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A. Pendahuluan 

Sastra dan dakwah adalah sebuah aktivitas yang berbeda. 

Sastra merupakan salah satu genre dalam seni. Bahasa merupakan 

alat untuk berekspresi. Sementara itu, dakwah adalah aktivitas yang 

erat hubungannya dengan agama. Persoalannya sastra dan dakwah 

sempat mengalami hubungan yang tidak harmonis. Sastra yang 

mempunyai tendesi dakwah tidak disetujui oleh beberapa kritikus 

sastra. Salah satunya adalah Teeuw sastra yang bernada dakwah, 

bernilai dakwah Islam, dan atau dengan istilah umum bertendensi 

menjadi suatu “bidah yang berbahaya” dalam sastra modern.1 Hal 

senada juga diungkapkan Rosidi yang disitir oleh M Irafan 

Hidayatullah bahwa saat memasuki era modern sastra dakwah 

melenyap, paling tidak bukan lagi merupakan arus dominan.2 Hal 

itu tampak terutama di Indonesia, baik yang ditulis dalam bahasa 

nasional maupun yang ditulis dalam bahasa-bahasa daerah. Islam 

baik sebagai agama maupun sebagai peradaban, seakan-akan 

tersisihkan dari alam pikiran dan kehidupan para sastrawan modern. 

Karena itu, eksistensi sastra dakwah lambat laun menghilang seiring 

munculnya estetika kesusastraan baru yang merujuk ke Barat melalui 

pola pikir kolonialis. 

                                                
1 Braginsky, V.I. Yang Indah, Berfaedah dan Kamal; Sejarah Sastra Melayu 

dalam Abad 7-19. (Jakarta: INIS, 1998), hlm. Xxi. 
2 Rosidi, Ajip. Sastra dan Budaya; Kedaerahan dalam Keindonesiaan (Jakarta: 

Pustaka Jaya, 1995), hlm. 344 
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Satu sisi sastra memakai standar ganda tentang itu, Quintus 

Horatius Flaccus sudah menyatakan dalam tulisannya yang ber 

judul Ars Poetica penyair kelahiran Venosa Italia ini mengemukakan 

istilah ‘dulce et utile’.  Bahwa sastra berfungsi ganda, ia tidak hanya 

menghibur (dulce) karena menampilkan keindahan, tetapi juga 

memberikan makna (utile) terhadap kehidupan (kematian, 

kesengsaraan, maupun kegembiaraan) atau memberikan pelepasan ke 

dunia imajinasi.3 

Akan tetapi walau persinggungan antara sastra dan dakwah 

tidak semulus kenyataannya. Hubungan mereka banyak ditemukan 

sering berjalan beriringan, terutama pada sastra melayu, sastra islam, 

sastra pesantren ataupun dapat ditemukan pada sastra —sastra 

sufistik. 

Berangkat dari paparan di atas, dapat disimpulkan rumusan 

masalahnya yaitu kemungkinan-kemungkinan sastra dan dakwah 

dapat bertemu. Teori yang kami pakai dengan teori dialogisme 

Mikhail Mikhailovich Bakhtin. Bakhtin adalah seorang filsuf dan 

pemikir kebudayaan yang berasal dari Rusia, yang hidup dari tahun 

1895-1975. Gagasan Bakhtin yang paling penting dari pemikirannya 

adalah tentang dialogisme atau konsepsi tentang dialog.4 Menurut 

Bakhtin, dialog menandai kondisi eksistensial dari kemanusiaan di 

mana manusia yang satu dengan manusia lainnya memiliki ikatan. 

Manusia dikatakan "ada" (exist) hanya bila ia berkomunikasi secara 

dialogis, dan ketika dialog berakhir, maka tidak ada yang tertinggal 

dari hakikat manusia itu. Karena itu, dialog adalah proses yang 

berlangsung terus-menerus di dalam kehidupan seorang manusia. 

Atau dijelaskan oleh Adi Wibowo konsep dialogisme Bakhtin 

adalah, other merupakan bagian tidak terpisahkan untuk membangun 

                                                
3 Rene Wellek & Autin Warren, Teori Kesusastraan (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 1993), hlm. 25 
4 Nyoman Kutha Ratna, Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra, cet. XII   

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012) hlm. 263-264. 
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kesadaran akan self. Relasi dialogis antara self dan other yang setara itu 

lah yang membangun kesadaran akan diri pada kedua belah pihak. 

