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Abstract 
 

The publicist of the book of Images of Nusantara in Russian Literature (1999) by Vladimir I. 
Braginsky and Elena M. Diakonova is the big donation for Indonesian literature review. There 
are some of Russian literature works which inspired from the charm of Nusantara being part of 
this book. E. E. Ukhtomsky, Konstantin Balmont, and A. Ballier are writers whose works 
presented in this book. They made poetries which describe their admiration to the richness of 
Indonesian culture. Therefore, the publicity of this book becoming the based foundation why 
this research has to be done, because up to this time there is no book published as comparison of 
it. This research of Russian image in Indonesian literature will focusing on literature period of 
Old Order and New Order. This period is important as scope of the research so the comparison 
of theme, ideology, and the interest that playing inside could be seen in this research. Through 
literature studies method, this research will started by critical reading about the Russian 
elements in Indonesian literature of Old Order and New Order. The extrinsic factor also 
influence the intrinsic factor of Russian image in Indonesia literature. This statement is 
hypothesis of this research. Therefore, the research of images of Russia in Indonesian literature 
is important to be reviewed further as a studying method. 
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A.  Latar Belakang 

Indonesia adalah negara kepulauan yang dilintasi garis khatulistiwa. Indonesia 
memiliki julukan sebagai zamrud khatulistiwa. Istilah zamrud khatulistiwa tersebut 
merupakan ungkapan yang digunakan untuk menggambarkan pesona Indonesia di dunia 
internasional. Indonesia memiliki pesona yang menjadi daya tarik bagi banyak negara 
lain di dunia. Pesona Indonesia itu berupa kekayaan alam, seni, dan budaya yang tak 
terhitung jumlahnya. Bentuk pengungkapan melalui karya sastra adalah salah satu 
wujud dari kekaguman mereka terhadap pesona Indonesia. 

Sastrawan Rusia merupakan contoh yang dapat dijadikan acuan mengenai 
ekspresi kepopuleran pesona Indonesia itu. Kekaguman bangsa Rusia terhadap 
Indonesia (kepulauan Nusantara) dapat ditelusuri melalui tema-tema dalam karya sastra 
yang ditulis oleh sastrawan Rusia. Tema-tema mengenai Nusantara ditemukan dalam 
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berbagai karya sastra Rusia pada abad ke-19. Kekaguman tersebut dapat dilihat dari 
buku antologi puisi, Images of Nusantara in Russian Literature (1999), yang 
dikumpulkan oleh Vladimir I. Braginsky dan Elena M. Diakonova. Dalam buku itu 
dimuat beberapa karya sastra dari sastrawan Rusia yang mengambil inspirasi dari 
pesona Nusantara untuk puisi-puisinya. E.E. Ukhtomsky, Konstantin Balmont, dan A. 
Ballier merupakan sastrawan yang karya-karyanya dipaparkan dalam buku ini. Mereka 
membuat puisi yang berisi kekaguman akan kekayaan alam Indonesia, seperti gamelan, 
kemegahan Candi Borobudur, dan pertunjukan wayang. 

Pertanyaan yang muncul kemudian setelah membaca buku itu adalah apakah ada 
buku atau tulisan yang membahas mengenai citra Rusia dalam karya sastra Indonesia? 
Bagaimanakah citra Rusia dalam karya sastra Indonesia pada masa Orde Lama dan 
Orde Baru? Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, ternyata tidak ada 
pembahasan atau kajian khusus yang telah dipublikasikan terkait dengan citra Rusia 
dalam karya sastra Indonesia. Hal itu yang menjadi dasar kami untuk melakukan riset 
ini. Pengkhususan riset dengan mengangkat batasan masa Orde Lama (Orla) dan Orde 
Baru (Orba) karena kedua masa ini memiliki dua perbedaan pemerintahan dan ideologi 
yang cukup terlihat nyata. Faktor ekstrinsik (luar) turut mempengaruhi faktor intrinsik 
(dalam) mengenai penggambaran (citra) Rusia dalam karya sastra Indonesia. Pernyataan 
di atas merupakan hipotesis yang diajukan dalam riset ini. 

Pasang surut hubungan kesusastraan Indonesia-Rusia pada kedua masa ini 
begitu terlihat. Rusia mempunyai daya tarik dan misteri yang hingga saat ini masih 
perlu untuk diungkap. Kerja sama militer (dalam perang Irian Barat) dan kerja sama 
pembangunan (beberapa bangunan di Indonesia seperti Gelora Bung Karno dan patung-
patung perjuangan) yang telah terbina dengan baik pada masa Orla terlihat mengalami 
kesurutan pada masa Orba. Tidak hanya itu, ternyata hubungan kesusastraan pun juga 
terkena dampaknya. Dalam penelusuran peneliti, terdapat sekitar tiga puluh karya sastra 
modern Indonesia yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Rusia sejak tahun 1957—
1997, dimulai dari karya Abdul Muis (Surapati, 1957) sampai ke karya Tariganu 
(Navstrechu solnstsu, 1997). Ada apa di balik itu semua? Hal-hal itulah yang akan 
ditelusuri dalam riset ini. Berdasarkan penelusuran tersebut, riset tentang citra Rusia 
dalam karya sastra Indonesia pada masa Orla dan Orba perlu untuk dilakukan. 

B.  Studi Pustaka 

Pengkajian mengenai kesusastraan Indonesia tentu tidak dapat lepas dari 
berbagai konflik kepentingan. A. Teeuw (1989) menyebutkan bahwa konflik politik 
merupakan konflik antaraliran yang mempengaruhi pembagian golongan sastra. Hal itu 
diperkuat dengan buku dari E. Ulrich Kratz (2000) yang mengumpulkan tulisan 
mengenai permasalahan sejarah sastra Indonesia abad ke-20 menjadi sebuah antologi 
sumber terpilih. Aspek bahasa dan terjemahan sastra juga menjadi sorotan peneliti 
asing, seperti Keith Foulcher dan Tony Day (2008). 

Dalam buku Masalah Angkatan dan Periodisasi Sedjarah Sastra Indonesia 
(Rosidi 1973: 22) dipaparkan bahwa sastra Indonesia dibagi menjadi dua bagian, yaitu 
sastra Melayu lama dan sastra Indonesia modern. Berdasarkan sejarahnya, karya sastra 
Indonesia pada masa Orla dan Orba—dalam riset ini—termasuk dalam masa 
perkembangan (1945—sekarang). Terlepas dari berbagai konflik mengenai istilah sastra 
Indonesia, periodisasi sastra Indonesia modern masa perkembangan (1945—sekarang) 
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adalah periodisasi yang akan digunakan dalam riset ini. 

Kajian mengenai kesusastraan Indonesia dan Rusia dapat dilihat juga dalam 
penelitian Indonesianis di Rusia: Pandangan dan Pemikiran Mengenai Kesusastraan 
Indonesia-Rusia (Kaprisma, 2012). Dalam penelitian ini dipaparkan berbagai aspek 
sejarah dan kepentingan yang melatari karya sastra Indonesia terjemahan di Rusia. 
Berdasarkan penelusuran, perkembangan budaya Indonesia di Rusia mulai berkembang 
ketika tokoh-tokoh Partai Komunis Indonesia (PKI) berada di Eropa. Tahun 1924, buku 
Tan Malaka, Indonesia dan Kebangkitan Bangsa–Bangsa Timur, diterjemahkan dan 
diterbitkan dalam bahasa Rusia. Selain Tan Malaka, Semaun merupakan tokoh 
Indonesia yang memperkenalkan ke-Indonesia-an di Rusia. Anak Semaun yang 
bernama Rono Semaun, dikenal sebagai penerjemah karya sastra Indonesia dalam 
bahasa Rusia. Salah Asuhan, Belenggu, dan Siti Nurbaya merupakan karya sastra 
Indonesia yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Rusia. Kesesuaian ideologi 
merupakan salah satu faktor diterjemahkannya karya sastra Indonesia ke dalam bahasa 
Rusia. 

Baiknya hubungan yang terjalin antara Indonesia dan Rusia pada masa Orla 
berpengaruh pada perkembangan budaya Indonesia di Rusia. Persamaan ideologi antara 
pemimpin Indonesia dan Rusia menjadi dasar harmonisnya hubungan baik tersebut. 
Kesamaan tekad untuk melawan kolonialisme dan imperalisme menjadi salah satu 
factor penentu. Kemudian hal itu berbalik, hubungan Indonesia-Rusia pada masa Orba 
mengalami stagnasi hampir di berbagai bidang. 

