dengan diawali larangan pada beberapa syarat yang telah disebutkan diatas 

tadi maka hal ini tidak memberikan kebebasan pada sastrawan untuk menjadi 

http://www.jendelasastra.com/wawasan/artikel/sastra-indonesia


 65 

individu yang dapat menciptakan hasil karya yang dapat memberikan 

sumbangsihnya pada bangsa.  

 

Dengan adanya Nota Rinkes, maka tidak ada kebebasan pengarang untuk 

menciptakan karya sastra. Adanya sensor yang ketat, terhadap terbitan suatu buku 

terutama karya sastra. Menjadikan sastrawan merasa dirugikan oleh karena Balai 

Pustaka membatasi ruang geraknya. Kemunculan Balai Pustaka 1920-an pada 

awalnya bersifat apolitis dengan nota Rinkes-nya untuk meredam bahan bacaan 

yang bersifat menentang kolonialisme, justru memunculkan perlawanan dan 

tandingan dengan bermunculan genre kesusastraan politik yang menemukan 

medium ekspresinya dalam koran-koran atau majalah-majalah nonpemerintah.  

 

Hal itu menunjukkan peran penting kesusastraan dan media dalam 

mensosialisasikan  nasionalisme dan  kebangsaan. Itu juga menunjukkan  bahwa 

imajinasi kesusastraan tentang  kemerdekaan  justru  mendahului dan 

menginspirasi  gerakan-gerakan  perjuangan  kemerdekaan.  

 

d. Bekerja di Penerbitan Balai Pustaka 

 

 

Satu lagi kegiatan sastrawan yang diharapkan dapat membawa perubahan pada 

perkembangan kesusastraan dan kemajuan pendidikan bangsa Indonesia yang 

nantinya dapat menjadi salah satu jalan mencerdaskan bangsa yang akan 

berpengaruh pada kemajuan bangsa. Dengan ini maka bangsa Indonesia tidak 

mudah lagi untuk dibodohi oleh bangsa lain. Bekerja di Balai Pustaka adalah 

salah satu kegiatan beberapa sastrawan, diantara mereka ialah Adinegoro, Nur 

Sutan Iskandar, Sutan Takdir Alisjahbana, Armijn Pane, K. Sutan Pamuncak, A. 
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Dt. Mujaindo, Sutan Perang Bustami, H.B Yassin, Idrus dan lain-lain 

(Situmorang, 1980:31).   

 

Balai pustaka adalah badan penerbit yang didirikan semasa pendudukan Belanda, 

penerbit ini didirikan dengan latar belakang adanya kekhawatiran dari pihak 

pemerintah jajahan. Menurut Iskandarwassid dkk, pemerintah jajahan  

mengkhawatirkan terjadinya rongrongan kekuasaan pemerintah yang disebabkan 

oleh mulai bermunculannya bacaan-bacaan hasil penerbitan yang diusahakan oleh 

kalangan swasta (Iskandarwassid, 1997:6).  

 

Selain itu tujuan didirikannya Balai Pustaka ialah untuk mengembangkan bahasa-

bahasa daerah utama di Hindia-Belanda. Bahasa-bahasa ini adalah bahasa Jawa, 

bahasa Sunda, bahasa Melayu, dan bahasa Madura. Ada visi alternatif yang 

menyebutkan bahwa pendiriannya kala itu konon untuk mengantisipasi tingginya 

gejolak perjuangan bangsa Indonesia yang hanya bisa disalurkan lewat karya-

karya tulisan.  

 

Berbagai tulisan masyarakat anti-Belanda bermunculan dikoran-koran daerah 

skala kecil, sehingga perusahaan penerbitan ini lalu didirikan Belanda dengan 

tujuan utama untuk meredam dan mengalihkan gejolak perjuangan bangsa 

Indonesia lewat media tulisan dan menyalurkannya secara lebih manusiawi 

sehingga tidak bertentangan dengan kepentingan Belanda di Indonesia.  