Melalui penjelasan lain Bakhtin menyebutkan self dan other 

bukanlah entitas yang berdiri sendiri melainkan bersifat co-being bagi 

satu sama lain. Co-being ini menimbulkan konsekuensi munculnya 

answerability atau saling merespon kehadiran satu sama lain.5 

Other  dalam dialogisme Bakhtin dibutuhkan karena self tidak 

pernah mampu melihat dirinya sendiri secara utuh. Keutuhan diri 

bisa terbentuk apabila ada orang lain yang ikut menunjukkan atau 

membantu mengungkapkan keutuhan diri. Oleh sebab itulah 

keberadaan setiap individu hanya menjadi co-being, sebab being baru 

muncul melalui relasi antara self dan other yang kemudian melakukan 

proses penciptaan/penulisan self bersama.  

Satu aspek penting dalam dialogisme Bakhtin ini, teori ini 

mendasarkan diri pada asumsi unfinalizability. Dialogisme merupakan 

proses yang tak berkesudahan. Dikaitkan dengan pembentukan 

kesadaran melalui aesthetic act, maka finalisasi diri (consummated) pada 

diri manusia adalah kondisi yang tida pernah benar-benar selesai. 

Manusia selalu berada dalam kondisi yet to be. Hanya melalui 

kematian lah seseorang pada akhirnya mampu mencapai finalisasi 

sebenarnya.6 

Mencari titik temu dalam hubungan sastra dan dakwah 

peneliti mendudukan sastra sebagai ‘self’ dan dakwah sebagai ‘other’.  

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif interpretatif sebagai 

metode penelitian yang pada umum terbatas dipakai dalam ilmu 

sosial, yang mana ilmu humaniora merupakan kepanjangan dari 

ilmu sosial. Ilmu pengetahuan tersebut menitik tekankan pada 

penafsiran. Penafsiran sangat berhubungan dengan entitas  manusia 

                                                
5 Adi Wibowo, dalam makalah Intisari Pemikiran Dialogisme Bakhtin, 

http://octavadi.wordpress.com/2010/02/06/intisari-pemikiran-dialogisme-bakhtin. 
6 Ibid 
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yang memiliki daya intuisi, imajinasi, dan kreativitas termasuk 

obsesi. 

 
B. Antara Dakwah dan Sastra 

1. Identitas Dakwah 

Da'wah Secara lughawi berasal dari bahasa Arab, da'wah yang 

artinya seruan, panggilan, undangan.Secara istilah, kata da'wah 

berarti menyeru atau mengajak manusia untuk melakukan kebaikan 

dan menuruti petunjuk, menyuruh berbuat kebajikan dan melarang 

perbuatan munkar yang dilarang oleh Allah Swt. dan rasul-Nya agar 

manusia mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.7 
 

2. Macam-macam Dakwah (Berdasar Media yang Dipakai) 

Macam-Macam Dakwah berdasarkan media yang dipakai 

adalah 

a.  Dakwah bil Lisan 

Dakwah jenis ini dilakukan secara lisan atau langsung 

diungkapkan dengan kata-kata. Dakwah seperti ini biasanya dalam 

bentuk ceramah, khutbah, pengajian. 

b.  Dakwah bil al-Hal 

Dakwah bil al-hal ini dilakukan dengan cara memberi contoh 

perbuatan yang nyata tentang apa yang ingin disampaikan melalui 

dakwah. Dengan demikian, diharapkan orang yang melihat akan 

mengikuti dan mencontoh apa yang mereka lihat.  

Misalnya, juru dakwah memberi contoh untuk bersedekah, maka si 

penerima dakwah akan mencontoh perbuatan itu dan ikut 

bersedekah. 

c.  Dakwah bit Tadwin 

Dakwah jenis ini dilakukan dengan media tulisan, baik 

tulisan cetak maupun media elektronik. Contoh dari dakwah jenis 

                                                
7 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: 

Balai Pustaka, 2002), hlm.333 
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ini adalah penerbitan/perbanyakan kitab suci Al-Quran, kumpulan 

hadits, dll. Sehingga tulisan dakwah ini bisa dibaca oleh siapa saja. 

Tak hanya itu, saat ini banyak pula tulisan dakwah yang 

menggunakan media koran, majalah, maupun internet. Banyak 

tulisan-tulisan yang intinya mengajak untuk beriman pada Allah 

SWT secara benar, dan diterbitkan dalam media-media tersebut. 

Keuntungan dari dakwah jenis ini adalah apa yang menjadi isi 

dakwah akan bisa terus dibaca oleh orang bahkan berulang-ulang 

dibaca, walaupun juru dakwah telah meninggal dunia. 