C.  Sastra Masa Orla (1945—1965) dan Orba (1966—1998) 

Dalam kaitan politik, Orla ditandai dengan kepemimpinan Soekarno pasca 
kemerdekaan. Selama kepemimpinan Soekarno terdapat dua masa penting yaitu, 
Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin. Pada masa Demokrasi Liberal, Soekarno 
mengganti anggota kabinetnya sebanyak tujuh kali. Pada masa ini pula telah 
dilaksanakan pemilu yang menghasilkan tiga ideologi partai. Nasionalis yang diwakili 
oleh PNI, Agama diwakili Masyumi, dan komunis diwakili PKI. Sebagai negara yang 
baru belajar bernegara, Indonesia pada masa Demokrasi Liberal pernah mengalami 
pemberontakan yang mengatasnamakan aspirasi rakyat. Tercatat pemberontakan yang 
pernah dilakukan oleh Kartosuwiryo yang dikenal dengan pemberontakan DI/TII. Selain 
masalah politik yang belum stabil, pemerintahan Soekarno juga dihadapkan dengan 
gerakan untuk melepaskan diri dari NKRI, seperti kasus Republik Maluku Selatan. 

Pemerintahan Soekarno selanjutnya adalah masa Demokrasi Terpimpin. Pada 
masa ini kebebasan berpolitik masyarakat mulai dibatasi. Masa Demokrasi Terpimpin 
juga menjadi masa yang penting, karena penerapan pemikiran Nasakom (Nasionalis, 
Agama, Komunis). Keputusan ini diambil Soekarno sebagai langkah untuk menyatukan 
tiga ideologi partai dan persatuan politik. Ideologi komunis semakin menguat di 
Indonesia masa Demokrasi Terpimpin. PKI, sebagai perwakilan komunis di Indonesia, 
terus melakukan propaganda di berbagai bidang, salah satunya dengan pembentukan 
Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat) pada tahun 1950. Dalam menyebarkan ideologi 
komunisme, Lekra menggunakan sastra—utamanya—sebagai media propaganda. 

Dalam kaitan dengan sastra, Orla menjadi masa berkembangnya dua angkatan 
sastra Indonesia, Angkatan 45 dan Angkatan 1950—1960-an. Permasalahan pasca-
kemerdekaan yang muncul, seperti bagaimana mengisi kemerdekaan dan meningkatkan 
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nasionalisme masyarakat, menjadi latar belakang beberapa Angkatan 45 dan Angkatan 
1950—1960-an untuk menciptakan karya sastra yang mendidik bagi masyarakat. 
Sebagai contoh karya Idrus yang berjudul Dari Ave Maria ke Jalan lain ke Roma 
merupakan sebuah karya yang menceritakan tentang penjajahan Jepang di Indonesia. 
Cerita kekejaman Jepang juga terekam pada karya Toha Mohtar yang berjudul Pulang. 
Cerita-cerita dengan latar belakang penjajahan tersebut mengindikasi-kan bahwa para 
sastrawan Indonesia ingin menyampaikan pesan berupa semangat nasionalisme dengan 
perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. 

Penulis Lekra yang berafiliasi dengan ideologi komunis juga sangat produktif 
pada masa Orla. Pramoedya Ananta Toer merupakan salah satu penulis Lekra yang 
sangat produktif. Produktivitasnya sebagai penulis mengantarkan Pramoedya mem-
peroleh beberapa penghargaan, bahkan sempat direkomendasikan untuk menerima 
Nobel di bidang sastra. Karya Pramoedya sangat dipengaruhi oleh karya-karya Maxim 
Gorky, seorang sastrawan beraliran realisme sosialis di Uni Soviet. Istilah realisme 
sosialis secara resmi diperkenalkan oleh Andrei Zhdanov di dalam Kongres I Sastrawan 
Soviet pada tahun 1934 (Struve, 1971). Realisme sosialis menerapkan prinsip bahwa 
karya sastra bertujuan untuk mendidik masyarakat dan memobilisasinya demi 
perjuangan mencapai kemajuan pembangunan nilai-nilai komunisme (Tertz 1984: 164). 

Di Indonesia, realisme sosialis tertanam pada penulis Lekra, salah satunya 
Pramoedya. Realisme sosialis di dalam karya Pramoedya terlihat pada penggambaran 
ide menolak borjuisme, kolonialisme, dan imperalisme yang menjadi musuh 
komunisme. Perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme juga dilakukan 
sastrawan non-Lekra. Trisnojuwono dalam Dimedan Perang (1962) serta Toha Mohtar 
dalam Pulang (1958) dan Gerilya (1962) merupakan contoh karya sastra yang 
mencerminkan perlawanan terhadap kolonialisme dan secara tidak langsung 
membangkitkan semangat nasionalisme masyarakat. 

Berakhirnya kepemimpinan Soekarno yang digantikan oleh Soeharto menanda-
kan pergantian Orla ke Orba. Kejadian G30S (Gerakan 30 September) tahun 1965, 
mengakibatkan kondisi politik Indonesia berubah secara drastis. Jenderal Soeharto 
melakukan “penekanan” terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan dalih agar 
revolusi tidak diganggu lagi (Anderson, 1966: 98).  

Orba menerapkan prinsip baru, yakni Demokrasi Pancasila. Selain Demokrasi 
Pancasila sebagai prinsip utama, Soeharto juga mengusung prinsip Pembangunan-isme 
(Developism). Jakarta sebagai ibukota terus berbenah dengan melakukan pembangunan 
gedung di berbagai tempat. Taman Ismail Marzuki (TIM) merupakan salah satu produk 
Orba untuk memfasilitasi para penggiat kebudayaan. 

Orba juga merupakan masa pencerahan bagi publikasi sastra. Majalah Horison 
dan Budaja Djaja merupakan media sastra dan budaya yang lahir pada masa Orba. 
Berbeda dengan sastra Angkatan 1950-an, sastra Orba tidak begitu terfokus pada gaya 
sastra Angkatan 45. Sastrawan Orba menunjukkan pengenalan baik terhadap akar tradisi 
daerahnya maupun sastra dunia, khususnya Barat (Sarjono, 2001: 168). Para sastrawan 
juga cenderung menjauh dari politik karena trauma tragedi G 30S. 

Sikap sastrawan yang menjauh dari politik menghasilkan karya sastra berlatar 
belakang pengalaman psikologis manusia dan suasana alam (Sarjono, 2001: 168). 
Kondisi ini tercermin pada puisi Dingin Tak Tercatat (1971) karya Goenawan 
Mohamad, Catatan Masa Kecil karya Sapardi Djoko Damono (1971), dan Nyayian 
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(1974) karya Abdul Hadi W.M. Tidak begitu banyak puisi bertema urusan negara 
ataupun sosial-politik. Puisi Nyanyian Tanah Air (1968) karya Saini K.M dan beberapa 
puisi Rendra pada Potret Pembangunan dalam Puisi Indonesia merupakan karya sastra 
yang bertemakan urusan negara. 

Di bidang prosa, keadaan tidak jauh berbeda dengan puisi. Kecenderungan 
sastrawan untuk menjauh dari urusan politik dan negara menghasilkan karya yang 
berbeda dengan generasi sebelumnya. Pada awal Orba, tema tentang psikologis manusia 
menjadi pilihan. Para sastrawan mencoba untuk menggali inspirasi untuk karya yang 
lebih imajinatif dan menjauh dari persoalan sosial-politik (Sarjono, 2001: 179). 

Dinamika dan partisipasi politik masyarakat cukup tinggi pada awal Orba. Pers 
yang selama Orla dibungkam, diizinkan kembali terbit dengan kebebasan bicara relatif 
besar (Sarjono, 2001: 165). Namun, kebebasan media pada awal Orba tersebut berhenti 
pada tahun 1980-an. Pemerintah melakukan pembredelan media massa, termasuk pers 
mahasiswa (Sarjono, 2001: 180). Pada masa ini, masyarakat mengalami proses 
depolitisasi hampir secara total. Pemerintah juga menertibkan aktivitas kampus di 
bidang sosial-politik dan mengembalikan kampus sesuai fungsinya—(hanya) sebagai 
lembaga pendidikan. Pembredelan media juga berlaku untuk majalah kebudayaan dan 
sastra, seperti majalah Budaja Djaja berhenti terbit dan hanya majalah Horison yang 
bertahan (Sarjono, 2001: 181). Taman Ismail Marzuki (TIM) sebagai pusat kesenian 
beberapa kali dilarang melakukan pertunjukan seni. Selain itu, TIM juga dihadapkan 
dengan masalah dana yang semakin sulit. 

Di pihak lain, idelogi Developism menciptakan kota metropolitan. Pembangunan 
bermunculan di berbagai sudut kota besar. Mulai dari pembangunan supermarket, 
gedung-gedung tinggi, bioskop, dan bangunan-bangunan mewah lainnya. Seringkali 
suatu kota berhasil berkembang di bidang gaya hidup, tetapi sangat tertinggal di bidang 
budaya. Hal itu dapat dilihat dari sedikitnya bangunan perpustakaan, gedung kesenian, 
dan sarana pendidikan bagi masyarakat umum. Orba tahun 1980-an ditandai dengan 
berkembangnya bidang ekonomi, tetapi tidak diimbangi dengan bidang politik (Sarjono, 
2001: 181). 

