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PUISIARTIKEL
DI VOLENDAM KULIHAT BAYANGAN 
BUNG HATTA

Menyusuri pantai kota tua Volendam, kabut 
mendekap erat
Tiba-tiba aku mengingatmu, Mohammad Hatta
Mungkin matahari bersinar cerah waktu kelahiranmu
Di Fort de Kock Hindia Belanda 12 Agustus 1902
Menjadi penanda lahir satria piningit  pemimpin besar
Yang akan mengubah Indonesia meraih kemerdekaannya
Agustus menjadi bulan keramat kelahiranmu 
Dengan bulan kelahiran bangsa meraih kemerdekaannya.
  
Aku berjalan dalam udara yang menggigilkan tulang
Memandang bayanganmu yang tersenyum  di depan
Kapal-kapal tampak lesu bersandar di pelabuhan 
Tersebab cuaca yang kurang bersahabat
Wisatawan lalu-lalang seolah  menunjukkan 
keperkasaannya
Menginjakan kaki di Belanda yang berabad menjajah 
tanah airnya 
Namun zaman telah berubah dan perubahan itu melalui 
perjuanganmu
Ketika engkau nyatakan kemerdekaan adalah hak segala 
bangsa.

Peran  teramat besar ditunjukkan lewat keperkasaan 
Dan buah pemikiranmu, Bung Mohammad Hatta 
Semangat dan nasionalisme yang demikian besar
Telah tertanam kuat dalam jiwamu
Kesadaran berpolitik sebagai pemuda mahasiswa Indonesia 
Telah menempa jati dirimu  dan  dianggap  mengancam 
Eksistensi negara Kolonial Hindia Belanda
Mohammad Hatta - engkau selalu berkeinginan 
Untuk mendapatkan hak-hak sebagai bangsa yang merdeka.
Dalam pembukaan pidato pembelaan engkau  kemukakan: 

“Di Barat, pemuda-pemuda intellektuil pada 
universitas-universitas
 mempersiapkan diri untuk kegiatan di bidang politik 
dan kemasyarakatan di kemudian hari. 
Di Indonesia kegiatan itu sudah dimulai tatkala
pemuda-pemudanya masih duduk di bangku sekolah. 
Organisasi-organisasi pemudaseperti “Jong Java”, 
Jong Sumatera Bond”, “Jong Minahasa”, “Jong 
Ambon”, 
“Jong Islamieten Bong”, “Indonesia Muda” dan 
lain-lain, 
semua organisasi itu dalam ruangan kelas
 Sekolah-sekolah Menengah”.

Bung Hatta, engkau selalu memahami  kesengsaraan rakyat
Selalu berpijak dalam perjuanganmu sebagai tujuan utama
Meningkatkan kesejahteraan sosial sebagai harapan bangsa.
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HANYA SATU NEGERI: NEGERIKU

“Hanya satu negeri yang menjadi negeriku
Ia tumbuh dari perbuatan dan perbuatan itu adalah 
usahaku”
Sejatinya nasionalisme dipegang teguh oleh Mohammad 
Hatta
Dalam pembelaannya di depan pengadilan di negeri 
Belanda
Dengan degub jantung membara mengalirkan semangat 
juang
Tanah air yang dicintainya – napas kehidupan yang 
dimilikinya.

Dalam usia yang teramat muda – dibekali kelebihan 
kecerdasan
Diperjuangkan Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda
“Indonesia Merdeka telah menjadi suara pelajar Indonesia 
Muda”
Ditulislah pemikiran dan pendiriannya dengan tegas di 
tahun 1924 
Di hadapannya  terbuka jalan menuju  perubahan besar 
masa depan
Cepat atau lambat negara Indonesia meraih haknya: 
kemerdekaan.
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PERAHU RETAK

Serupa langit runtuh membuatku sangat terkejut
Saat engkau nyatakan jalinan cinta tak lagi berlanjut
Adakah hari-hari yang pernah kita lalui akan larut
Saat kita berjanji cinta hanya bisa dipisahkan oleh maut?

Kekasih, pergilah jauh menyeberangi laut
Meski engkau tinggalkan aku dalam badai berkabut
Perahu cinta yang kandas perlahan akan berlumut
Dan jika suatu saat engkau kembali, kelopak mata 
berkerut.

