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SEMALAM, kakiku kembali men-
jejak tanah kelahiran bersama Ris-
ka, putriku semata wayang yang 
berusia empat tahun. Kedatan-
gan kami disambut ibu dengan ci-
uman bertubi-tubi. Maklum, sele-
pas wisuda, aku merantau ke Bo-
gor dan menetap di sana hingga 
saat ini. Ratusan kilometer jarak 
dan pengapuran tulang di kedua 
lutut, membuat ibu tak pernah se-
kali pun berkunjung, termasuk saat 
dua peristiwa penting terjadi; per-
nikahanku dan kelahiran cucunya. 

Pagi yang teramat dingin. Ka-
but tebal menutupi puncak dan se-
bagian kaki Gunung Panderman. 
Suara bising kendaraan mulai mer-
amaikan jalan utama Surabaya –
Batu. Sayup-sayup, terdengar tawa 
Riska dan Bude Fat, tetangga be-
lakang seumuran ibu yang sudah 
seperti saudara sendiri. Aku pun 
bergegas menghampiri mereka. 

Riska bermain boneka ditema-
ni ibu dan Bude Fat di balai-balai 
bambu, tepatnya di sebelah rumah 
besar yang terlihat suram seperti 
tanpa penghuni.

    Tatkala menatap hunian yang 
menyimpan sepenggal kenangan 
tersebut, mataku tiba-tiba berlom-
ba dengan Gunung Panderman; 
penuh kabut.

***
Sesosok pemuda ganteng ber-

potongan bak tentara, berkulit 
cokelat dengan selarik kumis tipis 
yang menambah poin di mata para 
gadis, memenuhi benakku. Na-
manya Jaka, putra semata wayang 
dari anggota dewan sekaligus pe-
nanam saham terbesar sebuah ho-
tel berbintang dan beberapa vila di 
Batu. Ibunya seorang dokter spesi-
alis kandungan dan pemilik klin-
ik bersalin ternama di Surabaya.

Dulu, teras rumahnya yang 
luas dan semarak dengan tana-
man hias itu menjadi tempat yang 
nyaman untuk mengobrol, teruta-
ma saat aku, dia, Icang, dan Lastri 
semangat membahas kegiatan ka-
rang taruna. 

Sayang, kondisinya saat ini tak 
terawat. Terlihat beberapa pot beri-
si tanaman yang sudah mengering. 
Satu-satunya pesona teras adalah 
sekuntum mawar jinggadi tengah 
keriuhan rumput liar di sekitarnya. 
Seekor laba-laba besar membuat 
sarang di pojok, membuat kon-
disi rumah semakin mengenaskan. 

Menurut cerita ibu, sejak ke-
celakaan tragis yang merenggut 
nyawa kedua orang tuanya dua 
tahun silam, Jaka hidup sendi-
rian. Kedua kakak perempuann-
ya yang telah menikah berdomis-
ili di luar kota.

“Kupu-kupu!” 
Teriakan Riska membuyarkan 

lamunanku.
Donat meses warna-warni su-

dah tak menarik minatnya lagi. 
Seekor kupu-kupu berwarna kun-
ing cerah hinggap sejenak di daun 
beluntas, kemudian terbang lagi. 
Riska terlihat gemas tatkala tan-
gannya gagal menggapai buruan. 

Kupu-kupu cantik itu hinggap 
di pagar rumah Jaka yang hampir 
ambruk dimakan karat. 

Aku menahan napas. Kenan-
gan akan sebuah pohon kersen 
yang menjulang dekat pagar terse-
but tiba-tiba terlintas.

“Wah, banyak yang merah. 
Ambilin, dong, Jak!”

Jaka yang masih memakai ser-
agam putih biru bergegas meman-
jat dengan sigap, lalu turun den-
gan saku penuh berisi buah kec-
il-kecil berwarna merah. Matanya 
berbinar meskipun kemeja putihn-
ya berhias bintik-bintik kecokela-
tan terkena buah kersen yang su-
dah masak. 

“Maaf, seragammu jadi kotor, 
Jak.”

