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 “…yang nyata hanyalah teks; tak ada apa-apa di luar teks.” 

[Jacques Derrida] 

 

Preambule: Kita, Buku, dan Penerbit 

Kita telah memahami arti penting penerbitan sebagai institusi 

penyelia bahan bacaan bagi masyarakat; sedari koran, majalah, buletin, dan 

terutama buku. Tak diragukan lagi jika selama ini buku begitu lekat dengan 

keberadaan penerbit(an), dengan kata lain, buku yang terkenal hampir 

dipastikan bakal membuat penerbitnya terkenal, atau sebaliknya; penerbit 

yang terkenal agaknya telah menuai kepercayaan publik ihwal buku-buku 

berkualitas dan layak baca yang bakal mereka terbitkan, penerbit-penerbit 

semacam ini telah memiliki modal simbol maupun modal sosial (baca: 

pasar) bagi keberlangsungannya, sebuah hubungan apik yang terjalin antara 

profesionalitas dan dunia bisnis. Hubungan yang begitu kental antara buku 

dengan penerbit kiranya melampaui hubungan dengan berbagai bahan 

bacaan lain, sebagai misal, kita kerap mengenali berbagai koran, buletin, 

atau majalah berkualitas di keseharian, namun jarang sekali kita 

mengetahui penerbitnya. Sementara, sebuah buku tampak tak bisa 

dipisahkan dari penerbit, dan begitu pula sebaliknya; sebut saja novel-novel 

terkenal tanah air tulis Andrea Hirata, maka seketika publik mengetahui 

penerbit Bentang, begitu pula karya-karya Donny Dhirgantoro yang segera 

menghantarkan kita pada Grasindo, atau Agustinus Wibowo dengan 

Gramedia-nya. 

Arti penting penerbit bagi publik tanah air adalah peran spesifiknya 

sebagai penyedia dan penyeleksi naskah (Trim, 2012),1 dan yang tak kalah 

penting, “penghubung” publik baca tanah air dengan perkembangan 

literatur maupun pengetahuan dunia. Menilik serangkai peran krusial 

penerbit tersebut, kiranya dapatlah dikata bahwa penerbit memiliki otoritas 

untuk “menerbitkan atau tidak menerbitkan” sesuatu (buku). Dengan kata 

lain, besar kemungkinan pengetahuan dan perkembangan intelektual tanah 

air begitu bergantung pada lembaga penerbitan. Di Indonesia sendiri, 
                                                 

1 Perlu dibedakan antara penerbit dengan percetakan. 
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berdasarkan data yang dirilis IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) hingga 

tahun 2014, terdapat setidaknya 1.314 penerbit yang sebagian besar masih 

terkonsentrasi di provinsi atau kota-kota besar tanah air, antara lain DKI 

Jakarta dengan 501 penerbit, Jawa Barat dengan 273 penerbit, Jawa Tengah 

dengan 145 penerbit, dan DI Yogyakarta dengan 88 penerbit (IKAPI, 2015). 

Namun, data ini hanyalah jumlah manifes di lapangan mengingat banyak 

penerbit belum memiliki keanggotaan IKAPI, terlebih penerbitan indie.2 

Sarat diakui, banyak bermunculannya penerbit di tanah air, terutama pasca-

Reformasi menyuguhkan bacaan yang kian beragam bagi masyarakat, 

namun, tak dapat dipungkiri pula jika sebagian besar bacaan tersebut 

cenderung mengikuti selera masyarakat (baca: pasar) sehingga kurang 

begitu memiliki sumbangsih bagi progresivitas pengetahuan, terutama 

buku-buku akademik yang sangat university-oriented dan kalem dalam 

pewacanaan kritis.3 

Lebih jauh, tulisan ini berupaya mengulas beberapa problem 

penerbitan di Indonesia beserta implikasinya bagi aspek kognisi publik baca 

tanah air. Adapun bentuk bacaan yang hendak dikaji secara khusus dalam 

tulisan ini adalah novel yang mewakili kondisi kesusteraan dunia, dan 

terutama buku-buku ilmiah-akademik yang begitu urgen bagi konstelasi 

perkembangan (ilmu) pengetahuan tanah air sekaligus menjadi sarana 

partisipasi diskursus di ranah intelektual global; yakni keberlanjutan dan 

“ketersambungan-nya” dengan jejaring pengetahuan dunia. 