Biarlah aku terperangkap dalam jaring yang dirajut
Menggelepar seperti ikan yang kehilangan sungut
Mencoba  menata hati membuang rasa kalut
Mencari kekasih dalam  sunyi -- jantung kembali 
berdenyut.
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KALIS
: bagi Endang Kalimasada

Tentu kita tak perlu berdebat tentang rasa
Jika engkau katakan manis tapi aku menyebutnya gurih
Seperti  kehidupan harus diadoni sampai menjadi kalis
Sebelum engkau buat kue dalam berbagai pilihan rasa
Karena rasa adalah sekadar pilihan  selera.

Sejatinya rasa seperti lidah yang tak bisa bohong
Lalu engkau penuhi kaleng-kaleng kosong 
Dan hatiku tergetar saat melihat kaleng-kaleng 
Telah penuh terisi dengan tulisan emas Kalimasada.

Lantas engkau tutup rapat dengan ikatan cinta yang kuat
“Jangan lupakan rasa asin yang dulu pernah menetes
dari air matamu,” kata debur ombak yang membuatmu
belajar menjadi tegak dan kuat seperti batu karang.
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“MENULIS novel seperti mendaki 
gunung yang curam, berjuang melewati 

jurang, dan mencapai puncak setelah 
melewati siksaan yang lama dan sulit. 

Hanya ada dua pilihan di sana menang 
melawan keterbatasan dalam diri atau 

kalah. Aku selalu menyimpan gambaran 
itu di dalam hati saat menulis”

-Haruki Murakami

Kita sering mendengar kalimat, 
“hidup adalah pilihan”. Ini memang 
tidak salah. Dalam menjalani kehidupan 
kita akan menjumpai berbagai pilihan 
yang terkadang menyulitkan, tetapi harus 
memilih. Begitulah yang dialami salah 
seorang penulis Jepang yang terkenal saat 
ini, yang namanya juga digadang-gadang 
sebagai penerima hadiah bergengsi Nobel 
Sastra, Haruki Murakami. Murakami 
dihadapkan antara dua pilihan yang 
sangat sulit, menjadi wirausaha atau 
penulis. Cerita ini, disampaikan dalam 
bukunya What i Talk About When i Talk 
About Running. Buku tersebut sebenarnya 
berbicara mengenai menjaga kebugaran 
tubuh dengan berlari, tetapi dihubungkan 
dengan menulis. Dalam tulisan ini, 
tidak akan membahas kegemarannya 
berlari melainkan strategi menulis dari 
Murakami.

Tidak hanya olahraga lari, Murakami 
sangat menyukai musik jazz Karena 
kesukaannya itulah, setelah tamat kuliah, 
ia membuka usaha kelab jazz. Ia mengaku 
tidak memiliki bakat berwirausaha 
tetapi untung karena istrinya lahir di 
tengah keluarga pedagang. Oleh karena 
itulah, sifat wirausaha yang dimiliki 
istrinya dapat membantu mereka menjadi 
wirausaha amatiran. Dibutuhkan kerja 
keras untuk mendapatkan keuntungan 
agar bisa melunasi cicilan uang pinjaman 
menyewa tempat dan memperkerjakan 
orang lain. 

Sambil menjalani usahanya, pada usia 
29 tahun Murakami memiliki ide untuk 
menjadi penulis novel. Ide itu muncul tiba-
tiba ketika ia sedang asyik menyaksikan 
pertandingan baseball. Walaupun belum 
memiliki gambaran apa yang ingin 
ditulisnya,  tekad untuk memulainya 
sudah cukup besar.  Setibanya di rumah, 
Murakami langsung duduk di depan meja 
dan bersiap menulis novel tetapi tidak ada 
pena dan buku untuk menulis. Karena 
keyakinan yang kuat menjadi penulis, ia 
pun langsung pergi ke toko buku untuk 
membeli buku dan pena. 

Beberapa bulan kemudian Murakami 
telah berhasil menyelesaikan tulisan 
pertamanya setebal 200 halaman. Namun, 
setelah selesai menulis, ia kebingungan, 
naskah yang baru dikelarkan itu akan  
diapakan. Murakami lalu terpikir 
mengirimkannya ke lomba majalah sastra 
untuk pemula. Sayangnya, setelah naskah 
tersebut dikirim, ia lupa menggandakan 
sehingga tidak diketahui keberadaannya. 
Kini diketahui karya yang dianggap 
hilang tersebut, sudah terbit sebagai novel 
yang berjudul Kaze No Uta o Kike. Novel 
inilah karya pertama yang ditulis Haruki 
Murakami.