Di bidang budaya, khususnya sastra, para sastrawan 1980-an mencoba kembali 
kepada landasan era 70-an (Sarjono, 2001: 182). Di tengah pembangunan bidang 
ekonomi yang begitu pesat, para sastrawan merindukan sastra “ketenteraman”. Karya 
sastra bertemakan kerinduan terhadap Tuhan mulai muncul. Tema ini merupakan reaksi 
dari kondisi negara yang tidak seimbang di berbagai bidang. Pada era 80-an, karya 
sastra bertemakan ketuhanan, sufistik, dan mistikisme mulai bermunculan (Sarjono, 
2001: 182). Tema-tema itu tercermin pada puisi Pertemuan (1980) karya D. Zawawi 
Imron, Doa Sederhana (1980) karya Ahmadun Y. Herfanda, dan Surat (1983) karya 
Soni Farid Maulana. Kerumitan bahasa juga menjadi ciri dari sastra era 80-an. 
Kerumitan bahasa ini merupakan akibat dari bahasa politik Orba tahun 1980-an yang 
bersifat denotatif dengan penggunaan metafora dan metonimia (Sarjono, 2001: 186). 

Pada era 90-an, diciptakan aturan-aturan yang jelas tentang pembredelan pers  
(Sarjono, 2001: 189). Era 90-an merupakan masa mulai munculnya stasiun televisi 
swasta. Selain itu, masalah Hak Asasi Manusia (HAM) juga menjadi permasalahan 
yang diutamakan dengan didirikannya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas 
HAM). Perguruan tinggi yang sempat mengalami “pembungkaman” pada era 90-an 
kembali diberikan otonomi. Kebijakan pembredelan pers oleh pemerintah Orba pada era 
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90-an diwujudkan dengan pembredelan Tempo, Detik, dan Editor. Sensor represif 
menjadi alat yang paling berbahaya, yang digunakan oleh pihak berwenang di Indonesia 
untuk memeriksa arus informasi di antara warga negaranya (McGlynn, 2000: 40). 

Orba era 90-an menciptakan hubungan yang tidak lagi seiring antara sastrawan 
dengan pemerintah (Sarjono, 2001: 190). Kondisi kesusastraan turut menuai dampak-
nya, bahkan keheningan dianggap berbicara lebih keras daripada kata-kata (McGlynn, 
2000: 38). Kondisi tersebut merupakan akibat dari masuknya unsur politik di berbagai 
bidang. Pembangunan yang dilakukan pemerintah Orba tidak lagi didasarkan pada 
pertimbangan ekonomi, tetapi diatur berdasar kepentingan politik. Tidak adanya koreksi 
dan pengawasan mengakibatkan praktik ini tumbuh subur. Praktik korupsi, kolusi, 
nepotisme, dan praktik kotor lain, pada akhirnya menciptakan krisis ekonomi sekaligus 
krisis politik. 

Reaksi para sastrawan yang muncul adalah menciptakan karya sastra yang 
bertemakan persoalan sosial-politik. Para satrawan era 90-an menyadari bahwa sikap ini 
tidak mudah. Dengan berbagai cara dan gaya bahasa para sastrawan mencoba 
mengangkat masalah sosial-politik ke dalam sastra. Dibukanya regulasi baru tentang 
media massa berakibat ruang gerak yang terbuka terhadap sastra. Media massa menjadi 
alat untuk memuat beberapa karya sastra. Banyaknya karya sastra yang dimuat di media 
massa mengakibatkan muncul istilah “sastra koran” pada era 90-an (Sarjono, 2001: 
194). Para sastrawan era 90-an menyadari bahwa sastra harus menjadi pengganti media 
ketika media dibungkam. 

D.  Temuan: Anotasi Karya Sastra Orla dan Orba 

Berikut ini merupakan anotasi karya sastra Indonesia pada masa Orla yang 
menampilkan citra Rusia dalam penceritaannya. Karya sastra di bawah ini digolongkan 
dalam masa Orla berdasarkan penulisan karya tersebut, bukan berdasarkan tahun 
penerbitan atau tahun publikasi. 

Asahan Alham Aidit (2006, Depok: Lembaga Humaniora), Cinta, Perang dan 
Ilusi antara Moskow-Hanoi. (Harsutejo, & H. H. Sasongko, Penyunt.), buku ini berisi 
28 cerpen memoar yang bercerita tentang pengalaman kehidupan penulis saat menjadi 
mahasiswa di Uni Soviet dan Vietnam. Selama 5 tahun (1961—1966) belajar di Uni 
Soviet penulis berhasil meraih gelar Master of Art (MA) bidang ilmu filologi. Di dalam 
buku ini penulis menceritakan pengalaman hidupnya di dua negara sosialis, Uni Soviet 
dan Vietnam. Pada beberapa cerpennya, penulis memberikan beberapa pandangan 
mengenai kehidupan masyarakat di negara sosialis. 

Lilimunir Croft Cusworth (2007, Jakarta: Balai Pustaka), Zdrast Moskow (Halo 
Moskow), buku ini merupakan sebuah novel yang menceritakan kisah mahasiswi 
Indonesia yang belajar di Moskow pada tahun 1962—1964. Selama dua tahun di 
Moskow, penulis belajar di kampus Institut Koperasi, Perlovskaya. Meskipun buku ini 
diterbitkan pada tahun 2007, tetapi cerita yang terdapat di dalam buku ini berlatar tahun 
1962—1964. Pada tahun tersebut Indonesia masih dipimpin oleh Presiden Soekarno—
Orla—, sedangkan Rusia masih menjadi bagian dari Uni Soviet. 
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Bagian I—Gang Pengantin 
Akhir September 2006 
Hlm. 3—4 
......................................... 

Sekarang aku ingat, Pak Beni dulu termasuk orang politik kiri yang 
dibuang di Pulau Buangan, karena politiknya dianggap berbahaya bagi 
kelangsungan Negara Republik Indonesia yang demoratis dan berdaulat penuh ini. 
Sebetulnya dia sendiri adalah orang yang baik hati. Aku kenal dia sebagai Kepala 
Bagian Administrasi di kantor Dewan Koperasi Nasional, dan aku juga bekerja di 
sana. Waktu itu aku baru saja kembali dari melanjutkan sekolah di kota Moskow, 
Rusia, sebagai seorang Trainee Ilmu Koperasi. Sebetulnya aku sudah lulus sebagai 
Sarjana Ilmu Politik, atau sekarang namanya S.Sos, dari Universitas Gajah Mada 
tahun 1962. Sejak dulu aku memang sangat senang belajar. Aku tidak suka bekerja, 
apalagi sebagai pegawai negeri. Bekerja sebagai pegawai negeri seperti orang yang 
sepanjang hidupnya belajar terus, tapi pengetahuannya tidak bertambah, demikian 
kata ayahku yang dulu juga pegawai negeri. 

Kata ayahku, pegawai negeri itu harus pandai ‘menjilat ke atas dan 
menginjak ke bawah’, supaya naik pangkat dan jabatan. Dan ilmu begitu tidak 
dipelajari di bangku sekolah maupun universitas. Aku sangat tidak suka 
mendengarnya. 

Ketika seorang teman ibuku menawarkan untuk melanjutkan sekolah ke 
kota Moskow, aku menerimanya tanpa pikir dua kali. 

Aku tinggal di Uni Soviet (Rusia) selama hampir dua tahun. Ketika 
kembali dari Moskow permulaan tahun 1964, aku berkerja di Dewan Koperasi 
Nasional itu, sebagai pegawai tinggi tanpa jabatan, entah apa artinya. Di situ aku 
sangat menderita batin. Ternyata semua pegawai di situ berhaluan politik kiri, dan 
sangat anti kepada orang yang tidak sama dengan mereka. Setiap hari di koran ada 
berita yang berbunyi bahwa: “.... Ibu Pertiwi sedang hamil tua ....” Aku tidak 
mengerti apa artinya itu, tetapi perasaanku sangat tidak enak. Orang-orang di 
kantorku hanya mengangkat bahu dan melengos kalau aku tanyakan hal itu. 
  
Hlm. 5—10 
....................................................... 

Dia menatapku baik-baik. “Kau orang yang beruntung, Poli, bisa selalu 
dekat dengan mereka yang menyayangimu... tidak seperti aku, rumahku dibakar 
oleh penduduk kampung ketika aku dibuang, begitu juga rumah orang tuaku dan 
rumah keluarga istriku. Aku sama sekali tak punya apa-apa lagi di dunia ini.” 
Wajahnya sangat lesu dan tak bersemangat, seakan dia habis bekerja berat 
membawa beribu-ribu kilo batu di pundaknya. 