 

Penerbit sebagai Rezim Pengetahuan (I) 

 Mari memulai subbab ini dengan menilik ke belakang kondisi 

penerbitan tanah air di era Orba (1966-1998). Kuatnya cengkraman rezim 

otoriter Orba yang begitu mengedepankan jargon “ekonomi sebagai 

panglima” mensaratkan keberadaan lembaga sensor yang berfungsi 

menyaring beragam informasi bagi masyarakat—pengesampingan dinamika 

politik. Tak khayal, berbagai publikasi buku yang marak kala itu pun 

sekedar berkutat pada tema-tema seputar modernisasi dan pembangunan-

isme. Sebagai misal, masifnya penerbitan buku-buku karangan J.W Schoorl, 

Paul Samuelson, dan karya-karya intelektual tanah air yang membekengi 

rezim, seperti tulisan-tulisan Soemitro Djojohadikusumo, Nugroho 

Notosusanto, Selo Soemardjan, serta Taufik Ismail—beberapa pihak turut 

                                                 
2 Biasanya penerbit yang tak memiliki keanggotaan IKAPI memanfaatkan (baca: 

mendompleng) penerbit anggota IKAPI untuk mempermudah proses ISBN buku.  
3 Umumnya berupa buku-buku pengantar mata kuliah. 
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mengatakan bahwa tulisan-tulisan Goenawan Mohamad memiliki andil 

membangun rezim Orba, meski pada akhirnya dibreidel.4 

 Sudah tentu, kooptasi rezim berfokus pada buku-buku ilmu sosial-

humaniora mengingat sumber-sumber bacaan ini berbahaya bagi 

kemapanan rezim, oleh karenanya, perhatian-lebih sudah selayaknya 

diberikan pada persoalan ini. Sebagaimana diutarakan Heru Nugroho 

(dalam Sugandi, 2002), hal tersebut berdampak pada berkurangnya daya 

kreativitas mahasiswa, tepatnya dalam karya-karya ilmiah berupa skripsi, 

tesis, ataupun desertasi yang dihasilkan kemudian. Heru menyebutnya 

sebagai intellectual rubbish ‘sampah intelektual’ karena karya-karya tersebut 

sekedar berisi pengulangan dari karya-karya ilmiah sebelumnya dan sekedar 

melegitimasi ideologi penguasa. Alhasil, berbagai karya ilmiah tersebut pun 

tak lebih menjadi semacam “rutinitas administratif” guna memperoleh gelar 

sarjana. 

 Bisa jadi, intervensi pemerintah Orba terhadap peredaran buku 

paling kentara pada publikasi karya-karya Pramoedya Ananta Toer. Selepas 

menjadi tahanan politik di Pulau Buru selama empat belas tahun dan 

dibebaskan pada Desember 1979, Pram bersama Joesoef Isak beserta Hasjim 

Rachman mendirikan Hasta Mitra untuk menerbitkan karya-karya Pram 

selama di pengasingan. Tak menunggu lama, Bumi Manusia pun terbit pada 

1980. Penerbitan ini segera direspon pemerintah melalui Kejaksaan Agung 

yang memerintahkan agar karya tersebut tak diedarkan sebelum 

memperoleh clearance (pemeriksaan/persetujuan). Konstruksi yang 

dibangun pemerintah adalah kembalinya paham PKI secara halus, yakni 

melalui balutan sastra: “Awas bahaya laten komunis!”. Direktorat Polkam 

pun menyimpulkan bahwa Bumi Manusia mengandung teori-teori 

marxisme terselubung, yakni pertentangan kelas dalam balutan roman, 

sementara Anak Semua Bangsa mengajarkan internasionalisme, Jejak 

Langkah adalah Manifesto Komunis, dan Rumah Kaca merupakan 

gambaran masyarakat sosialis. Beruntung, kuatnya perhatian dunia luar 

                                                 
4 Simak perdebatan antara komunitas sastra Salihara dengan Boemipoetra. 

Perdebatan antar keduanya memuncak ketika komunitas Salihara yang diwakili  Goenawan 
Mohamad saling berkirim surat terbuka dengan Pramoedya Ananta Toer, wakil sastra 
Boemipoetra. Dalam perdebatan tersebut, muncul perkataan keduanya yang menjadi 
sangat terkenal; “Seandainya ada Mandela di sini”, ucap Goenawan Mohamad, yang segera 

dijawab tegas Pram: “Saya bukan Nelson Mandela”. Beberapa di antara tokoh Salihara lain 
yang populer seperti; Sapardi Djoko Damono, Dee, dan Sitok Srengenge. Sementara 
sepeninggal Pram, sastra Boemipoetra dilanjutkan oleh Saut Situmorang, dan yang muncul 
belakangan serta menjadi sangat terkenal karena kembali terlibat perdebatan sengit 

dengan Goenawan Mohamad yakni: Martin Suryajaya. 



4 
 

terhadap Pram menyebabkan pemerintah Orba tak dapat bertindak lebih 

jauh terhadap karya-karyanya hingga berakhir pada pembreidelan (Farid, 

2008). 

 Sarat diakui, penerbit di era Orba—kecuali Hasta Mitra dan LP3ES 

(penerbit majalah Prisma)—tak dapat sepenuhnya dipersalahkan 

mengingat kuatnya tekanan pemerintah. Namun, di luar relasi kuasa 

tersebut, berbagai penerbit ini secara tidak langsung turut bertanggung 

jawab atas pengerdilan kognisi dan wacana publik baca tanah air. Bisa jadi, 

bila penerbit-penerbit ini berani mengambil resiko menerabas ketatnya 

aturan sensor pemerintah, maka Reformasi boleh jadi terhelat jauh sebelum 

1998, terlepas dari munculnya fenomena bubble economic ‘gelembung 

ekonomi’. 