Menjadi wirausaha dan penulis 
adalah pekerjaan yang tidak 
mudah karena harus membagi 
waktu mengurus usaha dan 
menulis. Tekadang terpikir 
m e n u l i s  n o v e l  y a n g 
membuat puas atau menulis 
suatu karya yang lebih besar 
menjadi tidak fokus. 
Setelah memikirkan 
matang-matang, 
M u r a k a m i 
m e m u t u s k a n 
untuk menutup 
usaha kelab jazz-
nya dan fokus 
u n t u k  m e n u l i s 
novel. Mungkin 
i n i  k e p u t u s a n 
yang berat karena 
pendapatan dari  
kelab jazz lebih 
besa r  da r ipada 
menjadi penulis. 
Namun, hal  i tu 
harus dilakukan. 
M e n u r u t n y a , 
menjadi penulis 
novel merupakan 
sebuah anugerah 
dan tidak semua 
orang bisa. Istrinya 
pun menyetujui 
keputusan yang telah diambil dengan 
memilih jalan hidup sebagai penulis. 

Setelah tidak lagi mengelola kelab jazz, 
Murakami mulai berkonsentrasi menulis. 
Langkah pertama yang dilakukan untuk 
menulis adalah riset. Tidak hanya  dalam 
penelitian yang membutuhkan riset tetapi 
dalam menciptakan karya fiksi yang baik 
pun penting melakukan riset. Bahkan, 
Murakami pernah tinggal seminggu 
di Hokkaido, salah satu pulau besar di 
Jepang, untuk melakukan riset tulisannya. 

Selanjutnya, menciptakan gaya 
penulisan sesuai karakter. Ketika menulis 
novel Hitsuji o Meguru Boken, Murakami 
mulai menemukan gaya penulisan yang 
sesuai dengan karakternya. Biasanya, 
bila sudah menemukan karakter dalam 
menulis, kita akan melupakan waktu. 
Tetapi yang perlu diketahui dalam 
proses menulis, kita akan  menemukan 
sesuatu yang menyenangkan dan 
sulit. Menyenangkan karena menulis 
dengan lancar, sulit karena harus fokus 
menyelesaikan tulisan hingga akhir.

Dalam menulis, sebaiknya tulislah 
tentang apa yang kita sukai. Selera 
masing-masing pembaca sangat berbeda-
beda dan kita tidak bisa memuaskan 
semua pembaca dengan apa yang kita 
tulis. Seperti yang dilakukan Murakami, 
saat merampungkan novel Hitsuji o 
Meguru Boken, para editor majalah sastra 
Gunzo atau pihak yang memintanya 
menulis ternyata tidak menyukai novel 
tersebut, tetapi hal ini berbanding terbalik 
dengan penerimaan pembaca. Para 
pembaca justru sangat menyukai karya 
baru yang telah ditulisnya.

Kehidupan manusia  sangat lah 
kompleks. Sebagai penulis, kita harus 

dapat melihat suatu peristiwa 
yang sama dengan aspek yang 

berbeda. Kelebihan seorang 
penulis mampu menuliskan 
suatu peristiwa yang orang 
lain tidak bisa lihat dan 
memilih kata-kata yang 
berbeda dari yang dimiliki 

orang lain. Dengan 
demikian, kita dapat 

menulis sebuah 
cerita yang hanya 

jadi milik kita 
s e o r a n g 
s e k a l i p u n 

dengan peristiwa 
yang sama.

L a l u 
b e r h e n t i l a h 
k e t i k a  k i t a 
merasa  dapa t 
menul is  lebih 
banyak. Dengan 
cara itu, ketika 
m e l a n j u t k a n 
p e n u l i s a n 
selanjutnya bisa 
menjadi  lebih 
lancar.  Ernest 
H e m i n g w a y 
juga melakukan 
cara penulisan 
s e p e r t i  i n i . 

“Berkelanjutan” tidak menghentikan 
ritme sangat penting untuk pekerjaan 
yang membutuhkan waktu lama. Jika 
sejak awal ritme kerja sudah ditentukan, 
untuk selanjutnya pekerjaan itu akan 
menjadi mudah. 