 

Tujuan lain yang dilakukan oleh Komisi Bacaan Rakyat (KBR) yaitu 

menerjemahkan atau menyadur hasil sastra Eropa hal ini juga bertujuan agar 

rakyat Indonesia buta terhadap informasi yang berkembang di negaranya sendiri. 
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Penerbit ini didirikan oleh pemerintah jajahan pada tahun 1908 di Jakarta dengan 

nama (Commisie Vocrhet Volkslectuuur) atau Komisi Bacaan Rakyat. Tahun 

1917 diubah namanya menjadi Kantoor Voor De Volkslectuur, yang kemudian 

dikenal dengan nama Balai Pustaka (Iskandarwassid, 1997:7).  

 

Badan ini bertugas menerbitkan buku-buku yang baik untuk meningkatkan 

kecerdasan masyarakat. Buku-buku itu ada yang berupa dongeng, cerita-cerita 

lama, hikayat, pengetahuan umum, seperti cara bercocok tanam, beternak 

bertukang dan lain-lain. Disamping itu juga badan ini mengusahakan taman 

pustaka atau perpustakaan yang ditempatkan disekolah-sekolah rakyat. 

 

Makin banyaknya tamatan sekolah yang memerlukan bahan-bahan bacaan maka 

bertambah pula buku-buku yang diterbitkan. Maka badan ini akhirnya diperluas 

dan diperbesar dan namanya pun diganti menjadi Balai Pustaka. Yang lebih 

penting kedudukannya, sehingga memerlukan petugas-petugas khusus untuk 

memimpin dan mengasuhnya. 

 

Tugas badan ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengumpulkan serta mencatat semua cerita-cerita rakyat serta 

dongeng-dongeng rakyat yang hidup dikalangan masyarakat. 

2. Menerbitkan cerita-cerita yang telah dikumpulkan tersebut. 

3. Menterjemahkan cerita-cerita yang berasal dari luar negeri, sejauh 

tidak bertentangan dengan politik pemerintah Belanda di Indonesia. 

4. Menerbitkan majalah-majalah untuk bahan bacaan masyarakat. 

5. Menyelanggarakan perpustakaan. 

6. Menerbitkan karangan asli tulisan-tulisan orang Indonesia. 

7. Membimbing pengarang-pengarang Indonesia dalam arti memberi 

kesempatan untuk menulis dan memberi dorongan untuk kemajuan 

dibidang karang-mengarang (Situmorang,1981:32). 
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Tugas yang diemban oleh pekerja di Balai Pustaka ini sangat bermanfaat bagi 

bangsa Indonesia, semenjak tahun 1911 pemerintah menyelenggarakan 

perpustakaan. Berikut ini segi positif dari adanya badan ini seperti: 

 

1. Menerbitkan buku-buku dan majalah-majalah dengan harga murah. 

2. Mendirikan perpustakaan-perpustakaan. 

3. Menggalakkan rakyat untuk membaca. 

4. Tempat penampungan hasrat dan keinginan pengarang untuk maju di 

bidang karang-mengarang. 

5. Tempat bimbingan bagi pengarang dan dorongan untuk maju terutama di 

bidang bahasa (Situmorang,1981:33).   

 

Dapat dikatakan bahwa Balai Pustaka adalah pusat kesusastraan. Balai Pustaka 

telah mengumpulkan hampir semua pengarang Indonesia sebelum perang. Mulai 

dari Sutan Takdir Alisjahbana,  Sanusi Pane, Nur Sutan Iskandar sampai kepada 

H.B. Yassin pernah bekerja di penerbit Balai Pustaka. Selain dari pada pusat 

kesusastraan Balai Pustaka adalah pusat penerbitan. Sebagian besar karya-karya 

sastra sebelum perang diterbitkan oleh Balai Pustaka. Adanya penerbitan ini 

seakan ada jaminan bahwa karya itu akan tersebar luas, dan dibaca., serta 

penyabaran yang luas ini mempunyai pengaruh terhadap perkembangan 

kesusastraan (Situmorang,1978: 33).  

 

Tidak hanya pada perkembangan kesusastraan saja dengan adanya Balai Pustaka 

ini maka perkembangan pengetahuan rakyat pada aksara pun turut berkembang. 

Bila dilihat dari sisi positifnya banyak perpustakaan-perpustakaan yang didirikan 

oleh B.P. maka dengan ini diharapkan minat baca pada masyarakat Indonesia 

meningkat.  