 

Rezim Editorial dan Penerjemahan 

 Apabila kita hendak menerbitkan sebuah naskah, maka pihak 

pertama yang dihadapi dalam dunia penerbitan adalah editor yang 

tergabung dalam dewan redaksi. Editor penerbitan berperan signifikan 

dalam meluluskan atau tidak meluluskan suatu naskah. Umumnya mereka 

menimbang suatu naskah berdasarkan gaya penulisan, teknis penulisan, 

sejalan-tidaknya naskah dengan semangat penerbit, dan yang terpenting: 

menjual-tidaknya naskah di pasaran. Rezim editorial ini sudah tentu 

mereduksi munculnya wacana-wacana baru dalam dunia literatur 

mengingat naskah-naskah yang diluluskan umumnya sarat mengikuti 

mainstream. Sebagai misal, pasca suksesnya Laskar Pelangi (2005), muncul 

banyak novel serupa dengan genre motivasi. Begitu pula, keberhasilan Ayat-

ayat Cinta (2004) karya Habiburrahman El Shirazy memicu munculnya 

karya-karya imitasi yang mengangkat tema sama. Apa yang terjadi 

kemudian adalah ditemuinya banyak karya picisan di toko-toko buku; 

karya-karya miskin wacana yang berekses pada penyeragaman pembaca 

serta mengekang hadirnya pengalaman baru membaca. Terang, penerbit 

menganggap peluncuran karya anti-Mainstream sebagai resiko dengan 

pertaruhan terlampau besar. Persoalannya; wacana, pengalaman, berikut 

aliran-aliran baru dalam dunia sastra justru hadir lewat naskah-naskah 

semacam ini. 

 

Kasus Hudan Hidayat: Sebuah Sisipan 

Mungkin, Hudan Hidayat merupakan satu dari segelintir penulis 

langka di tanah air. Karya-karyanya mampu membebaskan diri dari isi serta 
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bentuk. Meskipun ia tampak akrab dengan pemikiran Sartre dan Camus, 

namun karya-karyanya lebih mencirikan tulisan surrealis ketimbang 

eksistensialis. Bagi penulis pribadi, Hudan merupakan salah satu penulis 

tanah air yang berhak menggunakan licentia poetica, yakni kebebasan 

penyair untuk tak mematuhi atau tak mengikuti kebakuan tata bahasa serta 

teknis penulisan tanda baca. Cukup banyak penulis tanah air berupaya 

mempraktekkan licentia poetica, akan tetapi, di tangan Hudan, atmosfernya 

terasa lain; terdapat kepenuhan dan kepantasan, di mana kebebasannya 

dalam “mengacau” huruf, kata, serta kalimat menunjukkan pembebasan 

yang tulus terhadap bahasa: “gravitasi bahasa”, itulah yang kerap 

diucapkannya. Proyek sastra Hudan menyirat bahasa untuk bahasa, 

sebagaimana diutarakannya di bawah ini (Hidayat, 2008), 

 

Maka misteri bahasa, datang dari bagaimana kata-kata itu saling merangkai, saling 
bermain. Sebaliknya, semesta itu akan buyar, dan membuyar, bila rangkaian huruf-
huruf tadi dipenggal, dan diceraikan dari tubuhnya—tubuh bahasa. Misterinya 
pun akan berantakan. Ia kembali menjadi benda mati—jejeran grafis dari huruf-

huruf. 
 
Demikianlah kesadaran mencari bahasa, dan misteri bahasa mencari kata-kata. 

Kesadaran yang ingin mengenali dan mengolah alam. Bahasa yang ingin mengenali 
dan mengolah makna. Mereka ingin menumpahkan diri. Diri yang tumpah itu, 
adalah diri yang terbuka di hadapanmu. Kau tinggal memetiknya. Memungutnya 
dengan kesadaran, serta misteri bahasa dalam dirimu. 

 

 Alhasil, metode yang digunakannya pun menghasilkan karya-karya 

luar biasa dengan intuisi kesusteraan tingkat tinggi. Ambilah misal cerpen 

Orang Sakit, Kucing, atau Tamlikha; gaya bernarasi Hudan berhasil 

memerangkap pembaca dalam seting peristiwa yang dibuatnya. Alur cerita 

yang tak terduga-duga namun mengalir enteng menyiratkan ketiadaan 

perencanaan dalam penulisan karya-karyanya. Seyogyanya, karya-karya 

dengan kekayaan wacana dan pengalaman baru seperti inilah yang menjadi 

konsumsi publik sehingga mono-Discourse yang mendangkalkan rasa serta 

pengalaman kesusteraan pembaca dapat dihindari. Akan tetapi, 

sebagaimana dapat ditebak, tulisan-tulisan Hudan tak begitu ramah 

penerbit mayor; meskipun memang, Kompas sempat menerbitkan 

kumpulan cerpennya, Lelaki Ikan di tahun 2006, namun jumlahnya masih 

sangat terbatas guna menjamah publik baca yang lebih luas. Selebihnya, 

kumpulan cerpennya yang tergabung dalam Orang Sakit (2000) diterbitkan 

oleh IndonesiaTera yang masih tergolong penerbit idealis, sedangkan  karya 

novelnya yang didaulat sebagai novel-postnovel bersama Mariana 
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Amiruddin, Tuan dan Nona Kosong (2005) diterbitkan oleh Melibas, dan 