 “Nggak masalah. Apa pun 
akan kulakukan asal kamu senang, 
Ris.”

Aku tersenyum malu-malu.
Cinta monyet semasa SMP itu 

berlangsung hingga bangku kuli-
ah. Hebatnya, tak ada seorang pun 
yang tahu tentang hal ini, termasuk 
orang tua kami.

Kencan dilakukan secara sem-
bunyi-sembunyi. Icang dan Las-
tri yang sedikit curiga, beberapa 
kali melontarkan candaan jika aku 
dan Jaka adalah pasangan keka-
sih. Kami selalu mengelak den-
gan alasan yang tepat; wajar jika 
ketua dan sekretaris karang taru-
na terlihat akrab.

Sehari selepas wisuda, aku 
mengantarkan sepiring nasi kun-
ing lengkap dengan kering tempe, 
abon, irisan telur dadar serta ayam 
goreng ke rumah Jaka. 

“Tumben sepi?”Aku celin-
gukan. 

“Bapak sama ibu menghad-

iri pernikahan anaknya teman 
bapak di Surabaya. Mbak Wida 
dan Mbak Yuli ke Singosari.” Jaka 
keluar kamar dengan bertelan-
jang dada. Aroma wangi men-
guar. Tetes air berjatuhan dari 
rambutnya.

Kami sama-sama terdiam, tak 
tahu harus bicara apa.Demi meng-
hindari jerat pesona Jaka dan bisi-
kan setan sebagai pihak ketiga, aku 
pun segera berpamitan.

***
“Rumah Jaka kelihatan ku-

muh ya, Bu.” Aku membuka per-
cakapan saat menyiapkan sara-
pan. “Apa dia belum nikah sam-
pai sekarang?”

“Nikah gimana?D ia itu seka-
rang kayak gini.” Ibu menyerong-
kan telunjuknya ke dahi.

“Astaghfirullah. Kenapa ibu 
nggak pernah cerita setiap kali ku-
telepon?”

“Maafin ibu, Riris. Ibu nggak 
mau kamu sedih karena kalian 
dulu pernah akrab. Entah kenapa 
Jaka berubah seperti itu. Kata Bu 
Fat, dia sering melamun sejak pu-
lang dari Jawa Barat.”

“Mungkin, ada sesuatu yang 
terjadi di sana, Bu.”

“Bisa jadi. Bu Fat sering dengar 
Jaka menggumam dan menanya-
kan keberadaan istrinya. Sayang-
nya, setiap kali ditanya lebih jauh, 
dia selalu menggeleng. Setahun be-
lakangan ini, Wida membawanya 
ke RSJ. Lawang. Ibu mengira Jaka 
sudah sembuh. Ternyata, seming-
gu silam, dia teriak-teriak di peka-
rangan sambil bawa kayu, berlag-
ak main silat seperti pendekar. Pak 

RT sudah menelepon mbak-mbak-
nya, tetapi sampai saat ini, mereka 
belum muncul juga.”

Hatiku teriris mengetahui na-
sib Jaka seperti itu. Unfortunately, 
the show must go on. Apapun ben-
tuk kesedihan yang menghampiri, 
hidup harus tetap berjalan. 

Kulanjutkan kesibukan meny-
iapkan sarapan berupa nasi hangat, 
tempe, ayam goreng, mentimun, 
kemangi, serta secobek sambal 
terasi. Setengah jam berikutnya, 
sayur bayam dengan potongan jag-
ung manis untuk Riska sudah siap.

    Ibu membuka dandang ber-
isi pisang kukus. “Ibu ke BuFat 
dulu, Ris. Mumpung pisangnya 
masih hangat.”

    “Kok,bawa dua piring, Bu?”
“Iya, yang sepiring buat Jaka. 

Biar nanti diantarkan Bu Fat ke 
rumahnya.”

Riska yang asyik menonton tel-
evisi, buru-buru menguntit Ibu. 

Sepuluh menit kemudian, ibu 
pulang sendirian.“Mana sara-
pan buat Riska? Biar ibu suapin, 
mumpung dia asyik main di ru-
mah Bu Fat.”