 



 69 

Peranan petugas badan ini sangat penting, mereka sebagai orang yang bekerja di 

Balai Pustaka mempunyai andil yang cukup besar dimana dengan kegiatan yang 

mereka lakukan maka akan memberikan pengaruh positif tersendiri terhadap 

perkembangan pendidikan Bumi Putera. Balai Pustaka mempunyai tugas sebagai 

tempat bimbingan bagi pengarang dan dorongan untuk maju terutama dibidang 

bahasa. Adanya tempat yang dapat membimbing para pengarang dan mendorong 

mereka untuk mengerti akan bahasa yang harus digunakan semakin memperteguh 

kemampuan mencipta karya dengan bahasa sendiri.   

 

Mendirikan perpustakaan-perpustakaan dan menggalakkan rakyat untuk 

membaca.merupakan salah satu usaha yang dilakukan para petugas Balai Pustaka 

yang didalamnya terdapat banyak sastrawan Indonesia,. Didirikannya sekolah-

sekolah untuk anak-anak bumi putera maka dapat meningkatlah pendidikan dan 

timbulah kegemaran membaca dan melalui bacaan-bacaan dalam bahasa Belanda, 

bangsa Indonesia pun mulai mengerti akan kedudukan dirinya sebagai bangsa 

yang dijajah (Rosidi, 1976:16).  Berdasarkan hal itu perlu disadari bahwasannya 

melalui menulis rupa-rupa karangan, baik berbentuk uraian maupun berbentuk 

cerita, yang sifatnya memberi penerangan kepada rakyat.  

 

B. Pembahasan  

 B.1. Usaha para sastrawan dalam pembinan kesatuan kebangsaan Indonesia 

 

Bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa kolonial kurang lebih selama 350 tahun. 

Akibat dari penjajahan itu membuat bangsa Indonesia hidup dalam kemiskinan, 

kesengsaraan dan ketertinggalan. Disaat bangsa-bangsa Eropa mengalami 
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kemajuan yang pesat bangsa Indonesia masih hidup dalam penjajahan bangsa 

kolonial, semua ini adalah dampak dari adanya penjajahan.  

 

Sekian lama bangsa Indonesia hidup dalam keterbatasan dan seakan tidak 

memiliki daya untuk menghindar dari penjajahan. Semakin lama penderitaan 

bangsa Indonesia semakin mendalam, hal ini membuat bangsa Indonesia semakin 

kuat keinginannya untuk memberontak. Namun semakin kuat rasa itu semakin 

sulit bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan.  

 

Pergerakan demi pergerakan terus tumbuh, pergerakan melawan penjajah awalnya 

belum dilandasi oleh rasa nasionalisme, sehingga pergerakan tersebut dapat 

dipadamkan oleh bangsa kolonial. Maka dari itu perlu adanya rasa persatuan dan 

kebangsaan dalam perjuangan mencapai kemerdekaan. Dengan rasa kebangsaan 

yang ada dalam diri bangsa Indonesia maka persatuan dan kesatuan dapat dengan 

mudah tumbuh, dengan modal tersebutlah maka perjuangan mencapai 

kemerdekaan dapat dicapai.  

 

Berbagai cara dilakukan untuk menumbuhkan rasa kesatuan dan kebangsaan, dan 

hal ini hampir diupayakan oleh berbagai pihak, baik dari golongan terpelajar, elit 

nasional, dan bahkan dalam tubuh kesusastraan Indonesia. Dalam tubuh 

kesusastraan Indonesia, sastrawan sebagai pengarang dan juga penyair memiliki 

peranan tersendiri dalam menumbuhkan kesadaran kebangsaan Indonesia. Banyak 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sastrawan demi mendorong munculnya 

rasa kesatuan dan kebangsaan.  
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Perjuangan Sastrawan dalam membina rasa kesatuan kebangsaan Indonesia sangat 

berpengaruh terhadap tumbuhnya kesadaraan kebangsaan Indonesia. Dengan 

usaha-usaha yang dilakukan oleh sastrawan Indonesia itu maka segala hasrat dan 

keinginan untuk memberontak terhadap penjajahan dapat dipahami oleh seluruh 

masyarakat. 