Pola kehidupan Murakami berubah 
drastis semenjak memutuskan menjadi 
penulis profesional, karena bisa tidur 
sebelum pukul 10.00 malam dan bangun 
sebelum pukul 5.00 pagi. Berbeda ketika 
mengelola kelab jazz, ia baru bisa tidur 
menjelang subuh karena kelab ditutup 
pukul 12.00 malam. Itu belum bersih-
bersih, menghitung pemasukan, bersantai 
sejenak sambil membaca majalah, segala 
rutinitas yang tanpa sadar bisa selesai  
pukul 3.00 dini hari, tepatnya saat 
matahari terbit sebentar lagi. Pada saat 
ingin menulis, di luar sudah terang, 
akhirnya setiap bangun matahari sudah 
tinggi. Setiap orang memiliki waktu 
terbaik yang berbeda satu sama lain saat 
melakukan aktivitas setiap hari. Bagi 
Murakami waktu terbaiknya adalah 
pagi hari, karena di pagi hari bisa fokus 
menyelesaikan pekerjaan penting yang 
ingin dikerjakan. 

Menjadi seorang penulis memang 
pekerjaan yang sangat berat, tidak cukup 
hanya bermodalkan keinginan. Ada 
hal penting lain yang harus dimiliki. 
Sebagaimana dalam setiap wawancara 
tentang penulisan, Murakami selalu 
ditanya mengenai hal terpenting yang 
harus dimiliki seseorang penulis? 
Jawaban yang disampaikan pertama 
adalah harus memiliki bakat. Terkadang 
orang sudah berusaha semaksimal 
mungkin tapi hasil yang didapatkan tidak 
sesuai dengan usaha yang dijalani, karena 

orang tersebut tidak memiliki bakat dalam 
bidang tersebut. 

Bakat menulis menjadi prasyarat 
utama menjadi seorang novelis daripada 
kualitas lain yang dibutuhkan. Murakami 
menganalogikan dengan sebuah mobil, 
semewah apa pun sebuah mobil, jika 
tidak memiliki bensin tidak akan jalan. 
Bakat bekerja dengan caranya sendiri. 
Penulis yang diberkahi bakat dari lahir 
dapat menulis dengan bebas tak peduli 
apa pun yang mereka lakukan. Kalimat 
demi kalimat mengalir begitu saja  dan 
tanpa usaha yang terlalu keras dapat 
menyelesaikan karyanya.

Hal penting kedua yang harus dimiliki 
seorang penulis setelah bakat, yaitu 
fokus. Jika kita bisa fokus secara serius 
dalam mengerjakan sesuatu, kita akan 
bisa mengimbangi bakat. Artinya, jika 
kita duduk berkonsentrasi menulis di 
atas meja selama tiga atau empat jam 
setiap hari tanpa memikirkan sesuatu 
yang tidak penting, pasti tulisan yang 
telah kita kerjakan selesai. Kalau tidak 
memiliki fokus, walau  penulis berbakat 
sekali pun dengan memiliki setumpuk 
ide, tidak akan bisa menyelesaikan 
satu kalimat jika sakit gigi menganggu 
kosentrasinya. Oleh karena itu, tanpa 
fokus kita tidak akan menyelesaikan apa 
yang telah kita mulai. 

Terakhir, daya tahan tubuh. Seorang 
penulis jika sudah melakukan fokus 
menulis selama tiga sampai empat jam 
sehari lalu merasa kelelahan setelah 
seminggu melakukannya, tidak akan bisa 
menghasilkan karya sastra yang panjang. 
Seorang penulis fiksi atau yang ingin 
menjadi penulis fiksi membutuhkan 
tenaga atau daya tahan tubuh setiap hari 
selama setengah tahun, satu tahun, bahkan 
dua tahun. Jika tidak demikian akan 
sulit menjadi penulis fiksi profesional 
dalam waktu yang lama. Pentingnya 
memiliki daya tahan tubuh ini pernah 
disampaikan  penulis novel misteri, 
Raymond Chandler kepada Murakami 
“Bahkan, ketika aku tidak bisa menulis 
apa pun, aku akan tetap duduk di depan 
meja selama beberapa jam setiap hari dan 
berkosentrasi.” Chandler menyampaian 
demikian untuk memotivasi seorang 
penulis melatih stamina fisik di depan 
mesin tik meskipun tidak mendapatkan 
ide menulis.