 

3. Macam-Macam Dakwah (berdasarkan cara penyampaiannya) 

  Berdasarkan cara penyampaiannya, dakwah dibedakan atas 

a.  Dakwah Fardiah 

Dakwah ini biasanya dilakukan tanpa persiapan 

(spontanitas). Dakwah ini pun biasanya ditujukan pada satu orang 

maupun kelompok kecil yang hanya berjumlah beberapa orang. 

Contoh dakwah dengan metode ini adalah menegur dan menasehati 

seorang teman saat ia lalai akan sesuatu. 

b. Dakwah Ammah 

Berbeda dengan dakwah fardiah, dakwah jenis ini ditujukan 

kepada kelompok besar yang berjumlah banyak orang dengan cara 

lisan. Misalnya ceramah atau pidato, yang bertujuan untuk 

menanamkan suatu pengaruh pada siapa pun yang mendengar 

dakwahnya. Pelaku dakwah pun bisa perseorangan ataupun suatu 

kelompok dalam lembaga organisasi tertentu. 

c.  Dakwah bil Hikmah 

Dakwah yang satu ini adalah jenis dakwah persuasif yang 

halus. Bisa dilakukan melalui lisan, perbuatan, maupun tulisan. Ciri 

dakwah bil hikmah adalah tidak ada suruhan atau perintah yang 

mengharuskan penerima dakwah berbuat sesuatu. Walau dasarnya 

adalah mempengaruhi seseorang, dakwah ini dilakukan dengan 

pendekatan yang sangat halus sehingga kemungkinan terjadi konflik 

sangat minim sekali. Tujuan dari dakwah jenis ini adalah si penerima 
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dakwah bisa mengikuti ajakan si juru dakwah tanpa merasa terpaksa 

dan atas kemauan diri sendiri. 

Contoh dakwah seperti ini misalnya menceritakan 

bagaimana kengerian saat kiamat terjadi, siapa yang akan celaka dan 

siapa yang akan selamat pada hari setelah kiamat nanti. Setelah 

mendengar cerita ini, si penerima dakwah diharapkan bisa 

mengambil kesimpulan dan bisa memutuskan, apakah ia akan 

beriman pada Tuhan atau tidak.8 

 

4. Identitas Sastra 

a. Definisi Sastra  

Kata sastra menurut bahasa Indonesia berasal dari bahasa 

Sansekerta: susastra; su+sastra, su berarti ‘indah’ atau ‘baik’, sastra 

berarti ‘lukisan’ atau ‘karangan’. Susastra berarti karangan atau 

lukisan yang baik dan indah. Sedang susastra dalam bahasa 

sansekerta su bearti mengarahkan, memberi petunjuk atau instruksi, 

sedang tra berarti alat atau sarana. Kesusastraan berarti segala tulisan 

atau karangan yang mengandung nilai-nilai kebaikan yang ditulis 

dengan bahasa yang indah.9 

Adapun definisi sastra menurut Jakob Sumardjo dan Saini 

KM dengan merangkum dari berbagai definisi sastra adalah: 

ungkapan pribadi manusia yang berupa pengalaman, pemikiran, 

perasaan, ide semangat, dan keyakinan dalam suatu bentuk 

gambaran kongkret yang membangkitkan pesona dengan alat 

bahasa.10 

 

b. Fungsi Sastra 

                                                
8 Drs. M. Aminuddin Sanwar, Pengantar Ilmu Dakwah, Fakultas Dakwah 

IAIN Walisongo, Semarang, 1986, 77-78. 
9 A Teeuw, Sastra dan Ilmu Sastra: Pengantar Teori Sastra (Jakarta: Pustaka 

Jaya, 1984), hlm. 22-23. 
10 Jakob Sumardjo dan Saini KM, Apresiasi Kesusastraan (Jakarta: PT. 

Gramedia), hlm. 2-3. 



 

 
 
 
Aning Ayu K 

 

Merangkai Ilmu-Ilmu Keadaban 
Penghormatan Purna Tugas Ustaz \\ \\ Muhammad Muqoddas 

 

 

168

Dalam kehidupan masyarakat sastra mempunyai beberapa 

fungsi yaitu:11 

1. Fungsi rekreatif, yaitu sastra dapat memberikan hiburan yang 

menyenangkan bagi penikmat atau pembacanya. 

2. Fungsi didaktif, yaitu sastra mampu mengarahkan atau 

mendidik pembacanya karena nilai-nilai kebenaran dan 

kebaikan yang terkandung di dalamnya. 

3. Fungsi estetis, yaitu sastra mampu memberikan keindahan 

bagi penikmat/pembacanya karena sifat keindahannya. 

4. Fungsi moralitas, yaitu sastra mampu memberikan 

pengetahuan kepada pembaca/peminatnya sehingga tahu 

moral yang baik dan buruk, karena sastra yang baik selalu 

mengandung moral yang tinggi. 