 

Namun perjuangan sastrawan itu tidak semudah yang dibayangkan, sastrawan 

harus melalui berbagai hambatan seperti peraturan yang dibuat oleh bangsa 

kolonial. Namun perjuangan ini tidak surut begitu saja, walaupun bangsa Belanda 

membuat peraturan terhadap adanya karya sastrawan yang memuat misi-misi 

bangsa Indonesia yang dirasa bertentangan oleh bangsa penjajah. sastrawan tetap 

melakukan berbagai kegiatan seperti: 

 

a.  Menghasilkan Karya Sastra 

 

 

Kesatuan kebangsaan Indonesia merupakan salah satu usaha untuk mencapai 

kemerdekaan, yang salah satunya dilakukan oleh sastrawan. Sastrawan melakukan 

berbagai usaha untuk menciptakan kesadaran pada diri masyarakat Indonesia 

dengan berbagai cara salah satunya adalah menghasilkan karya sastra yang 

berhubungan dengan nasionalisme. Melalui karya-karyanya para pengarang 

menyampaikan amanat yang dapat dipahami secara langsung oleh masyarakat 

yang membacanya.  

 

Banyak karya sastra yang mencerminkan kepahlawanan. Selain itu tema-tema 

yang diangkat oleh sastrawan dalam menghasilkan suatu karya memberikan 

pengaruh tersendiri, seperti halnya tema-tema dalam karya-karya sastrawan 
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angkatan Pujangga Baru. Tema karangan sastrawan Pujangga Baru banyak 

menyangkut rasa nasionalisme dan kesadaran kebangsaan. Berawal dari perasaan 

yang dirasa terhadap masalah dalam kehidupan masyarakat, kemudian berujung 

pada keinginan untuk memberontak. Hal itulah yang memacu sastrawan untuk 

melakukan sesuatu usaha untuk ikut serta dalam perjuangan mencapai 

kemerdekaan. Walaupun perjuangan yang mereka lakukan tidak seperti pejuang 

umumnya, yang selalu melakukan perlawanan melalui adu kekuatan atau bersifat 

patriotisme. Tapi sebenarnya sebelum perjuangan dilakukan sastrawan sudah lebih 

dahulu menuliskan keinginan perjuangan tersebut melalui karya-karyanya.  

 

Sastrawan angkatan 45 adalah salah satu sastrawan yang tidak lagi metutup-tutupi 

hasrat dan keinginan mereka dan seluruh bangsa Indonesia khususnya. Angkatan 

45 lebih realistis pada keadaan, karya-karya mereka lebih mengena pada 

kenyataan yang ada. Seperti halnya karya sastra dari Chairil Anwar, Pramodhya 

Ananta, Idrus dan lain-lain.  

 

Para sastrawan sebenarnya mempunyai andil dalam perjuangan kemerdekaan 

Indonesia, walaupun yang mereka lakukan tidak seperti pejuang kemerdekaan 

dalam arti mereka tidak ikut berperang selayaknya pejuang. Cukup melalui 

karangan saja mereka dapat memberi pengaruh tesendiri pada kesadaran 

masyarakat terhadap pentingnya pesatuan dan rasa kesatuan kebangsaan. 

 

b. Menggunakan Bahasa Indonesia 

 

 

Didunia kesusastraan bahasa Indonesia menjadi penting, oleh karena bahasa 

Indonesia menjadi alat penyampaian ide-ide atau gagasan para sastrawan atau 
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lebih jelasnya hasil karya sastra para sastrawan dihasilkan dengan menggunakan 

bahasa Indonesia. Namun perlu diketahui jauh sebelum bahasa Indonesia 

mendapat pengakuan menjadi bahasa nasional sastra hidup dan berkembang 

dengan menggunakan bahasa daerah masing-masing 

 

Bahasa Indonesia digunakan oleh sastrawan dalam setiap kegiatan baik 

menghasilkan karya maupun sebagai bahasa pengantar. Pada awalnya banyak 

sastrawan yang dalam menghasikan karya sastra menggunakan bahasa Belanda. 