Dari ketiga hal terpenting yang 
telah dijelaskan tersebut, lalu timbul 
pertanyaan, bagaimana jika seseorang 
yang tidak memiliki bakat menulis 
tetapi ingin menjadi penulis? Menurut 
Murakami,  seseorang yang t idak 
memiliki bakat menulis atau memiliki 
bakat pas-pasan, yang perlu dibangun 
adalah usaha dari individu. Yaitu dengan 
cara melatih fokus dan memperbaiki 
daya tahan tubuh. Dengan meningkatkan 
kualitas fokus dan daya tahan, maka 
bakat akan tergantikan dengan dua 
hal tersebut. Murakami mengakui 
sendiri tidak memiliki bakat dalam 
menulis, sehingga setiap ingin menulis 
ia harus mengenjor dirinya dan berusaha 
meluangkan banyak waktu.

PADA tahun 1937, Jorge Luis Borges 
menulis kolom pendek berjudul “William 
Faulkner, Absalom! Absalom!” Tulisan 
pendek itu menyinggung tentang seorang 
pengarang memilih cara bagaimana ia 
menulis. “Ada dua jenis karakter penulis 
yang saya kenal” tutur Borges dalam 
tulisannya. Pertama, mereka yang fokus 
utamanya adalah teknik verbal dan kedua, 
mereka yang berfokus pada tindakan dan 
hasrat manusia. Satu mewakili seniman 
murni yang cenderung ‘Bizantium’ dan 
satunya lagi mendapat pujian karena 
kemampuannya mengangkat hal-hal 
yang manusiawi. Di antara para penulis 
lain, seperti novelis hebat Josep Conrad, 
Borges lebih memilih William Faulkner 
sebagai penulis yang memiliki kombinasi 
teknik dan isi yang layak dipuji setinggi 
langit. 

Dalam novelnya Absalom! Absalom! 
dan Sound and the Fury, Faulkner tidak 
saja mampu menguraikan masalah 
manusia yang dihancurkan oleh sebab 
rasa iri hati, alkolhol, rasa benci, dan 
juga rasa sepi, tetapi juga kemampuannya 
secara teknis menguraikan karakternya 
dengan pelbagai sudut pandang dan 
suara. Pilihan Borges ini tentu saja 
berangkat dari pemahaman bahwa dalam 
sastra, apa yang teknis dan filosofis 
selalu mendukung isi untuk membawa 
konsekuensi apa yang kita sebut tulisan 
yang hidup. Sesuatu yang membawa pada 
kesenangan dalam membaca sekaligus 
memikirkan nilai-nilai yang ditawarkan. 

Menciptakan sebuah karya, dua hal ini, 
yaitu pilihan membangun bentuk secara 
teknis verbal, atau pilihan membangun 
isi (bobot makna) seringkali menjadi 
perhatian banyak penulis kontemporer 
(baca:posmodern) saat ini dengan ragam 
kualitasnya. saat ini banyak cerpen yang 
ditulis di pelbagai media massa disebut 
aneh oleh kalangan awam. Aneh tentu 
saja karena dari judul hingga isinya jauh 
dari apa yang dipahami sebagian pembaca 
yang konvensional dan tak terlalu melihat 

pergerakan sastra modern ke posmodern. 
Beberapa cerpen yang disebut aneh 
tersebut banyak kita temui dan ditulis 
dengan mode metafiksi, fantasi, dan 
pastiche. 

Tiga Mode 
William. H. Gass adalah pencetus 

pertama istilah metafiksi dalam bukunya 
Fiction and the Figures Life (1970). 
Metafiksi adalah metode di mana cerita 
dibangun atas dasar kesadaran bahwa apa 
yang dibaca merupakan realitas fiksi. Ilusi 
yang ada di dalam fiksi dialihkan sebagai 
kesadaran realitas bahwa apa yang tengah 
dibaca merupakan fiksi semata. Gass 
menyebut metode ini sebagai kesadaran 
penulis terhadap medium. Di Indonesia 
kita bisa menyebut beberapa cerpen dari 
Sungging Raga, Kiki Sulistyo, dan A.S. 
Laksana sering menggunakan teknik ini. 
Namun, metafiksi jelas sudah dipratikkan 
pada beberapa abad lalu dengan intensitas 
yang rendah. Don Quixo karya Carventes 
(1605) dan The Life and Opinions of 
Tristram Shandy karya Laurence Sterne 
Gentlement (1759) adalah contoh dari 
mode metafiksi yang dimaksud Gass. 