***
Senja mulai menyapa. Aku 

mengeluarkan sebuah album dari 
laci meja. Foto empat sahabat terli-
hat mendominasi. Masa-masa re-
maja yang ceria dantak mungkin 
bisa diulang kembali.

Saatini, Icang menjadi penga-
cara di ibukota provinsi. Kami ber-
dua sering berkomunikasi melalui 
jejaring sosial. Lastri memilih pro-
fesi sebagai dokter spesialis kand-
ungan di Jakarta. Meskipun dulu 
ibu tidak bisa mendampingiku 
saat kelahiran Riska, aku merasa 
tenang karena Lastri yang menan-
ganinya. Jaka ... tentu saja, aku pri-
hatin mendengar kisahnya seperti 
yang dituturkan ibu tadi.

Tentang aku, kuceritakan 
sedikit saja. Bak sinetron di layar 
kaca, calon suamiku mengancam 
akan bunuh diri jika rencananya 
untuk menikahiku tak mendapat 
restu. Mau tak mau, kedua orang 
tuanya terpaksa mengibarkan 
bendera putih. Namun,mereka 
menetapkan syarat yang cukup 
berat. Pernikahan kami harus 
dirahasiakan, termasuk ke ibu-
ku sendiri. 

Pilihan apa lagi yang kupun-
ya, selain terpaksa mengangguk 

meskipun hati berdarah. Sudah 
menjadi rahasia umum, pejabat 
yang gila hormat tak ingin ke-
hilangan martabat karena anakn-
ya menikahi gadis dari keturunan 
tak berpangkat.

Aku berkirim kabar ke ibu, jika 
lelakiku adalah sosok menantu id-
amannya; pekerja keras dan ber-
tanggung jawab. Restu ibu pun 
turun tanpa berbelit. Ayah dan ibu 
sama-sama anak tunggal. Karena 
itu, wali hakim yang menikahkan-
ku karena ayah sudah berpulang 
saat aku kuliah semester tiga.

Sebulan setelah pernikahan, 
suamiku dijemput paksa oleh tiga 
lelaki berbadan kekar. Dengan su-
ara menggelegar, salah seorang 
dari mereka memaksaku untuk 
menandatangani surat perjanjian 
bermaterai. Malam itu juga, sur-
ga hilang dari rumah, tergantikan 
dengan selembar cek dari mertua.

Semua kepahitan kutelan 
sendiri. Kutumpahkan nyeri pada 
ibu melalui telepon dan mengab-
arkan jika suamiku telah mening-
gal karena kecelakaan.

Keesokan paginya, aku tergu-
gu memegang test pack.

Dering beker membuyarkan 
lamunanku. Jam tiga sore. Kuci-
um pelan Riska yang masih pu-
las. Omongan Bude Fat tadi siang 
kembali terngiang.

“Riska itu bocah pemberani. 
Dia ikut aku nganterin pisang 
rebus ke rumah Jaka. Kalau anak 
lain, jangankan mendekat ...me-
lihat Jaka dari kejauhan saja su-
dah takut. Maklumlah, cambang 
sama kumisnya lebat tak terawat-
dan selalu melotot kalau bertemu 
orang. Eh,si Riska malah ngoceh 
sambil mainin cambangnya Jaka. 
Aku tadi sudah deg-degan, ta-
kut kalau Jaka ngamuk. Apala-
gi, mereka baru pertama kali ber-
temu. Nggak tahunya ... anakmu 
justru digendong dan bolak-balik 
diciuminya.” 

Aku geragapan tatkala Riska 
mengigau sambil menggaruk-ga-
ruk pahanya. Sejurus kemudian, 
ia kembali nyenyak seraya me-
meluk guling. 

Tetes hangat membasahi sudut 
netra. Sepandai-pandainya aku 
menyimpan rahasia besar ini, ika-
tan bapak dan anak tak akan bisa 
dibohongi.

PERTEMUAN
Oleh Elisa D.S.

Biodata Penulis:  
Elisa D.S.Bertempat tinggal di 

jalan Denpasar 20, Perumahan Gresik 
Kota Baru, Gresik – Jawa Timur.