Oleh karena mereka mendapat pengaruh dari adanya karangan-karangan Belanda 

yang sengaja diterjemahkan oleh Balai Pustaka dengan alasan agar bangsa 

Indonesia tidak mengerti dengan perkembangan negaranya sendiri. Selain itu 

pelajar-pelajar Indonesia yang sekembali mereka dari Belanda banyak 

menghasilkan karya sastra dalam bahasa Belanda.  

 

Tetapi setelah diadakannya Kongres Pemuda I dan II, perkembangan bahasa dan 

sastra semakin pesat. Para pengarang secara perlahan mulai meninggalkan bahasa 

Belanda apalagi setelah Jepang menduduki Indonesia. Pemerintah Jepang 

melarang segala yang berbau Eropa apalagi bahasa Belanda dilarang digunakan, 

dan yang hanya boleh digunakan adalah bahasa Jepang dan bahasa Indonesia. 

Sejak saat itu bahasa Indonesia semakin kokoh sebagai bahasa persatuan, bahkan 

para sastrawan pun bangga dan leluasa dalam menggunakan bahasa Indonesia.  

 

Hal ini terbukti dari hasil karya yang mereka hasilkan, yang umumnya berbahasa 

Indonesia. Perkembangan bahasa pada saat itu semakin pesat hal ini 

memungkinkan  rakyat mengerti pada  hasil karya sastra para sastrawan. Apabila 

mereka mengerti pada bahasa yang digunakan sastrawan, maka semakin mudah 
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sastrawan dalam menyampaikan gagasan mereka. Dengan rakyat mengerti pada 

gagasan yang disampaikan oleh sastrawan, diharapkan rakyat sadar bahwa 

mengguanakan bahasa persatuan dalam kehidupan sehari-hari akan memperteguh 

semangat persatuan.  

 

c.  Menerbitkan Majalah Sastra 

 

 

Pada awalnya hasil karya berupa puisi dan esei kesusastraan terbit disana-sini 

dalam berbagai majalah, suratkabar, penerbit badan-badan, dll. Oleh karena 

penerbit Balai Pustaka buatan pemerintah jajahan yang pada waktu itu adalah 

bangsa Belanda, melakukan berbagai sensor terhadap hasil karya para sastrawan 

Indonesia.  

 

Mendirikan majalah sastra merupakan salah satu kegiatan dan usaha sastrawan 

untuk dapat memberikan pembinaan terhadap rasa persatuan pada masyarakat. 

Oleh karena karangan mereka dilarang terbit oleh Balai Pustaka maka mereka 

merasa tidak diberi kebebasan dalam menghasilkan karya sastra. Hal inilah yang 

menjadi latarbelakang mereka mendirikan majalah sastra Pujangga Baru, dengan 

alasan majalah ini akan dapat memberikan mereka kebebasan dalam menciptakan 

karya sastra. 

 

Pemerintah Belanda membuat peraturan larangan menerbitkan karangan yang 

berbau  liar dan cabul, selain itu larangan juga bagi karya yang berkaitan dengan  

politik dan menentang pemerintah, serta yang berkaitan dengan agama. Berkat 

adanya majalah sastra yang memberikan mereka kebebasan terhadap karya-karya 

mereka maka mereka lebih mudah lagi mengutarakan pikiran-pikiran mereka 
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melalui karya sastra. Sebenarnya sudah banyak karya sastra yang gagal terbit atau 

mendapat sensor oleh Balai Pustaka.  

 

d. Bekerja di Penerbitan Balai Pustaka 

 

Kemudian kegiatan yang terakhir yang dilakukan oleh sastrawan adalah bekerja di 

Balai Pustaka, banyak sastrawan yang bekerja di Balai Pustaka. Dimulai dari 

Sutan Takdir Alisjahbana,  Sanusi Pane, Nur Sutan Iskandar sampai kepada H.B. 

Yassin. Diharapkan dengan mereka bekerja di penerbitan buatan Belanda tersebut 

dapat memberikan pengaruh positip terhadap kesadaran bangsa Indonesia untuk 

maju mencapai kemerdekaan.  