Sementara itu, jika kita membaca 
karya John Barth, misalnya Lost in the 
Funhouse (1968) penggunaan teknis 
metafiksi menjadi lebih intensif dan terasa 
mengganggu ilusi fiksi yang ada. Melalui  
penggunaan triangulasi dengan tiga 
perspektif, yaitu protagonis, narator, dan 
penulis, pembaca akan sangat merasakan 
gangguan ilusi itu. Kita terlibat dalam 
diskusi yang tengah memperkarakan 
posisi Ambrose sebagai protagonis remaja 
yang tengah berkembang dan jatuh cinta 
dan narator serta penulis yang membahas 
teknis dan plot dalam cerpen itu. Pada 
mode ini, pada prinsipnya pembaca sadar 
bahwa ia tengah membaca fiksi.

Sedangkan dalam mode pastiche, 
pengarang biasanya menirukan gaya 
penulis-penulis lain yang sudah ada. 
Semacam parodi, tetapi bukan sebagai 
kritikan, hanya merayakan karya 

pengarang lain. Di Indonesia, karya 
Franz Kafka berjudul “Metamorfis” 
seringkali dicatut beberapa pengarang 
cerpen dengan pelbagai judul baru. 
Pastiche, seperti halnya perangkat lain 
dalam sastra postmodern, menurut Fredic 
Jameson hanyalah parodi yang hampa 
makna dan kehilangan kekritisannya. 
Pastiche semacam gado-gado instan demi 
memenuhi hasrat citra pop. Meskipun 
demikian, ada jenis pastiche yang banyak 
dipuji, seperti dalam novel The British 

Museum Is Falling Down (1965)  karya 
David John Lodge. Dalam novel itu, 
kita mendapatkan beberapa karya milik 
James Joyce, Viginia Woolf, dan Franz 
Kafka menjadi sebuah karya yang unik 
dan menarik. Cerpen saya berjudul 
“Gadis Penjaga dan Pria Berjanggut” 
(Tribun Jabar, 2021) dan “Tiada Tuhan 
Selain Keinginan” (MI, 2018) juga 
menggunakan pendekatan pastiche.

I talo Calvino, mungkin adalah 
sastrawan posmodern yang paling dipuji 
oleh John Barth dalam esainya The 
Literature of Replenishment (1983) 
dari banyak karya sastra posmodern 
yang ada. Beberapa karyanya seperti 
kumpulan cerita pendek Cosmicomics 
(1965) mengunakan pendekatan fantasi 
dan mitologi. Salah satu cerpennya 
dalam Cosmicomics, “The Distace of the 
Moon”, misalnya, Calvino membangun 
imajinasi pembaca melalui gambaran 
bulan yang hanya berjarak beberapa 
meter dari permukaan laut, sehingga bisa 
dipanjat dengan menggunakan tangga. 
Di Indonesia, kita bisa membaca karya 
Seno Gumira Ajidarma seperti “Sepotong 
Senja untuk Pacarku” (Kompas, 1991) 
dan “Simudistopikoronakra” (Kompas, 
2020) menggunakan teknik fantasi seperti 
Italo Calvino. 

Ketiga mode itu tentu saja menjadi 
semacam pilihan para penulis dengan 
pertimbangan kebutuhan mencari 
bentuk baru, atau karena tak sengaja dan 
kebutuhan tren masa kini. Dua kondisi 
itu tentu saja akan menghasilkan mutu 
karya yang berbeda. Satu merancangnya 
sepenuh hati dengan sebuah kesadaran 
teks dan makna dan satu lagi menulis 
karena ingin menjadi seperti tulisan 
seseorang. Namun pada akhirnya, sastra 
dalam bentuk apapun, menurut John 
Barth adalah karya yang bagus akan tetap 
bagus dan selalu membawa sikap kritis, 
spesimen yang benar-benar indah dalam 
mode estetika apa pun akan menarik 
ideologi kritis di belakangnya. 
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