P u i s i
SAYA INGIN JADI PUISI 

saya ingin jadi puisi
dari setiap bait yang kau eja
di langit
di udara
awan menyetujui perjalanan kita
yang selama ini penuh kebohongan
biarkan saya jadi tinta
buat puisi yang kau tulis
setiap hari
meski selalu ditolak koran
anggap saja kita membangun 
sejarah
untuk pejuang puisi tahun-ta-
hun depan
itu saja

Biodata Penulis:
Joe Hasan, lahir 
di Ambon pada 
22 Februari. Cer-
pen dan puisinya 
pernah dimuat di 
Mercusuar, Rakyat 
Sultra, Lampung 
Post, Magrib.id, id-
eide.id, Kedaula-
tan Rakyat, Ming-
gu Pagi, Ceritanet.
com, dan beberapa 
media cetak dan 
online lainnya. 

SEPAGI INI

sepagi ini
namaku tereja langit
puijan manis
takkan terkutuk
untuk kemudian hari
“terima kasih”
bibir hambar mengucap lelah

sepagi ini
kita terus bertarung
tentang siapa lawan
musuh
pertanyaan soal rumah sakit
benarkah dokter membisniskan 
penyakit?
apa kabar janji perawat?
kabar buruk meradang mendung

sepagi ini 
aku menyusun berita apa saja
meski berita burung
untuk lalu kuseruput lagi
ketika esok pagi

PENYESALAN

kau menangis tersedu-sedu
di depan keranda dalam ambulans
menyesali permintaan yang pada 
kenyataannya adalah permint-
aan terakhir
dalam perjalanan sebuah kampung
kau sibuk menelepon dan meneri-
ma telepon dari siapa saja
sanak saudara

hidung meleleh 
suara tertahan di tenggorokkan
saat itu kau berdoa
untuk memutar kembali waktu 
ke pagi hari
waktu perempuan tua itu belum 
terlalu lemah
waktu ia masih berjualan
dan berkata pelan
ia akan istirahat saat ia tidak lagi
mengejar uang beras

terlambat sudah penyesalan itu
dan semua tentu akan pulang ke 
rumah-Nya
kesedihan yang singgah sebentar
selanjutnya kau bebas tidur
bermain hape
berhaha-hihi
memasang stori dan mengomentari 
stori yang lewat
di beranda hape 
dan kau hanya mementingkan itu 
nampaknya

aku kembal ke kota
meninggalkanmu dan penyesalan
usai mengantarnya di rumah 
terakhir

tugasku sudah cukup
selanjutnya kau yang mengatur
semua rasa hilang di pusara tadi
kita masih harus melanjutkan dosa
melunasinya dengan rahasia
sampai tiba giliran

PAGI INI KAU BERLAYAR 

pagi ini ia berlayar diwajahku
hanya mengetuk pintu tapi tak 
bersuara
pelan-pelan mencuri kata
menjadikan puisiku tak seutuh-
nya utuh
sebab sebagian ada padanya
rasanya ingin kupadukan rasa 
pagiku dengannya
namun sirna suaranya belum 
tamat

cobalah kau ke Jawa
jangan Sumatera, jangan Kali-
mantan
akhirnya ia bunuh sendiri bisunya
hei... aku belajar dari pulau itu
tak bisa kulupakan
kupastikan kau awam tentangku

pagi ini kau berlayar di berandaku
bagaimanan bisa aku mengu-
sirmu
dinding-dindingku terbuat dari 
wajahmu
dari jari-jari tidak lentikmu

kita sama-sama menyapa 
makanan di atas meja
urap “kesukaanku” kau berdalih
kutatap punggungmu yang rata
tiba-tiba kenyang melanda 
seluruh pori-poriku
pagi ini, apakah kita akan berlayar
menuju rumah kosong 
rumah baru

Cerpen

Artikel

Biodata Penulis:
Lela Erwany

Dosen Universitas Amir Hamzah

 Cultural Studies adalah teori 
yang berkembang setelah kehadiran te-
ori Historisisme Baru. Dari sudut sejarah 
perkembangannya cultural studiesada-
lah pecahan dari teori Historisisme Baru 
itu sendiri. Teori ini asalnya mempunyai 
berbagai nama yaitu, cultural material-
ism, cultural poetics dan cultural critics. 
Istilah cultural studiesatau kajiaan budaya 
sebelum ini, sudah digunakan di kalangan 
ahli antropologi dan sosiologi untuk me-
neliti dan memahami kebudayaan. 