Dia ikut membuatku merasa capek. “Aku akan membuat kopi yang enak 
buat kita berdua, dan aku memang tidak takut kepada politik mana pun, sebab aku 
ini orang netral ...,” kataku dengan penuh percaya diri. 

“Kau lupa, kau pernah sekolah di Moskow?” Katanya cepat dan ketus. 
“Betul, aku pernah sekolah di Moskow, aku belajar Ilmu Politik Ekonomi 

ala Marxist. Di Moskow aku dengar semua orang Rusia mempunyai gaya hidup 
yang sesuai dengan Lenin Skazall atau apa kata Lenin. Tetapi aku tidak tertarik 
untuk menjadi anggota Partai Komunis.” Dia menatapku dengan lama sekali. 

Tapi kau pasti belajar komunisme sebagai sebuah jalan hidup, setiap 
mahasiswa di Rusia pasti dapat pelajaran ilmu itu, dan mau tidak mau kau pasti 
harus tau apa itu komunisme,” suaranya terasa keras dan menekan. 

“Betul, aku memang belajar, dan aku lulus dengan baik. Itulah sebab 
mengapa aku tidak mau menjadi seorang komunis. Itu bukan jalan hidupku.” 
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Dia diam dan termenung. Seluruh rumahku terasa hening seakan ada setan 
lewat. Dalam hati aku mengucapkan Allahu Akbar, Lailaaha illallah.... sebab tiba-
tiba bulu kudukku berdiri, aku memandang berkeliling, tidak ada apa-apa. Aku 
minum kopiku sampai habis. 

“Yang aku tahu, setiap mahasiswa yang pergi ke Rusia, selalu dapat 
melihat dan merasakan baik dan indahnya paham komunisme itu bagi seluruh umat 
manusia. Karena itulah banyak mahasiswa kita di Rusia tidak mau kembali lagi ke 
tanah air. Mereka lebih senang hidup di Negara Komunis Rusia karena setiap orang 
mendapatkan kebutuhan hidupnya, sesuai kodrat kemanusiaanya. Dan orang 
Indonesia di Rusia jumlahnya banyak sekali.”Suara Pak Beni seakan menentangku 
untuk berdebat. 

Aku pun lupa pada kesopanan. Aku lupa bahwa aku sedang berhadapan 
dengan lelaki tua yang letih dan perlu dikasihi. Tiba-tiba saja aku seakan sedang 
berhadapan dengan seorang yang menuntut, mengapa aku berani beda.  

Aku menjawab dengan suaraku yang keras juga. “Aku ke Rusia setelah 
tamat belajar di Universitas Gajah Mada, jurusan Ilmu Politik Internasional. 
Beberapa dosenku adalah orang-orang Amerika tulen. 

Oleh karena itu, semua pelajaran Ilmu Politik yang aku dapat di Rusia itu 
aku bandingkan dengan apa yang kupelajari di Gajah Mada, aku tidak menelannya 
mentah-mentah begitu saja. Aku seorang Sarjana Ilmu Politik Gajah Mada, Pak. 
Jangan lupa itu.” 

Dia diam saja, dan minta izin untuk merokok lagi, padahal sejak tadi dia 
merokok terus-menerus. 

“Banyak mahasiswa dari Indonesia kalau ke Rusia malah langsung 
bertekuk lutut pada ajaran Lenin, dan tidak mau kembali lagi ke tanah air,” dia 
berkata sambil menghembuskan asap rokoknya ke udara. “Malahan ada yang 
berusaha keras untuk menjadi anggota Partai Komunis di Rusia, padahal dia tahu 
untuk menjadi anggota partai itu di Rusia sangat sukar. Tidak gampang orang bisa 
diterima menjadi anggota partai. Anggota Partai Komunis bukan orang 
sembarangan. Orang berusaha berpuluh tahu, harus memperlihatkan karakter yang 
hebat luar biasa, baru bisa diterima....” 

Ketika berbicara itu, tampak wajah dan penampilan Pak Beni berubah luar 
biasa, dia tidak letih dan layu lagi, dia bersemangat dan penuh wibawa. Aku belum 
pernah melihat dia begitu.  

Aku merasa diriku ditantang dan menjawab dengan ketus. Rata-rata orang 
Indonesia di Rusia itu bukan sarjana ilmu politik. Mereka Cuma tamt SMA, 
pengetahuan ilmu politiknya mentah. Mereka buta huruf dalam politik, gampang 
terseret dan terpengaruh. “Aku tidak suka komunisme, sebab dalam paham 
komunisme itu kekuasaan dalam sebuah negara, baik Legislatif, Eksekutif, maupun 
Yudikatif disentralisasi dalam satu tangan. Itu sistem diktator. 

Semua orang hidup berdasarkan Lenin Skazall. Orang tidak diberi hak 
sedikit pun untuk hidup sesuai kepribadiannya sendiri. Semua harus seragam, 
sama. Bagaimana bisa? Sedangkan Tuhan Yang Maha Kuasa menciptakan manusia 
saling berbeda, mula dari garis tangan, otak, dan perasaan pun beda? Paham 
komunisme di Rusia membuat orang hidup macam robot saja. Kalau Pak Beni di 
Rusia, pasti Bapak tidak suka hal itu.” 

Dia mendengarkan perkataanku tanpa menjawab. “Orang yang tidak setuju 
dengan aturan Partai Komunis, dibuang ke Konsentrasi kamp Kolima, di Siberia,” 
kataku pula. Pak Beni tiba-tiba tersentak. “Apa itu Kolima?” katanya penuh 
perhatian. 

“Kolima adalah nama sebuah sungai besar di daerah Yakutia, yang menuju 
laut Siberia sebelah Timur, itu bagian negara Rusia yang bersebelahan dengan 
Asia. Daerah itu dekat sekali dengan Alaska. Di situ ada sebuah kamp konsentrasi 
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yang besar sekali, tempat itu dikenal sebagai daerah orang-orang penjara dan 
dikenal juga sebagai neraka dunia. Di sana iklim musim salju sampai 60 derajat di 
bawah nol, bahkan ada es abadi. Daerah itu disebut oleh penulis Rusia Dostoevsky 
sebagai kuburan hidup karena dia pernah dibuang ke sana. Di sana para ‘musuh 
negara’ atau ‘musuh rakyat’ Soviet itu dibuang dan harus kerja paksa.” 

“Aku juga dibuang ke Pulau Buangan.....,” kata Pak Beni. 
“Ooo, itu lain. Konsentrasi kamp Kolima di Siberia itu paling sedikit ada 

tiga juta orang Rusia, dan setiap tahun paling sedikit 10% persen mati sengsara.” 
Dia diam saja. 

“Bapak tahu apa kata Stalin atas semua kematian di Siberia itu? Katanya, 
“kalau satu orang mati, ah... itu tragedi, tetapi kalau sejuta orang mati, itu cuma 
statistik...” 

Aku menatap lelaki tua itu dengan mata melotot karena aku merasa betapa 
kerasnya perkataan itu dalam perasaanku. Hampir-hampir tak kuasa aku 
mengucapkannya. 

“Kau tahu dari mana semua itu?” tanyanya perlahan. 
Aku berdiri dan menuju lemari buku, lalu mengambil sebuah buku yang 

tidak tebal, covernya terbuat dari karton tebal sekali. “Ini sebuah buku karangan 
Letnan Kolonel Vladimir Andreyev, dia dulu anggota NKVD, yaitu Organisasi 
Keamanan Soviet yang sekarang namanya KGB. Dialah yang membuat semua 
laporan mengenai kekejaman yang terjadi di semua kamp konsentrasi Soviet di 
Siberia, atau Sevvostlag, namanya dalam bahasa Rusia.” 

Dia tidak menjawab. Wajahnya kembali lesu tidak bersemangat. 
“Dulu aku sangat tergila-gila pada Moskow, sebab di situlah aku pertama 

kali nonton telivisi berwarna, merasakan tangga berjalan (escalator) atau naik lift. 
Aku bengong waktu merasakan kereta api bawah tanah yang mewah, megah, dan 
cepat sekali, serta melihat semua gedung pencakar langit yang hebat dan luar biasa 
bagusnya. Aku kepingin, suatu hari negaraku akan menjadi begitu juga. Tahun 
1962 di Jakarta tidak ada apa-apa, apalagi aku dari Yogyakarta. Dulu, menurutku 
Moskow bagaikan surga dunia, tetapi sekarang tidak lagi. Aku sudah tahu yang 
sebetulnya.” 

“Bagaimana yang sebetulnya, Poli?” Pak Beni bertanya dengan perlahan 
seakan dia takut mendengar jawabanku. 