 

Sebagai pekerja di Balai Pustaka maka sudah tentu mereka mempunyai tugas yang 

harus mereka kerjakan. Dari tugas mereka itu ada yang bersifat positip dan ada 

juga yang bersifat negatif. Bila dilihat dari sisi positif tugas mereka maka hal ini 

sangat besar pengaruhnya pada kemajuan pendidikan rakyat. Pemerintah Belanda 

dengan Politik Etisnya mendirikan sekolah-sekolah rakyat yang tujuannya 

mencerdaskan Pribumi. Dengan banyaknya sekolah-sekolah rakyat ini maka tugas 

sastrawan yang bekerja di Balai Pustaka semakin banyak pula.  

 

Mereka ditugaskan untuk menyelenggarakan Taman Pustaka atau perpustakaan, 

dan menerbitkan buku-buku dengan harga murah, serta menyediakan tempat 

bimbingan bagi pengarang dan dorongan untuk maju dalam bidang bahasa. Hal 

yang paling penting dari tugas mereka adalah mereka ditugaskan menggalakkan 

rakyat untuk membaca.  
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Dengan demikian maka hal-hal positip ini sangat memberi pengaruh pada 

kemajuan pendidikan rakyat. Bukankah dengan rakyat yang pandai maka tidak 

mudah bangsa lain umtuk membodohi. Dengan rakyat dapat membaca dan mereka 

mampu membeli buku-buku dan majalah-majalah dengan harga murah bukankah 

merupakan salah satu jalan menuju keberhasilan.  
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa: 

 

1. Hasil karya sastrawan banyak yang bertemakan nasionalisme, sehingga dapat 

menjadi pendorong tumbuhnya semangat perjuangan dan sekaligus 

menumbuhkan rasa persatuan kebangsaan dalam masyarakat Indonesia. 

2. Berkembangnya bahasa Indonesia sejak diadakannya Kongres Sumpah 

Pemuda 1928 semakin pesat, banyak sastrawan yang mulai menggunakan 

bahasa Indonesia dalam menghasilkan karya sastra, selain itu dalam 

kehidupan sehari-hari maupun dalam acara formal pun mereka 

menggunalakan bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia ini dapat 

menjadi pengikat rasa persatuan bangsa, dengan itu dapat dengan mudah 

tumbuhnya kesatuan kebangsaan Indonesia. 

3. Menghasilkan karya sastra merupakan salah satu kegiatan para sastrawan yang 

juga dapat memberikan pengaruh terhadap tumbuhnya kesadaran kesatuan 

kebangsaan Indonesia. Dengan adanya media yang dapat menampung aspirasi 

rakyat tanpa melalui proses sensor maka penyampaian tentang semangat 

perjuangan dapat dengan mudah sampai  pada masyarakat.  

4. Ada beberapa sastrwan yang bekerja di Balai Pustaka seperti; Nur Sutan 

Iskandar, STA, Sanusi Pane, Adinegoro, Armijn Pane, Dll. Mereka bertugas 

mendirikan perpustakaan, mengalang rakyat untuk membaca, dan intinya 
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mereka mempunyai tugas yang menguntungkan bangsa Indonesia. Dengan 

demikian maka usaha menumbuhkan rasa persatuan dan kebangsaan semakin 

terpupuk, oleh adanya usaha yang dilakukan oleh sastrawan yang bekerja di 

Balai Pustaka.  

 

B. Saran 

 

Dalam penelitian ini penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1. Dengan mengetahui betapa gigihnya perjuangan pahlawan kita serta 

perjuangan yang dilakukan sastrawan kita dalam mencapai kemerdekaan maka 

kita sebagai penerus bangsa sebaiknya meneruskan perjuangan tersebut 

sekaligus mempertahankannya. 

2. Banyaknya hasil karya yang telah dihasilkan oleh sastarawan tersebut 

sebaiknya kita sebagai warga Indonesia mengetahui dan memahami hasil 

karya-hasil karya sastrawan Indonesia, kemudian bagi yang memiliki bakat 

dalam sastra sebaiknya dikembangakan seperti sastrawan yang terdahulu agar 

perkembangan kesusastraan Indonesia terus berkembang seiring kemajuan 

jaman. 

 