Cultural Studies dalam bidang 
sastra, sudah menjadi sebuah  teori sastra 
dan teori kritik sastra. Tidak dapat dipung-
kiri bahwa beberapa pemikirannya beras-
al dari disiplin ilmu budaya antropologi 
dan sosiologi. Teori ini dikelompokkan 
sebagai teori konteks bersama dengan 
teori historikal, marxisme, sosiologi, 
feminisme dan historisisme baru, yaitu 
teori yang mengkaji atau menganalisis 
teks-teks sastra yang melihat hubungan, 
peranan, dan fungsinya kepada pembaca 
(Sikana, 2009: 421).

Cultural Studies sebagai sebuah 
teori sastra bermula dari disiplin ilmu bu-
daya itu sendiri. Oleh karena itu, tertebih 
dahulu harus dipahami konsep budaya dan 
pendekatan-pendekatan kajian, supaya 
dapat dilihat kesinambungan untuk mem-
bentuk sebuah teori berorientasikan sas-
tra. Budaya sebagai sebuah disiplin ilmu 
mempunyai sejarah yang panjang dan 
berliku, konsepnya saja begitu banyak, 
namun perlu ditelusuri untuk mendapat 
pemahaman tentang teori studi budaya ini.

Edward B. Tylor mendefenisi-
kan kebudayaan sebagai satu keseluruhan 
yang kompleks yang mengandung peng-
etahuan, kepercayaan, kesenian, akhlak, 
undang-undang, dan adat,serta kelakuan 
lain yang diperoleh manusia sebagai an-
ggota masyarakat. Defenisi ini terlalu 
terkenal sehingga mempengaruhi disiplin-
disiplin ilmu yang lain. Sampai saat ini, 
defenisi ini masih sering digunakan apa-
bila seseorang hendak berbicara tentang 
konsep dan tafsiran tentang budaya. Se-
bagai suatu keseluruhan, setiap aspek 
kehidupan menyokong aspek yang lain 
umpamanya, nilai dan norma menyokong 
kegiatan ekonomi. 

Teori Cultural Studies ini seba-

gian berawal dari teori Historisisme Baru, 
kemudian teori ini berdiri sendiri sebagai 
sebuah teori. Historisisme Baru ini dibina 
oleh golongan new historiandengan slo-
gannya back to the history, tokohnya yang 
paling terkenal adalah Stephen J. Green-
blatt, yang pada awalnya dinamakan den-
gan cultural poetics atau puitika budaya. 
Dengan kata lain, objek kajian dari His-
torisisme Baru selain sejarah juga kebu-
dayaan. Historisisme Baru ini kemudian 
berkembang di Inggris, mereka menama-
kan diri sebagai cultural materialism atau 
materialisme budaya. 

Ada perbedaan pandangan an-
tara  historisme baru dengan cultural ma-
terialism, historisme baru lebih cenderung 
menggunakan pemikiran Foucault tentang 
konsep sejarah dan kekuasaannya, semen-
tara materialisme budaya lebih cenderung 
ke pemikiran Richard Hoggart dan Ray-
mond Williams. Dapatlah ditegaskan bah-
wa teori sastra Cultural Studies berasal 
dari pemikiran sastra dan metode kritik 
yang digunakan oleh Richard Hoggart dan 
Raymond Williams, yang keduanya be-
rakar pada tradisi kritik Marksisme Brit-
ish. Tetapi hanya sebagian pemikiran saja 
yang diwarisi oleh materialisme budaya 
ini dari Marxist, yaitu tentang konsep pe-
rubahan. Oleh karena itu, teori ini tidak 
dapat dikatakan sebagai pecahan dari teori 
Marxisme, tetapi hanya sebagai warisan 
pemikiran yang telah membentuk dirinya 
dan membedakannya dari teori asalnya.