Aku menjawab dengan keras. “Ternyata semua kehebatan dan kemegahan 
Moskow itu adalah hasil sari kerja paksa setengah mati, kemudian mati, dari para 
penghuni kamp konsentrasi yang berjuta-juta orang banyaknya, yang ada di Siberia 
atau Sevvostlag itu. Mereka dipaksa bekerja membangun jalan kereta api, 
membangun gedung-gedung dan jalan raya, bekerja di tambang emas, tambang 
perak, dan batu bara. Semua hasilnya dikirim ke Moskow. Setiap hari petugas-
petugas kamp konsentrasi berteriak minta tambahan tenaga karena mereka harus 
mengejar target hasil, dan karena itu pemerintah Rusia berusaha menangkap 
sebanyak-banyaknya orang untuk dikirim sebagai tenaga kerja paksa tanpa 
dibayar.” Itulah rahasianya pembangunan di Rusia. 

Pak Beni terus-menerus merokok dan tidak bicara sedikit pun. Tampaknya 
dia syok, tapi berusaha menyembunyikannya. “Kau dikirim ke sana sebagai 
mahasiswa, mengapa akhirnya jadi mata-mata?” dia tersenyum. 

“Karena aku suka membaca, Pak Beni. Sejak kecil aku gemar membaca. 
Dan satu hal yang penting sekali ialah bahwa mereka yang ditangkap dan dibuang 
ke Siberia itu bukan cuma rakyat kecil, tetapi juga para tenaga ahli, seperti ahli 
sains, ahli kesehatan, ahli kesenian, para insyinyur tambang atau insyinyur geologi, 
banyak sekali para penulis hebat mendekam, dan juga jenderal-jenderal angkatan 
bersenjata yang dulunya menjadi kawan erat Stalin....” 
................................................................ 
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Idrus (1978, Jakarta: PN Balai Pustaka), Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma 

(Edisi Keenam), buku ini merupakan kumpulan karangan Idrus yang ditulis dari tahun 
1942 –kedatangan Jepang—dan setelah 17 Agustus 1945. Karangan Idrus yang ada 
pada buku ini memang tidak banyak menceritakan hal-hal tentang ke-Rusia-an. 
Mayoritas cerita berlatar tentang kondisi masyarakat masa penjajahan Jepang dan 
setelah kemerdekaan. Meskipun sangat sedikit berlatar tentang ke-Rusia-an, ada 
beberapa karangan yang sedikit menyinggung tentang ke-Rusia-an. Salah satunya pada 
karangan yang berjudul Kejahatan Membalas Dendam. Buku Dari Ave Maria ke Jalan 
Lain ke Roma dicetak pertama kali tahun 1948, tetapi periset mendapatkan cetakan 
keenam dari buku ini. Dilihat dari tahun terbit pertama, karangan Idrus ini merupakan 
karya sastra masa Orla. 

 
Kejahatan Membalas Dendam 
Hlm. 26 
Satilawati: Apa yang kau tulis dalam roman itu? 
Ishak: Biasa saja. Tapi caraku menulis lain. Itu yang tidak dapat dipahamkan 
orang. 
Satilawati: Jadi engkau akan meninggalkan Indonesia maksudmu? 
Ishak: Kalau bisa, iya. Aku hendak pergi ke Moskow atau Tokyo. Di sana orang 
akan memahamkan aku. Tapi sekarang susah. Aku hendak menyembunyikan diri 
dulu. 
Satilawati: Di mana? 
Ishak: Di gunung. Di tempat yang sepi. 
 
Hlm. 74 
Suksoro: Sudah agak lama juga. Senang melihat petani giat bekerja. 
Ishak: Enak tinggal di desa tuan Suksoro. Apalagi bagi pengarang (melihat jauh). 
Itu rupanya maka Tolstoy tinggal di desa... 
Satilawati: Tapi ia ada juga pergi ke kota sekali-sekali. 
Ishak: Ya, tapi dengan enggan hati. Buru-buru ia kembali lagi ke desanya. 
Satilawati: Engkau akan berbuat begitu pula, Ishak? 
Ishak: Buat sementara waktu, ya. Sebab sekarang hanya desalah yang dapat 
memberikan kebebasan kepadaku. Tapi nanti...entah kapan...aku percaya, kota pun 
akan memberi kepada perasaan yang hendak menjelma (melihat jauh). 

 
W.S. Rendra (1972, Djakarta: Pustaka Jaya), Sadjak-sadjak Sepatu Tua, buku ini 

berisi tentang kumpulan puisi yang ditulis oleh Rendra. Pada buku ini terdapat 38 puisi 
yang terbagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama berjudul Sadjak-sadjak Sepatu Tua yang 
terdiri 23 puisi. Bagian ini terbagi lagi menjadi dua sub bagian. Bagian kedua berjudul 
Masmur Mawar yang terdiri dari 15 puisi. Pada sub pertama Sadjak-sadjak Sepatu Tua, 
terdapat 5 puisi yang memiliki latar Rusia. Lima puisi tersebut adalah Sanatorium 
Chakhalinagara, Moskwa; Sungai Moskwa; Sebuah Restoran, Moskwa; Geredja 
Ostankino, Moskwa; dan Sretenski Boulevard. Meskipun buku ini diterbitkan pertama 
kali pada tahun 1972, tetapi puisi yang termuat dalam buku ini ditulis pada tahun 1957. 
Kala itu, Rendra sedang mengikuti festival pemuda dan mahasiswa di Moskow. 
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SADJAK-SADJAK SEPATU TUA (Rendra, 1972) 
Geredja Ostankino, Moskwa (Rendra, 1972: 22) 
 
Menaranja tjukup tinggi 
tapi menggapai sia2. 
Pintunja mulut sepi 
rapat terkuntji 
derita lumat dikunjahnja. 
 
 
Sebuah Restoran, Moskwa (Rendra, 1972: 18) 
 
Melalui caviar dan wodka 
kami langgar sepuluh dosa. 
Di atas kain medja jang putih 
terbarut tindakan jang sia2. 
Botol2 anggur jang angkuh 
dan teman wanita jang muda 
adalah hiasan malam jang terasa tua. 
Hari2 jang nampak kojak-mojak 
disulam dengan manis oleh wadjahnja. 
Dalam kepalsuan 
kami berdua bertatapan. 
Bahunja jang halus berkilau biru 
oleh tjahaja lilin dan lampu. 
Pintu2 berpolitur 
dengan tirai untaian merdjan. 
Sementara musik berbunji 
jam berapa kami tak tahu. 
Di atas kursi Perantjis 
kami bertukar senjum 
dan tahu 
masing2 saling menipu. 
Dengan gelas2 jang tinggi 
kita membunuh waktu 
dalam dosa. 
Bila begini: 
Manusia sama sadja dengan cerutu 
bistik ataupun whiski-soda 
berhadapan dengan waktu 
djadi tak berdaja. 
 
 
Sungai Moskwa (Rendra, 1972: 17) 
 
Di hari Minggu 
Valja tertawa 
dan rambutnja jang pirang 
terberai. 
 
Di atas biduk jang ketjil merah 
kami tempuh air 
melewatkan djam2 jang kosong. 
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Berpuluh pohonan 
tumbuh di dua tepi sungai 
bagai djumlahnya dosa kami. 
Semua daun 
berubah warna. 
Musim gugur sudah tiba. 
 
Di atas air yang hidjau 
kami meluntjur 
diikuti bajang2 jang kabur. 
Melewati lengkungan djembatan. 
bagai melewati lengkungan kekosongan. 
Musim gugur sudah tiba. 
 
Valja tertawa 
dadanja terguncang 
di dalam sweaternja. 
Musim gugur sudah tiba. 
 
Sanatorium Chakhalinagara, Moskwa (Rendra, 1972: 15) 
 
Hatiku terbaring telandjang di medja 
di atas piring 
di samping pisau, senduk, dan garpu, 
selagi aku duduk di kursi putih 
dengan koran tak bisa dibatja 
di pangkuanku. 
Pintu balkon jang terbuka 
menampakkan terali jang hitam 
serta langit yang tua renta. 
Bajangan gelas dan teko porselin 
dipantulkan katja pintu. 
Kemudian nampak pula diriku; 
Wadjahku jang sepi setelah ditjutji, 
hatiku jang rewel dan mandja. 
Siapa pula aku tunggu? 
Siapa atau apa? 
 
Perawat datang dengan wadjah jang heran. 
Ia menggelengkan kepala: 
"Kamerad tak makan? 
"Ljuda, aku tak bisa makan. 
Tak bisa kumakan wadjah kekasih 
tak bisa kuminum ibuku bersama susu 
dan tak bisa kuusap mata adik dengan mentega!" 
Ia mengangkat bahu dan bertanja. 
Ah, ia toh tak tahu bahasa rindu! 
Apabila ia lenjap dari pintu 
dengan langkah lunak di atas permadani 
ia tak akan tahu 
bahwa waktu pernah beku dan berhenti 
segala bunji dan warna tanpa makna 
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dan bahkan 
bagi mimpi, duka, derita, maupun kebahagiaan 
tak ada pintu jang membuka. 
 