kumpulan esai-esai sastra perlawanan dalam Nabi tanpa Wahyu (2010) 

diterbitkan Pustaka Pujangga yang juga masih tergolong idealis. Baik ketiga 

penerbit tersebut urung mampu membawa karya-karya Hudan pada sidang 

pembaca yang lebih luas. Bersamaan dengan itu, kian menguatnya rezim 

sastra di Media Indonesia (MI) turut mereduksi, dan pada akhirnya 

menyingkirkan karya-karya Hudan untuk dimuat di dalamnya. Hal serupa 

agaknya turut dialami Rukman Rosadi yang karya-karyanya tak pernah lagi 

ditemui di MI. 

 

Rezim Editorial dan Penerjemahan (Lanjutan) 

 Kokohnya rezim editorial menyebabkan beberapa penulis beralih 

pada penerbitan indie, kecuali bagi sebagian penulis yang masih keukeuh 

menembus penerbit mayor—tapi ini makin jarang ditemui. Penerbitan 

indie memang dapat menjadi alternatif bagi lahirnya karya-karya idealis, 

pun berpotensi mewarnai dunia perbukuan tanah air, namun penerbitan ini 

masih dihadapkan pada beberapa permasalahan. Terbatasnya distribusi 

kiranya masih menjadi persoalan akut yang mendera. Tak seperti penerbit 

mayor Gramedia atau Pustaka Pelajar yang memiliki gerainya sendiri, atau 

penerbit-penerbit besar lain yang telah mempunyai bergaining position kuat 

di hadapan toko-toko buku; penerbitan indie masih terkendala di 

pemasaran akibat lemahnya posisi mereka dalam politik perbukuan tanah 

air, oleh karenanya, hingga kini mereka masih mengandalkan pemasaran 

online. 

 Permasalahan lanjutan yang mendera adalah kurangnya animo 

publik untuk membeli karya-karya indie. Terang, karya-karya indie 

berisikan penulis-penulis pemula yang belum dikenal publik, buku-buku 

indie dianggap murah secara kualitas, asing, oportunis, dan sekedar dapat 

terbit karena kemampuan finansial penulisnya. Beberapa penerbitan indie 

mengelaknya dengan cara menerbitkan karya-karya penulis terkenal, 

semisal penerbit Gembring yang turut merilis Victoria (2011) karya Knut 

Hamsun, atau Indie Book Corner yang belakangan banyak menerbitkan 

naskah-naskah populer, dan kini justru perlahan bergerak menjadi penerbit 

mayor. 

 Persoalan lain yang dihadapi adalah kemampuan finansial penulis itu 

sendiri. Kiranya, penerbit indie tak mengenal skema-skema layaknya 

royalti—penerbit sepenuhnya membiayai naskah penulis, kemudian penulis 

memperoleh royalti per enam bulan sebesar enam hingga sepuluh persen 
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dari setiap buku yang laku—atau “jual putus”, naskah dibeli sepenuhnya 

oleh penerbit, lalu setelahnya penulis tak lagi memperoleh kontrapretasi, 

kecuali “bonus” jika buku cukup laris di pasaran. Di Yogyakarta sendiri, 

sebagai indikator penerbitan indie termurah di tanah air, penulis setidaknya 

sarat merogoh kocek dua juta rupiah untuk menerbitkan seratus hingga 

seratus lima puluh eksemplar buku, dan lima juta rupiah untuk 

menerbitkan empat ratus hingga 450 eksemplar buku. Sementara, guna 

memenuhi pasar nasional, setidaknya dibutuhkan lima ribu cetakan buku 

dengan bea antara empat puluh hingga lima puluh juta rupiah. Adakalanya, 

jumlah eksemplar buku yang “tanggung” di pasaran tak mampu menjamah, 

atau kurang menarik minat para “kurator sastra” yang sangat berperan 

penting bagi suksesnya sebuah karya di pasaran. Namun demikian, kita 

masih dapat mengambil misal beberapa karya indie terbatas yang sukses di 

pasaran, seperti Imanensi dan Transendensi (2009) karya Martin Suryajaya 

terbitan Komunitas Aksi Sepihak yang hingga kini masih ramai dicari 

pembaca, begitu pula Puthut E.A dengan Cinta Tak Pernah Tepat Waktu-

nya yang kini mendirikan penerbitannya sendiri, EA Books, pasca publikasi 

karya tersebut dipegang oleh Orakel (2005) dan Insist Press (2009). 