Richard Hoggart adalah seo-
rang dosen sastra Inggris di Universitas 
Birmingham dan pendiri Centre for Con-
temporary Cultural Studies. Bersama 
Raymond  Williams dan E.P.Thompson, 
mereka mencoba mempertahankan kebu-
dayaan kelas pekerja di Inggris dan Eropa 
dari serangan budaya massa yang dipro-
duksi oleh industri-industri budaya yang 
terjadi di Amerika. Hoggart melakukan 
penelusuran historis atas institusi dan per-
juangan kelas pekerja Inggris (1963).

Sementara itu Hoggart dan Wil-
liams melakukan pembelaan terhadap 
budaya dan pendidikan kelas pekerja, 
serta perlawanan mereka terhadap bu-
daya massa. Hal ini dapat dilihat sebagai 
proyek sosialis dan kelas pekerja yang 
menganggap bahwa kelas pekerja indus-
trial sebagai satu kekuatan perubahan 

sosial prograsif yang dapat dimobilisasi 
dan diorganisasi untuk berjuang melawan 
ketidakadilan yang ada dalam masyarakat 
kapitalis (Kellner, 2003:212). Hoggart 
dan Williams yang terlibat banyak dalam 
pendidikan kelas pekerja dan politik kelas 
pekerja sosialis melihat bahwa bentuk cul-
tural studiesmereka sebagai instrumen pe-
rubahan sosial yang progresif. Kritik yang 
dilakukan Hoggart dan Williams terhadap 
Amerikanisasi dan kebudayaan massa se-
jalan dengan apa yang dirumuskan oleh 
Mazhab Frankfurt dimana ilmu pengeta-
huan dapat berfungsi sebagai pencerahan 
dan emansipatoris (Lubis,2006).

Williams sangat berminat dalam 
kesusastraan. Dia masuk ke dalam dunia 
sastra dan kritik sastra. Dalam kajiannya, 
pemikiran dan analisisnya berasaskan ke-
pada teks-teks sastra romantisme. Baginya 
karya jaman romantisme menggambarkan 
perjuangan manusia untuk mencari makna 
kehidupan yang sesungguhnya. Teks-teks 
romantisme memiliki unsur-unsur kema-
nusiaan yang mendalam dan semangat 
revolusioner. Walaupun Williams meng-
kaji Marxist tapi dia menolak konsep per-
tentangan kelas Marxisme.

Pada tahun 1957, Williams 
dalam Culture and Society memahami 
budaya sebagai konteks budaya produk-

si. Pada mulanya, Cultural Studies ini 
berusaha mengkaji sastra dengan meli-
hat unsur-unsur budayanya supaya dapat 
dibawa ke kurikulum pengajaran sastra di 
sekolah. Usaha ini berhasil dan mereka 
mulai menyusun dan mensistemasikan te-
ori ini supaya lebih teratur sebagai sebuah 
pendekatan sastra. Akhirnya Cultural 
Studies sangat berpengaruh dalam peni-
laan sastra dari sudut budaya dan mereka 
terus-menerus memantapkannya untuk 
menjadi sebuah disiplin dan teori sastra. 
Kemudian, teori ini berkembang dalam 
jalur pendidikan dan keilmuan, artinya 
orientasi utama kajiannya adalah aspek 
yang berhubungan dengan pendidikan. 
Dengan demikian, pada tahun 1960-an, 
sastra dengan teks-teks kreatrifnya dan 
kritikannya mulai memenuhi idiologi bu-
daya. Pengaruh materialisme budaya den-
gan cepat berkembang sesuai dengan situ-
asi masyarakat dewasa ini (Sikana, 2009).