 
Sretenski Boulevard (Rendra, 1972: 20) 
 
Di sepandjang Sretenski Boulevard 
kuseret langkahku 
dan kebosananku. 
 
Di bawah naungan pepohonan rindang 
di sepandjang djalan bersih dengan bunga-bungaan 
kutjekik kebosananku 
dalam langkah2 jang lamban. 
 
Di Sretenski Boulevard 
di bangku panjang 
di antara pasangan bertjiuman 
dan orang tua membatja buku 
kuhenjakkan tubuhku jang lesu 
kuhenjakkan kebosananku. 
 
Maka 
sambil diseling memandang 
pasangan jang lewat bergandengan 
dan ibu mendorong baji dalam kereta 
kupandang pula di depanku 
kelesuanku dan kedjemuanku. 
 
Terang bukan soal kesepian 
di tengah berpuluh teman 
dan wanita untuk berkentjan. 
Masing2 orang punja perkelahian. 
Masing2 waktu punja perkelahian. 
Dan kadang2 kita ingin sepi serta sendiri. 
Kerna, wahai, setanku jang satu 
bernama kebosanan! 
 
Di sepandjang Sretenski Boulevard 
di sepandjang Sretenski Boulevard 
di tempat jang chusus untuk ini 
kuseret langkahku 
dan kebosananku. 
Lalu kulindas 
di bawah sepatu. 

 
Jusuf Wibisono (1953, Bandung: N.V Penerbitan W. Van Hoeve), Bertamasja 

Dibelakang Tabir Besi, buku ini bercerita tentang perjalanan penulis selama 
menjalankan misi Indonesia ke Moskow. Jusuf Wibisono merupakan anggota Partai 
Masyumi yang ikut dalam misi ini. Saat itu, Indonesia baru meraih kemerdekaan, 
sedangkan Rusia—bagian Uni Soviet—dipimpin oleh Josif Stalin. Tujuan misi 
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Indonesia ini adalah untuk membuka hubungan diplomatik antara Indonesia dan Uni 
Soviet. Beberapa delegasi Indonesia yang ikut dalam misi ini sempat melihat langsung 
Josif Stalin di Lapangan Merah serta bertemu Vishinsky, menteri luar negeri Uni Soviet. 
Selain, itu para delegasi misi ini bertemu dengan Semaun, seorang tokoh Partai 
Komunis Indonesia. 

 
Bab VIII 
DIDUNIA SINI LETAKNYA SORGA 
Hlm. 91 

Di Kiev kita tidak lama berhenti, lalu kita menudju ke Moskow. Kira2 
masih lima djam lagi kita harus bersabar hati, sebelum sampai dipusat komando 
gerakan Komunis diseluruh dunia; gerakan jang hendak mentjiptakan negara 
bahagia abadi bagi kaum proletar. 
 
Bab IX 
MEKAHNJA KAUM KOMUNIS 
Hlm. 95—96  

Dari pihak anak buah pesawat, kita mendapat kabar kira2 pukul 21.00 
waktu Rusia, kita sampai di Moskow. Maka ketika saja meilhat pada djam tangan 
saja, bahwa saat itu sudah dekat, saja me-nunggu2 terlihatnja sinar jang pertama 
dari kota Moskow. Djuga beberapa kawan penumpang laki-perempuan, jang 
rupanja djuga baru pertama kali mengundjungi Moskow, menjadi gelisah.  

Achirnja, nampaklah sinar2 kota dunia itu! Saja kebetulan duduk dekat 
djendela, sehingga dengan tak usah menggerakan badan, saja mempunjai 
pemandangan penuh atas Moskow. Lain2nja terpaksa berdiri. 

Ketjuali beberapa orang pelantjong dari Amerika dan Spanjol, sebagian 
besar para penumpang berdiri dari orang2 dari negara2 blok Eropah Timur jang 
kelihatannja hendak memerlukan menghadiri perajaan 1 Mei di Moskow. 

Walaupun saja tidak mengerti bahasanja, tetapi dari gerak badannja, 
mukanja, suara kata2nja, nampak bahwa mereka itu enthousiast melihat samudra 
thahja, melihat ber-djuta2 titik sinar berkemerlipan jang memantjar dari ibukota 
negara sosialis ini. 

Makin dekat kota, makin terang tjoraknja garis2 dari sinar itu. Ada jang 
lempeng, ada jang ber-belit2 seperti ular, ada jang setengah melingkar, ada jang 
berdiri tegak. Ditengah-tengah samudra tjahaja itu, mengatasi lain2nja, ada nampak 
beberapa bintang merah. Kemudian saja tahu, bahwa itu lampu2 jang dipasang di 
puntjak beberapa menara dari Kremlin. 

Pada achirnja kita mendarat. Keluar dari pesawat, ternjata iklim tidak 
begitu panas seperti kita duga, mengingat perkataan Duta Besar Rusia di Den 
Haag. Malahan sebaliknja. 

 

Koesalah Soebagyo Toer (2003, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia), 
Kampus Kabelnaya: Menjadi Mahasiswa di Uni Soviet, buku ini merupakan catatan 
mahasiswa Indonesia yang belajar di Universitas Persahabatan Bangsa-bangsa di 
Moskow pada tahun 1960—1965. Pada saat itu hubungan diplomatik Indonesia-Rusia 
sangat baik. Banyak orang Indonesia yang belajar di Rusia, salah satunya adalah 
Koesalah Soebagyo Toer. Kedatangan Nikita Krushchev ke Indonesia tahun 1960 
menandakan hubungan diplomatik yang baik antara Indonesia dan Rusia. Meskipun 
buku ini diterbitkan pada tahun 2003, isi dari buku ini mayoritas berlatar tahun 1960-an 
di Rusia, tepatnya di Moskow. Kala itu, Indonesia berada pada masa Orla, sedangkan 
Rusia masih menjadi bagian dari Uni Soviet yang dipimpin oleh Nikita Krushchev. 
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Selanjutnya, karya sastra di bawah ini tergolong pada masa Orba. Penggolongan 
karya sastra di bawah ini berdasarkan penulisan karya tersebut, bukan berdasarkan 
tahun penerbitan. Berikut merupakan anotasi karya sastra Indonesia yang menampilkan 
citra Rusia di dalam penceritaan. 

Taufiq Ismail (2009: Jakarta: Institute for Policy Studies), “Musim Gugur Telah 
Turun di Rusia”, dalam Fadli Zon (Penyunt.), Setelah Politik Bukan Panglima Sastra 
(hlm. 59), buku ini berisi beberapa tulisan para pengamat bidang kesusastraan mengenai 
polemik hadiah Magsaysay bagi Pramoedya Ananta Toer. Pemberian hadiah Magsaysay 
tahun 1995 pada Pramoedya telah menghasilkan pertentangan dari beberapa pengamat 
sastra baik pro maupun kontra. Mayoritas isi dari buku ini adalah tulisan yang 
berhubungan dengan Pramoedya Ananta Toer, seperti Realisme Sosialis, Komunisme, 
Lekra, PKI, dan Manikebu. Salah satu tulisan yang ada pada buku ini adalah puisi 
Taufiq Ismail yang berjudul Musim Gugur Telah Turun di Rusia. Puisi ini ditulis ketika 
Taufiq Ismail melakukan kunjungan pertama ke Rusia pada tahun 1972. Pada Juni 1996, 
Taufiq Ismail membacakan puisi ini di depan hadirin Indonesia dan Rusia di kediaman 
Duta Besar Indonesia untuk Federasi Rusia, Rahmat Witular, di Moskow. 
 

Moskow-Berlin-Paris, Catatan Perjalanan Taufiq Ismail (Bagian I) 
 
(Negeri kapas dan anggur jari wanita, 3 abad negeri Islam, 4 tahun silam 
diguncang dahsyatnya gempa) 
Pengantar Redaksi: Bersama dengan pengarang Umar Kayam dan aktor Rendra 
Karno, penyair Taufiq Ismail diundang oleh pemerintah Uni Soviet untuk 
perjalanan budaya di nergeri itu pada bulan September, 1970 yang lalu. Rendra 
Karno berhalangan berangkat. Seterusnya Taufiq Ismail melanjutkan perjalanan-
nya ke Jerman Timur dan Prencis. Mulai hari ini kami muatkan catatan perjalanan 
penyair tersebut. 
 
Selamat Pagi Rusia... 

Jam menunjukkan setengah lima pagi, 1 September 1970, ketika Ilyushin 
18 milik maskapai Aeroflot mendarat dengan licin di ibukota Republik Uzbekistan. 

Tashkent, ibukota Uzbekistan itu masih tidur lelap. 
Fajar belum muncul saat itu, sepertinya ikut mengatur misteri bagian benua 

itu. Malam tanpa bulan dan sejuknya mirip Cipanas. Lapangan udara sepi tak 
berbunyi, sebelas pesawat nampak istirahat. Perjalanan ini mendebarkan dada. 
Rusia adalah ukuran yang raksasa. Raksasa alamnya, iklimnya, karya sastranya, 
sejarahnya, kekejamannya, kebesarannya, misterinya. 