 Di samping rezim editorial yang mereduksi lahirnya keragaman 

wacana, problem tak kalah penting lain yang justru menjamah langsung 

aspek kognisi pembaca hadir dari rezim penerjemahan-penerbit. Sejauh ini, 

problem penerjemahan buku ajeg terbentur pada dua persoalan; Pertama, 

ketika sebuah naskah diterjemahkan secara ilmiah dengan menggunakan 

istilah-istilah asli sebagaimana naskah asalnya, hal tersebut akan sangat 

menyulitkan pembacaan awam. Kedua, sebaliknya, ketika sebuah naskah 

diterjemahkan melalui proses penyesuaian ketatabahasaan yang matang 

sebagaimana frasa-frasa yang terdapat dalam “bahasa ibu” dan mudah 

ditelaah; hal tersebut memudahkan pemahaman pembaca awam, namun di 

sisi lain kurang menarik bagi pembaca terdidik—publik akademik. 

 Akan tetapi, satu hal yang kiranya tak kita sepakati bersama adalah 

ketidakprofesionalan penerbit dalam penerjemahan buku, semisal 

penerjemahan buku akademik tanpa memperhatikan kompetensi 

penerjemah pada bidang terkait, atau penerbit yang umumnya 

menggunakan tenaga penerjemah lulusan bahasa asing yang dengan 

legitimasi ijazahnya biasa dimandatkan menerjemahkan beragam buku 

disiplin ilmu seperti antropologi, arkeologi, psikologi, sastra, sosiologi, 

ekonomi, dan lain sebagainya. Praktek semacam ini tentu sangat fatal bagi 

pembelajar mengingat penerjemahan buku sosial-humaniora terutama, tak 
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hanya menuntut kefasihan alih bahasa sang penerjemah, melainkan pula 

pemahaman akan konsep-konsep kunci di dalamnya yang bersifat arbiter. 

Sebagai misal, istilah dialectic ‘dialektika’ menuntut pemahaman yang 

berbeda antara istilah dialektika yang digunakan F.W Hegel, Karl Marx, 

Peter L. Berger, ataupun George H. Mead. Atau istilah sepele seperti 

“denyut” yang tentu akan dimaksudkan berbeda oleh Baruch de Spinoza 

dan Antonio Negri berbanding pengertiannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Begitu pula dengan contoh istilah-istilah sepele lain seperti care ‘perhatian’ 

dan angst ‘kegelisahan’ menurut Heidegger, berikut worker ‘pekerja’ serta 

labor ‘buruh’ yang berbeda pengertiannya dalam kamus marxis. 

 Apabila kita menggunakan perspektif derridarian—Jacques 

Derrida—maka tak diragukan lagi jika setiap aktivitas penerjemahan teks 

selalu memenuhi wujudnya sebagai antilogosentrisme. Prinsip 

logosentrisme sendiri menyatakan mungkinnya pewarisan pengetahuan 

melalui teks, sedangkan antilogosentrisme menolaknya. Penolakan 

antilogosentrisme didasarkan premis bahwa makna berikut pembacaan 

subyek terhadap teks selalu berubah-ubah, pun bersifat dekonstruktif, 

terlebih ketika variabel waktu terlibat di dalamnya. Semisal, apabila kita 

mempelajari pemikiran-pemikiran Plato yang telah hidup ratusan tahun 

sebelum masehi, maka tak ada jaminan jika berbagai pemikiran Plato yang 

kita pelajari saat ini sama persis seperti pemikiran Plato ribuan tahun silam. 

Hal ini mengingat, di rentang masa selama itu pemikiran Plato telah 

mengalami bermacam interpretasi, penerjemahan ke beragam bahasa, 

penerbitan dan revisi terjemahan berulang kali, serta yang teriskan: tak 

luput dari “kepentingan” pembaca atau pengulasnya.5 Dengan demikian, 

sangat sulit mengandaikan pemikiran Plato yang sekarang adalah pemikiran 

Plato yang terdahulu. 

 Pertanyaannya, apakah lantas kita sarat larut dalam pesimisme akut 

kemusykilan inter-telektualitas (pewarisan pengetahuan) buku-buku 

terjemahan. Agaknya, antilogosentrisme Derrida memang menjadi 

pemikiran terekstrem akan ketidakmungkinan hal tersebut sebagaimana 

prinsip dekonstruksi yang bersifat total dan tak memberikan celah bagi 

(peng)harapan. Semisal penerapan prinsip serupa adalah gugurnya 

                                                 
5 Semisal penyelewengan Adolf Hitler terhadap karya Nietzsche yang memuat 

konsep ubermensch ‘manusia super’ dan dimanfaatkan sebagai sarana propaganda Nazi, 
sedangkan manusia super yang dimaksud Nietzsche bukanlah bangsa Arya, melainkan 
setiap manusia dengan mentalitas Tuan, yakni setiap mereka yang mampu mengatasi 