Pada tahun 1970-an, cultur-
al studiesdimasuki oleh pemikiran dan 
konsep yang dikemukakan oleh Antonio 
Gramsci, yaitu tentang hegemoni. Roger 
Webster mengatakan bahwa Teori Studi 
Budaya sangat berhutang budi dengan 
konsep hegemoni ini melalui pemikiran 
Gramsci: the Italian Marxist philisopher 
Antonio Gramsci, writing in the 1930s, an-
ticipated some of Althusser’s theories on 
idiology; have been influential in th area 
now known as Cultural Studies. Konsep 
hegemoni mempunyai hubungan dengan 
idiologi, kekuasaan, dan pengaruh. Dalam 
masyarakat modern pihak penguasa mel-
akukan eksploitasi kepada bawahannya 
dengan pengaruh yang dimilikinya.  

Kemudian culturalmaterialism 
dimasuki oleh pemikiran Louis Althusser 
yang memasukkan konsep cultural den-
tification dan social control. Begitu juga 
masuk pemikiran Jacgues Lacan, psiko-
analisis struktural yang meneliti sastra se-
cara kejiwaan dalam hubungan bawah sa-
dar individu dan masyarakat.  Pada tahun 
1980-an masuk lagi  satu pemikiran ger-
akan sastra yang berpengaruh pada wak-
tu itu yaitu pascastrukturalisme. Dengan 
sendirinya diterima gagasan pemikiran 
Barthes, Derrida, dan Kristeva yang mem-
bentuk teori sastra pascastrrukturalisme, 
yang pendekatannya kepada semiotik 
yang telah berpecah penandanya. Pada ta-
hun 1980-an, itulah cultural materialism 

muncul sebagai teori sastra yang berg-
abung dengan Historisisme Baru. Pen-
jelmaannya sebagai cultural materialism 
di Inggris ini mendapat kedudukan yang 
istimewa, karena  membawa nafas yang 
berbeda dengan teori-teori yang muncul 
di prancis (Sikana, 2009).

Akhirnya pada tahun 1990-an, 
cultural materialism mengeluarkan dir-
inya dari Historisisme Baru dan berdiri 
sendiri sebagai sebuah teori sastra yang 
diberi nama theory of cultural studies. 
Menurut Simon, ada tiga tuntutan terh-
adap teori ini, pertama di dunia global 
sekarang ini berlaku hubungan antara ra-
sionalisme ekonomi dengan nasionalisme, 
semakin dibuka batas antara rasinalisme 
ekonomi dengan nasionalisme, ekonomi 
akan merajalela dan jurang antara yang 
kaya dengan yang miskin semakin melu-
as. Ini akan membahayakan. Kedua, gen-
erasi sekarang selalu memandang budaya 
lama dianggap usang, seandainya hal ini 
berkelanjutan, bangsa Eropah akan ke-
hilangan wibawahnya. Ketiga, korupsi 
keilmuan dan universitas di  Eropah dan 
Amerika. Hancurnya nilai-nilai akade-
mik dalam kehidupan intelektual kampus. 
Mengecam profesor yang menjadikan 
universitas bukan lagi tempat berpikir 
(Sikana, 2009).

Sebagai sebuah teori konteks, 
cultural studies, menanggapi teks yang 
dikaitkan dengan fenomena budaya, 
pergolakan yang terjadi, kesan dan yang 
penting penafsiran terhadap pembu-
dayaan itu sendiri. Dunia global bayak 
membicarakan tentang konsep kekua-
saan, kekuasaan sangat akrab dengan 
pengetahuan, justru akan membentuk 
idiologi, dengan sendirinya kedudukan 
pendidikan itu penting. Oleh karena 
itu, cultural studies dalam beberapa hal 
banyak membicarakan dunia intelektual, 
epistimologi dan pergolakan yang terjadi 
di institusi keilmuan itu sendiri. Teori ini 
mengkaji dan menganalisis teks dari as-
pek-aspek politik, tetapi lebih menekan-
kan konsep kekuasaan, peranan individu 
dalam mencari identitas diri dan refleksi 
diri dalam sastra pascamodern, dan men-
jurus pada pembentukan masyarakat dan 
membina kehidupan. Sebagai teori kon-
tekstual, sangat mementingkan fungsi 
karya dan hubungannya dengan masyar-
akat.  
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