Selamat pagi, Rusia. 
“Malam di Rusia adalah malam yang paling panjang,” satu kali 

Shakespeare pernah menulis. Betulkah itu? Tiga jam kemudian saya membuka 
cendela kamar penginapan: udara pagi akhir musim panas masuk dan terasa amat 
segar. Di bawah sana ada taman bunga dengan empat warna, di depan nampak dua 
buah truk diparkir dan gedung Akademi Teater, di jalan seberang masih lengang. 
 
Cuaca Asia 

Rumah-rumah Tashkent berwarna coklat-muda. Wajah-wajah mereka juga 
coklat. Berjalan di trotoar Tashkent bagaikan berjalan di Asia. Bentuk Mongolia, 
rahang yang tajam dan mata sipit. Lelakinya besar-besar, mungkin rata-rata 1,70 m 
tingginya. Mereka mengenakan kopiah Usbek yang segi empat itu di kepala (dan 
banyak yang pakai lars). Wanita-wanitanya tidak mencolok, besar dan gemuk-
gemuk seperti wanita-wanita Rusia yang berkulit putih pada umumnya. Banyak 
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yang kecil-kecil dan langsing-langsing. Mereka bergaun katun atau sutera, dengan 
motif garis-garis panjang dan putus-putus, seperti motif sarung palekat. Warnanya 
putih, hitam, coklat dan kuning emas. 

Gigi emas populer. Mereka suka senyum dan bersinarlah cahaya emas dari 
gigi caninus dan premolar. 

Rambut wanita Usbek subur, panjang dan hitam. Biasanya dikepang dua. 
Satu kali saja melihat seorang gadis belasan tahun dikepang dua belas. Rapi dan 
repot. Dan juga rupawan. 
  
Kapas dan Anggur 

Kota Tashkent penduduknya 1,2 juta orang. Konon menurut sejarah kota 
ini baru baru 105 tahun jadi Rusia. Sejak abad ke-14 diperintah oleh Mongol. Dan 
jangan lupa: tiga abad pernah mengalami pemerintahan Islam. 

Ibukota ini terletak di sebuah lembah yang indah, Chirchik namanya. 
Sungainya melenggang lambat-lambat di kota itu dengan warna keruh. Anak-anak 
mencebur-cebur berenang dengan riang di sungai itu. Memang cuaca masih musim 
panas. Kalau langit cerah pegunungan Chatkal di kejauhan nampak malu-malu dan 
samar-samar. Di lembah ini kapas tumbuh tidak segan-segan dan amat suburnya. 
Kapas inilah yang jadi penghasilan utama di kawasan ini. Tentu mesin-mesin, alat-
alat tambang kertas, bahan-bahan kimiawi dan prosessing bahan makanan juga. 
Tapi anggur yang perlu disebut.  

Syahdan, maka adalah 127 macam anggur di Uzbekistan. Warnanya hitam 
dan hijau. Kadar gula tinggi tanpa biji. Yang amat tersohor bernama “Jari Wanita” 
atau Lady Finger. Bentuknya lonjong-lonjong, besarnya sebesar jari kelingking 
seorang wanita normal, panjangnya antara satu setengah sampai dua sentimeter. 

Pokoknya, sesudah makan sater shashlik, kunyahlah satu demi satu anggur 
“Jari Wanita” sembari mendengarkan Privet Iz Solnachnogo Uzbekistana dan 
menatap bangunan-bangunan arsitektur Islam kuno itu, maka Anda akan ingat 
kisah-kisah lama Jengis Khan, Timurleng dan Imam Buchari, yang dulu suka naik 
kuda di Asia Tengah ini. 
  
Gempa Bumi 

Enam minggu sesudah PKI dibubarkan di Indonesia, di Tashkent terjadi 
gempa bumi dahsyat. Dan kalau Jakarta ribut dengan demonstrasi-demonstrasi 
mengganyang PKI dan Soekarnois waktu itu, maka Tashkent sibuk dengan 700 
getaran bumi sampai akhir tahun 1966. 

Dua juta meter persegi kediaman hancur. Tenda-tenda didirikan untuk 
tempat berteduh keluarga-keluarga yang kemalangan. Bantuan segera didatangkan. 

Sekarang sudah didirikan gedung-gedung baru di atas runtuhan-runtuhan 
gempa 1966 itu. Tapi di sana-sini masih nampak runtuhan banguanan-bangunan 
itu, yang belum selesai dibenahi. Apartemen-apartemen baru jadi tempat kediaman 
korban gempa bumi tersebut. 

Menjelang didirikannya apartemen-apartemen itu, dibuatlah tulisan pada 
silinderp-silinder seng. Tulisan itu berbunyi: “Kami yakin kebahagiaan akan tiba di 
rumah ini”. Silinder-silinder seng itu dimasukkan ke dalam pondamen-pondamen 
apartemen yang akan dibangun. 

Di Indonesia, kepala kerbau yang ditanam ke dalam tanah tempat 
bangunan yang akan didirikan. Nasib kepala kerbau memang malang di negeri 
kita.*** 

 
 Sinar Harapan, 18 November 1970 
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Moskow-Berlin-Paris, Catatan Perjalanan Taufiq Ismail (Bagian IV) 
 
Lima jam terbang = 20 kilogram hati sapi, terbang jarak dekat boleh bawa 
kambing) 
 
Aeroflot dan Hati Sepi 

Negeri begini besar, sejarahnya begini tua, bisakah  terjangkau dalam suatu 
perjalanan kurang sedikit dari dua minggu? Pastilah tidak. Jarak dari utara ke 
selatan 5.000 kilometer, dan jarak terpanjang dari barat ke timur tidak kurang dari 
10.000 kilometer. 

Lima belas republik ini didiami oleh 242 juta penduduk, jumlah terbesar 
nomor tiga di dunia sesudah RRC dan India. Bagaimanakah repotnya mengurus 
negeri-negeri yang begini besarnya? 

Salah satu faktor mempersatukan yang perlu disebutkan adalah maskapai 
penerbangan Aeroflot. Konon kabarnya perusahaan perhubungan udara yang 
paling besar di dunia, menghubungkan 3.500 kota di Uni Soviet dan dinaiki oleh 
70 juta penumpang tahun ini. Turisme dalam negeri maju dan orang lebih suka naik 
kapal terbang karena murah tarifnya dan cepat jalannya. 

Pelabuhan kepal terbang di Samarkand itu kecil, bangunannya kuno tapi 
ramai. Melihat penumpang-penumpang yang sama menunggu, dari cara berpakaian 
dan bentuk-bentuk koper, tas dan jinjingan yang mereka bawa, jelas bahwa mereka 
adalah rakyat biasa.  

Para penumpang yang menanti jam berangkat di ruang tunggu 
penerbangan dalam negeri di Kemayoran jauh lebih borjuis, keren dan necis. 

Memang tarif angkutan murah menurut ukuran Rusia. Jauh dekat, karcis 
bis Moskow harganya tetap empat kopek, kira-kira persis lima belas perak (seratus 
kopek itu satu rubel, dan satu rubel bandingan resminya satu dolar Amerika) 

Karcis kereta api di bawah tanah, atau Metro, lima kopek, jadi satu kopek 
lebih dari tarif bis kota. Tiket kapal terbang untuk perhubungan dalam negeri 
memang disengaja dibuat murah. Tashkent-Moskow yang tempo terbangnya 5 jam, 
hanya 40 rubel ongkosnya. 

Untuk memberikan gambaran perbandingan bagi ibu-ibu yang juga 
membaca laporan perjalanan ini, maka tiket Tashkent-Moskow yang 40 rubel itu 
nilainya sama dengan harga 20 kilogram hati sapi di pasar Samarkand. 

Hati sapi yang 20 kg itu boleh juga dicampur jantung. 
Tapi begitulah rupanya, kerena bisa dicapai kantong rakyat, benar-benar 

jadi kendaraan umum, tanpa dibikinkan iklan “Biasakanlah Terbang.” Rupanya 
karena betul-betul melayani rakyat biasa, untuk terbang jarak dekat, ka atas 
Aeroflot itu penumpang sampai ada yang membawa kambing, dan dibolehkan. 
  
Pohon dan Awannya 

Musim gugur baru seminggu pertama masuk bagian bumi ini dan masih 
segan-segan mengubah warna hijau daun-daunan di atas bumi Rusia. Pepohonan 
beriozka yang langsing-langsin, dengan kulit kayu yang putih dan berdaut alit-alit 
nampak berlarian sepanjang jalan raya menuju Moskow. Lebih banyak nampak 
tanah pertanian dengan perumahan yang sederhana, dan kanak-kanak berambut 
pirang berpacu naik sepeda di jalan kampung. Di langit, awan-awan Rusia 
membuat garis angin. 