“narasi besar”, dan tak terbatas pada ras atau bangsa tertentu. 
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pemberian jika ucapan “terima kasih” terlontar, atau gugurnya kerelaan jika 

terdapat syarat di dalamnya. Akan tetapi, pesimisme ini kiranya sedikit-

banyak terkikis jika menilik keberhasilan karya-karya asing di tanah air, 

sebut saja The Alchemist Paulo Coelho terjemahan Gramedia (2005) yang 

juga mampu membuat publik baca tanah air berdecak kagum meski karya 

tersebut telah mengalami proses alih bahasa berulang kali, Memoar karya 

Sidney Sheldon (2007) yang masih memungkinkan pembaca tanah air 

mengikuti plot demi plot narasi dengan khusyu, Orang Aneh karya Albert 

Camus terbitan Matahari (2005) yang juga berhasil membawa aura 

absurditas bagi publik baca domestik, meski kurang akurat di 

penerjemahan judul,6 begitu pula dengan novel-novel J.K Rowling yang 

turut mendulang sukses di tanah air. Serangkaian hal tersebut kiranya 

menjadi contoh mungkinnya keberhasilan rezim penerjemahan bagi publik 

baca yang berbeda. Di ranah penerbitan buku terjemahan akademik sendiri, 

beberapa karya intelektual asing yang kiranya mementahkan prinsip 

antilogosentrisme, antara lain; Psikologi Humanistik karya Helen Graham 

terbitan Pustaka Pelajar (2005), Cultural Studies Chris Barker terbitan Kreasi 

Wacana (2009), Teori Sosiologi Modern George Ritzer dari Kencana (2006), 

serta Alienasi karya Richard Schacht terbitan Jalasutra (2005), meskipun 

memang, penerbit ini sedikit ternoda dengan terbitan buku terjemahan 

akademik karya Francis Mulhern, Budaya/Metabudaya (2010). Secara 

khusus, penulis mencatat buku tersebut sebagai buku terjemahan akademik 

terburuk yang pernah diterbitkan. 

  

Penerbit sebagai Rezim Pengetahuan (II) 

 “Penerbit yang bermain kayu”, itulah istilah yang penulis gunakan 

bagi para penerbit yang kurang berdedikasi, atau “setengah hati” dalam 

proses transfer pengetahuan dunia bagi publik baca domestik. Lalu, siapa 

yang menjadi “ular”-nya, tentu, para pembaca progresif tanah air. Mereka 

yang bermain kayu dengan ular merupakan para penerbit yang tak 

berminat menerbitkan karya-karya pemikir atau tokoh intelektual asing 

secara lengkap dikarenakan kalkulasi ekonomis (pasar), melainkan sekedar 

menerbitkan karya-karya mereka yang tergolong tipis, fragmented, dan tak 

terlalu berisiko secara finansial. Sebagai misal, Pustaka Pelajar yang 

                                                 
6 The Stranger, harusnya diterjemahkan sebagai “Orang Asing”, penerbit Liris juga 

keliru menerjemahkan judul novel ini sebagai “Sang Pemberontak”, sedangkan judul novel 
yang dimaksud sebenarnya merupakan karya Camus yang lain. Sependek pengetahuan 

penulis, penerbit YOI-lah yang akurat menerjemahkan judul novel ini. 
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menerbitkan buku Eksistensialisme dan Humanisme Jean Paul Sartre,7 

Gramedia yang juga menerbitkan novel penulis sama, Kata-kata; atau 

penerbit Jendela yang mencetak Pengantar Teori Emosi, karya ilmiah Sartre 

yang tergolong tipis—109 halaman; namun baik ketiga penerbit tersebut tak 

pernah mencetak karya terpenting Sartre yang sekaligus menjadi rujukan 

utama karya-karya lainnya, yakni Being and Nothingness setebal 636 

halaman. 

 Tentu, penerbitan “karya-karya babon” dinilai terlalu berisiko 

mengingat pasar pembaca yang sangat terbatas (segmented). Namun bagi 

para pembaca progresif, hal ini dapat didaulat sebagai wujud ketidak-

bertangungjawab-an penerbit mengingat pengetahuan yang mereka 

“distribusikan” bersifat setengah-setengah, para pembaca progresif tak 

dapat, atau “dihambat”, mencapai orgasme intelektual, tetapi “layu sebelum 

klimaks”. Apa yang tampak kemudian hanyalah upaya penerbitan 

menjadikan sebuah arus pemikiran sebagai tren, fashion, atau yang lebih 

fatal: menjadikan pembaca seakan “keren” cukup dengan memegang buku 

tersebut.8 Dewasa ini, gejala tersebut tampak lewat maraknya penerbitan 

buku-buku berbau marxis; kini dapat ditilik jika marxisme tak ubahnya 

budaya pop di tanah air; para pembacanya yang kebanyakan berusia 

muda—mahasiswa/i—merasa mantap dan percaya diri dengan ke-

marxisan-nya pasca membaca buku-buku ulasan mengenai pemikiran Marx 

tanpa berdiskursus dengan aspek epitemologi marxisme berikut memeriksa 

perkembangan marxisme di era kontemporer yang lebih relevan. Tercatat, 

sekedar Hasta Mitra-lah yang berani menerbitkan ribuan halaman tulisan 

Marx dan terbagi kedalam empat jilid besar Das Kapital (Matrealisme 

Historis); namun agaknya sangat sulit meyakini jika mereka yang mengaku 

marxis telah membaca khatam keempat buku babon tersebut mengingat 

kooptasi tren yang kadung berlangsung: “Kiri itu seksi”. 

 Terlepas dari persoalan pembaca “setengah progresif” di atas, 

agaknya penerbitan buku-buku babon bagi para pembaca progresif dapat 

dilakukan secara terbatas—penerbitan terbatas—jika memang kalkulasi 

                                                 
7 Penerbit ini salah menerjemahkan judul naskah orasi ilmiah Sartre di atas, 

harusnya naskah tersebut berjudul “Eksistensialisme adalah Humanisme” 
(L’Existentialisme est un Humanisme/Existentialism is Humanism) sebagaimana judul 

aslinya dalam versi bahasa Perancis dan Inggris. 
8 Hal serupa juga terjadi di luar negeri di mana Stephen Hawking meyakini jika 

para pembeli bukunya, A Brief History of Time, tidaklah membacanya hingga tuntas, tetapi 
mereka merasa telah “intelek”, terpelajar; cukup dengan menenteng buku tersebut kesana-

kemari. 



11 
 

ekonomi-produksi yang selama ini menjadi alasan mereka, atau publikasi 

dalam bentuk e-book yang sangat murah. Setidaknya, hal tersebut dapat 

ditempatkan sebagai “voluntarisme” penerbitan atas keuntungan berlipat 

dari buku-buku yang telah mereka jual.9 Penulis pun meyakini jika 

penerbitan empat volum Das Kapital oleh Hasta Mitra merupakan bentuk 

voluntarisme penerbit ini atas puluhan ribu eksemplar novel Pram yang 

telah laku di pasaran. 

 Kembali pada persoalan penerbit sebagai rezim pengetahuan 

menyangkut kuasanya dalam meluluskan atau tidak meluluskan suatu 

naskah. Di samping persoalan terlampau berisikonya penerbitan buku-buku 

referensi utama, persoalan lain yang masih mendera penerbitan tanah air 

adalah keengganannya menerbitkan karya-karya intelektual yang justru 

tengah menjadi topik mendunia. Bisa jadi, keengganan mereka disebabkan 

oleh masih asingnya penulis atau pemikir asing tersebut sehingga 

penerbitan karya-karyanya dirasa turut berisiko. Sejauh ini, penerbitan 

karya-karya asing di tanah air memang harus dimulai dari penerbitan 

berbagai ulasan pemikirannya oleh para penulis lokal, jika respon publik 

baca terhadap karya tersebut baik, barulah penerbit berani merilisnya. 

Permasalahannya, perhitungan semacam ini justru makin menghambat 

publik baca tanah air mengikuti perkembangan intelektual dunia. Sebagai 

misal, tokoh Slavoj Zizek yang saat ini tengah menjadi teoretisi sosial-

humaniora terpenting dunia, namanya masih juga asing bagi publik 

intelektual tanah air. Begitu pun dengan beberapa pemikir lain layaknya 

Antonio Negri, Michael Hardt, Ernesto Laclau, Alain Badiou, dan Jean Luc 

Nancy. Parahnya, serangkaian persoalan di atas berdampak pada 

terjebaknya penerbit tanah air dalam “pengulangan wacana”, banyak buku-

buku baru diterbitkan, namun beresensikan sama seperti buku-buku 

sebelumnya. Terang, hal ini menimbulkan kejenuhan bagi para pembaca 

progresif. Berdasarkan pengamatan penulis, serangkaian persoalan terkait 

pun menyebabkan perkembangan ilmu sosial-humaniora tanah air 

setidaknya tertinggal sepuluh hingga lima belas tahun ke belakang dari 

wacana keilmuan dunia. 

 

 

 

                                                 
9 Harga buku bagi konsumen umumnya lima hingga enam kali lipat dari biaya 

produksi. Semisal, satu eksemplar buku yang menelan biaya produksi Rp 10.000,- akan 

sampai pada konsumen dengan harga Rp 50.000,- hingga Rp 60.000,-. 
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Refleksi: Menakar Pengetahuan Internet 

 Banyak pihak mengatakan bahwa era internet harusnya tak lagi 

menjadi persoalan bagi keterbatasan akses informasi dan pengetahuan. 

Memang, di era posmodern dewasa ini di mana produksi informasi lebih 

masif ketimbang manufaktur, informasi hadir melalui berbagai penjuru, 

bahkan turut menjadikan manusia sebagai metadata atau informasi itu 

sendiri. Pertanyaannya, apakah kelimpahruahan informasi ini benar-betul 

mempermudah manusia, ataukah justru sebaliknya. Kieron O’hara (2002) 

merupakan salah satu pemikir yang menaruh perhatian terhadap persoalan 

ini. Baginya, problem epistemologis yang dibawa internet adalah samarnya 

perbedaan antara “pengetahuan dengan keyakinan”, serta “pengetahuan 

dengan informasi”. 

 Tesis pertama; “pengetahuan dengan keyakinan”, agaknya 

merupakan dua hal yang begitu berbeda secara literal namun nyaris sama 

secara “penerimaan”. Sebagai misal, kerap tertukarnya pengertian kita 

antara pengetahuan dengan keyakinan-beragama, dengan kata lain, sering 

kali materi-materi keagamaan disamakan dengan pengetahuan itu sendiri. 