Dari buku catatan kecil: 
Pushkin mati gara-gara duel. 
Novel Solzhenytsin dipuji-puji Khruschev. 
Umur dua puluh-empat Anton Chekov lulus dokter. 
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Warna Kelabu 
Jalan raya Kalinin di pusat kota Moskow lebar sekali dan di kiri kanannya 

berjajar pertokoan, restoran dan bioskop yang megah. Ini adalah bangunan-
bangunan baru. Flat-flat dalam bentuk bangunan tinggi-tinggi adalah unsur lain 
kota dunia ini, tidak penuh variasi seperti flat-flat di republik Singapura, tapi jelas 
tidak kalah banyaknya. 

Istana Kremlin, Lapangan Merah dan Musium Lenin tidaklah nampak 
berat dan menekankan, walaupun bekas tempat memenggal kepala peninggalan 
rezim kerajaan lama di depan gereja St. Basilik masih ada di sana. 

Moskow tidaklah sebegitu kelabu seperti saya duga semula.*** 
  

Sinar Harapan, 25 September 1970 
 
Taufiq Ismail (2008, Jakarta: Panitia 55 Tahun Taufiq Ismail dalam Sastra 

Indonesia dan Majalah Sastra Horison), “Moskow-Berlin-Paris, Catatan Perjalanan”, 
dalam N. M. Arsa, & O. Sofyan (Penyunt.), Mengakar ke Bumi Menggapai Langit (hlm. 
629—641), buku ini berisi tentang himpunan tulisan Taufiq Ismail selama 55 tahun 
(1960—2008). Tulisan-tulisan yang termuat di buku ini merupakan tulisan Taufiq 
Ismail yang berbentuk esai, catatan perjalanan, dan opini yang dimuat di media cetak. 
Salah satu tulisan yang dimuat dalam buku ini adalah perjalanan Taufiq Ismail dan 
Umar Kayam ke Rusia—bagian dari Uni Soviet—pada September 1970. Perjalanan 
yang dilakukan Taifiq Ismail dan Umat Kayam ini merupakan undangan dari 
pemerintah Uni Soviet untuk perjalanan budaya. Tulisan perjalanan tersebut berjudul 
Moskow-Berlin-Paris, Catatan Perjalanan. Sebenarnya tulisan ini ada 5 bagian, namun 
bagian ke-3 tidak ditemukan. Tulisan perjalanan ini juga telah diterbitkan oleh Sinar 
Harapan pada September 1970. 

E.  Kesimpulan 

Berdasarkan temuan di lapangan, terdapat 6 buku yang menampilkan citra Rusia 
dalam karya sastra Indonesia pada masa Orla, yaitu karya Asahan Alham Aidit, 
Lilimunir Croft Cusworth, Idrus, W.S. Rendra, Jusuf Wibisono, dan Koesalah Soebagyo 
Toer. Kemudian, citra Rusia dalam karya sastra Indonesia pada masa Orba ditampilkan 
dalam 2 buku karya Taufiq Ismail. Sedikitnya karya sastra Indonesia yang menampilkan 
citra Rusia pada masa Orba disebabkan oleh hubungan yang kurang harmonis antara 
pemerintah Indonesia dan Rusia pada masa Orba. Buruknya hubungan tersebut juga 
tercermin dalam penggambaran citra Rusia yang besar, kejam, dan misteri, seperti yang 
diutarakan oleh Taufiq Ismail. Ketika masa Orla, penggambaran Rusia dalam sisi 
misteri juga tetap terlihat, tetapi penggambaran tersebut terlihat cukup dinamis. Ada 
yang mengkritik karena kekelamannya, ada pula yang memuji Rusia dengan metafora 
yang unik, seperti Jusuf Wibisono yang mengungkapkan Rusia sebagai “Mekahnya 
Kaum Komunis”. 

Kondisi politik Indonesia yang berubah haluan ketika Orla digantikan dengan 
Orba membuat kondisi kesusastraan turut berubah. Regulasi karya sastra Indonesia turut 
ditentukan oleh kebijakan politik pemerintah. Karya sastra Indonesia yang menampilkan 
citra Rusia menuai dampaknya. Sedikitnya sastrawan Indonesia yang menggunakan 
Rusia sebagai bagian dari penceritaan (unsur intrinsik karya sastra) pada masa Orba 
menjadi bukti bahwa kondisi kesusastraan itu tidak terlepas dari kondisi politik 
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pemerintahan. Dengan demikian, arus kesusastraan Indonesia tidak dapat terlepas dari 
arus politik bangsa. 
 
 
 
 
Daftar Pustaka 

Aidit, Asahan Alham. (2006). Cinta, Perang dan Ilusi antara Moskow-Hanoi. 
(Harsutejo, & H. H. Sasongko, Penyunt.) Depok: Lembaga Humaniora. 

Anderson, Ben. (1966) “The Language of Indonesian Politics”, Indonesia Volume 1 
April 1966: 89-116. Southeast Asia Program Publications at Cornell University.  

Braginsky, Vladimir I., dan Elena M. Diakonova. (1999). Images of Nusantara in 
Russia Literature. Leiden: KITLV Press. 

Cusworth, Lilimunir Croft. (2007). Zdrast Moskow (Halo Moskow). Jakarta: Balai 
Pustaka. 

Foulcher, Keith, dan Tony Day (Ed.). (2008). Sastra Indonesia Modern Kritik 
Postkolonial, Edisi Revisi Clearing a Space. Jakarta: KITLV dan Yayasan Obor 
Indonesia. 

Given, Lisa M (Ed.). (2008). The Sage Encyclopedia of Qualitative Research Methods. 
California: SAGE Publications, Inc. 

Idrus. (1978). Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma (Edisi Keenam). Jakarta: PN 
Balai Pustaka. 

Ismail, Taufiq. (2008). Moskow-Berlin-Paris, Catatan Perjalanan. Dalam N. M. Arsa, & 
O. Sofyan (Penyunt.), Mengakar ke Bumi Menggapai Langit (hlm. 629—641). 
Jakarta: Panitia 55 Tahun Taufiq Ismail dalam Sastra Indonesia dan Majalah 
Sastra Horison. 

Ismail, Taufiq. (2009). Musim Gugur Telah Turun di Rusia. Dalam Fadli Zon 
(Penyunt.), Setelah Politik Bukan Panglima Sastra (hlm. 59). Jakarta: Institute 
for Policy Studies. 

Kaprisma, Hendra. (2012). Indonesianis di Rusia: Pandangan dan Pemikiran Mengenai 
Kesusastraan Indonesia-Rusia. Penelitian Kluster PPKB FIB UI. 

Kratz, E. Ulrich. (2000). Sumber Terpilih: Sejarah Sastra indonesia Abad XX. Jakarta: 
KPG (Kepustakaan Populer Gramedia). 

McGlynn, John H. (2000). “Silenced Voices, Muted Expressions: Indonesian Literature 
Today”, Manoa, Vol. 12, No. 1. University of Hawai’i Press.  

Muis, Abdul. (1957). Surapati (Surapati diterjemahkan ke bahasa Rusia oleh V. 
Ostrovsky dan Oranzhyeryeyeva). Moskva: Detgiz. 

Ricklefs, M. C. (2001). A History of Modern Indonesia since c.1200. London: Palgrave 
Macmillan. 

Rendra, W.S. (1972). Sadjak-sadjak Sepatu Tua. Djakarta: Pustaka Jaya. 



 
Prosiding The 5th International Conference on Indonesian Studies: “Ethnicity and Globalization” 

 256 

Rosidi, Ajip. (1973). Masalah Angkatan dan Periodisasi Sedjarah Sastra Indonesia. 
Djakarta: Pustaka Jaya. 

Sarjono, A. R. (2001). Sastra Dalam Empat Orba. Yogyakarta: Yayasan Bentang 
Budaya. 

Struve, Gleb. (1971). Russian Literature under Lenin and Stalin, 1917—1953. Norman: 
University of Oklahoma Press. 

Tariganu. (1997). Navstrechu solnstsu (Menghadap Matahari diterjemahkan ke bahasa 
Rusia oleh L. Demidyuk dan V. Pogodayev). Moskva: ISAA, Moskovsky 
Gosudarstvenniy Universitet. 

Teeuw, A. (1989). Sastra Indonesia Modern II. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya. 

Tertz, Abram. (1984). The Trial Begins and On Socialist Realism. Berkeley and Los 
Angeles: University of California Press. 

Toer, Koesalah Soebagyo. (2003). Kampus Kabelnaya: Menjadi Mahasiswa di Uni 
Soviet. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. 

Wibisono, Jusuf. (1953). Bertamasja Dibelakang Tabir Besi. Bandung: N.V Penerbitan 
W. Van Hoeve. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