Seseorang atau kelompok yang baru saja menghadiri majelis pengajian 

menganggap jika pengetahuan agama-nya bertambah. Dalam perspektif 

O’hara (2002), ini tak dapat dibenarkan, seyogyanya: keyakinannya lah yang 

bertambah, bukannya pengetahuan. Begitu pula, problem serupa kerap 

terjadi di internet, konstelasi dunia maya di mana penggunanya dapat 

menjadi konsumen sekaligus produsen informasi membuat keduanya kian 

riskan tertukar. Posisi pengguna internet sebagai konsumen sekaligus 

produsen kiranya diulas secara menggugah oleh Manggala Nayahi (2015) di 

mana dewasa ini Web 2.0 dapat pula menjadi sarana alternatif perjuangan 

kelas. 

 Hal ini berarti, pengguna tak lagi hanya bersifat pasif terhadap arus 

informasi yang datang, melainkan dapat memberikan respon atau 

mengonstruksi arus informasinya sendiri. Fenomena ini membenarkan 

argumen Gramsci bahwa dimana terdapat hagemoni, di situ selalu terdapat 

ruang untuk melakukan counter ‘perlawanan’ hagemoni; atau yang lebih 

vulgar: fakta bahwa represi tak pernah bersifat total. Persoalannya, arus 

informasi yang dibuat subyek maupun kolektif pengguna internet acapkali 

tak terlepas dari latar kelas sosial, kepentingan, serta keyakinan teguh yang 

dipegang olehnya, dan ini sangat jauh dari karakteristik pengetahuan yang 

mensaratkan obyektivasi berikut klarifikasi secara rigorous ‘ketat’. 

Berdasarkan kerangka tersebut, bisa jadi tulisan ini—Pengetahuan dalam 
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Kuasa Penerbitan—pun menemui bentuknya sebagai “keyakinan”, opini, 

atau curhatan yang lebih banyak memuat keluh-kesah (kepentingan) 

penulisnya. 

 Tesis kedua problem internet yang disoroti O’hara  (2002) adalah 

kerap tertukarnya antara pengetahuan dengan informasi. Dalam ranah 

filsafat ilmu, pengetahuan memang didefiniskan sebagai “segala sesuatu 

yang diperoleh di keseharian”, sebagai misal, Newton yang mendapati buah 

apel jatuh dari atas ke bawah (gravitasi) merupakan sebentuk 

pengetahuan—bahwa benda jatuh dari atas ke bawah. Namun, agar 

pengetahuan tersebut dapat menjadi “ilmu pengetahuan”, dibutuhkan 

beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain;  obyektivasi, logis-

rasional, sistematis, serta memiliki daya prediksi. Sementara, persamaan 

antara pengetahuan dengan ilmu pengetahuan adalah baik keduanya yang 

sama-sama “pengetahuan” (Sumantri, 2005). Pertanyaannya, apakah 

beragam konten yang terdapat dalam internet dapat dikategorikan sebagai 

pengetahuan dan sahih bagi pengutipan akademik.10 Kiranya, hal ini dapat 

diperdebatkan kembali mengingat karakter pengetahuan internet berbeda 

dari karakter pengetahuan sebagaimana yang ditunjukkan Newton.11 

 Karakter pengetahuan ala Newton bersifat langsung dan “dialami” 

indera pembuktian manusia secara konkret, serta memungkinkan 

penyempurnaannya sebagai ilmu pengetahuan. Sementara, beragam 

pengetahuan internet sama sekali tak melalui pembuktian pertama, dan 

tersaji dalam “bentuk jadi” begitu saja. Pengetahuan semacam ini tentu sulit 

ditransformasikan sebagai ilmu pengetahuan, karena sekedar memenuhi 

wujudnya sebagai “pra-pengetahuan” atau “informasi” dalam kamus O’hara 

(2002). Lantas, bukankah persoalan serupa dapat pula terjadi pada 

eksemplar buku, yakni ketika informasi atau pengetahuan yang terdapat di 

dalamnya dihadapkan pada ketatnya berbagai kaidah ilmiah-akademik. Hal 

ini memang sangat mungkin terjadi, terlebih pada penerbit-penerbit tanah 

air yang memiliki target bulanan—dan umumnya memang seperti itu. 

Biasanya, baik penerbit menengah maupun besar memiliki target 

menerbitkan puluhan hingga ratusan judul buku setiap bulan. Hal ini 

menjadi sangat riskan dalam proses editing, pemeriksaan sumber-sumber 

                                                 
10 Persoalan sama turut terjadi pada pengutipan artikel koran bagi referensi 

akademik (ilmiah), sedangkan artikel koran sendiri umumnya tak mencantumkan sumber 
rujukan dan sering kali berwujud opini atau keyakinan penulis artikelnya. 

11 Terlepas dari wikipedia, blog, dan wordpress yang memang tak layak dikutip 

secara akademik. 
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yang digunakan, serta klarifikasi akademik dari para pakar, mengingat 

“hasil” seakan lebih diutamakan ketimbang “proses”. Alhasil, distribusi 

“(ilmu) pengetahuan palsu” pun tak terhindarkan bagi masyarakat luas. 

 

 

 

***** 
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