5. Fungsi religius, yaitu sastra pun menghasilkan karya-karya 

yang mengandung ajaran agama yang dapat diteladani para 

penikmat/pembaca sastra. 

 

Meskipun dalam membuat batasan sastra yang jami’ mani’ 

(tuntas) mengalami beberapa kesulitan, batasan sastra tetap 

bermunculan di sepanjang zaman. Di antaranya : 

1. Sastra adalah seni bahasa. 

2. Sastra adalah ungkapan spontan dari perasaan yang 

mendalam. 

3. Sastra adalah ekspresi pikiran dalam bahasa. (Yang 

dimaksud “pikiran” dalam batasan ini adalah pandangan, 

ide-ide, perasaan, pemikiran dan semua kegiatan mental 

manusia). 

4. Sastra adalah inspirasi kehidupan yang dimaterikan dalam 

sebuah bentuk keindahan. 

                                                
11 Panuti Sudjiman, Memahami Cerita Rekaan (Bandung: Remaja Rosda 

Karya, 1988), hlm.12-15 dan Yulia Nasrul Latifi, Metode Penelitian Sastra I 
(Yogyakarta Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2006), hlm. 8-11. 
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5. Sastra adalah semua buku yang memuat perasaan 

kemanusiaan yang mendalam dan kebenaran moral dengan 

sentuhan kesucian, keluasan pandangan dan bentuk yang 

mempesona.12 

        Batasan-batasan di atas menunjukkan bahwa sastra 

mengandung unsur-unsur sebagai berikut : 

1. Isi sastra, yaitu: pikiran, perasaan, pengalaman, ide-ide, 

semangat, keyakinan, kepercayaan dan lain-lain.  

2. Ekspresi (ungkapan), yaitu upaya mengeluarkan sesuatu dari 

dalam diri manusia. Dapat saja seseorang memiliki isi 

pengalaman yang hebat, pikiran-pikiran cemerlang, perasaan-

perasaan mendalam, keyakinan yang kuat, tetapi selama ia 

tidak mampu mengekspresikannya ke luar tentu tidak akan 

dapat diterima atau diketahui orang lain.   

3. Bentuk. Unsur isi dalam diri manusia tadi dapat 

diekspresikan ke luar dalam berbagai bentuk. Sebab tanpa 

bentuk tidak akan mungkin seni tadi disampaikan kepada 

orang lain. Dan bentuk ungkapan tadi amat bermacam 

ragam. Ada ungkapan dalam bentuk bahasa, gerak, warna, 

wujud, suara, bunyian dan lain-lain. Dalam kesenian bentuk 

tadi menjelma menjadi bentuk seni sastra, seni tari, seni rupa, 

seni bangunan, seni musik, dan sebagainya. Bentuk dalam 

seni tadi dituntut :sebagai bentuk yang: (1) indah, (2) 

mempesona, (3) menarik dan (4) menyenangkan.  

4. Bahasa. Ciri khas pengungkapan bentuk dalam sastra adalah 

bahasa. Bahasa adalah bahan utama untuk mewujudkan 

ungkapan pribadi dalam suatu bentuk yang indah.13 

 

Mursal Esten menyatakan "sastra atau kesusastraan 

adalah pengungkapan dari fakta artistik dan imajinatif 

                                                
12 Jakob Sumardjo dan Saini KM, Apresiasi Kesusastraan (Jakarta: PT. 

Gramedia, 2001), hlm. 2-3. 
13 Ibid, hlm. 2-4 



 

 
 
 
Aning Ayu K 

 

Merangkai Ilmu-Ilmu Keadaban 
Penghormatan Purna Tugas Ustaz \\ \\ Muhammad Muqoddas 

 

 

170

sebagai manifestasi kehidupan manusia. (dan masyarakat) melalui 

bahasa sebagai medium dan punya efek yang positif 

terhadap kehidupan manusia (kemanusiaan)".14 Kemudian 

dikatakan pula bahwa sastra. adalah suatu bentuk dan hasil 

pekerjaan seni kreatif yang objeknya adalah manusia dan 

kehidupannya menggunakan bahasa sebagai mediumnya. 

Panuti Sudjiman mendefinisikan sastra sebagai "karya lisan atau 

tulisan yang memiliki berbagai ciri keunggulan seperti keorisinalan, 

keartistikan, keindahan dalam isi, dan ungkapanya". Selain itu, 

Ahmad Badrun berpendapat bahwa "Kesusastraan adalah kegiatan 

seni yang mempergunakan bahasa dan garis simbol-simbol 

lain sebagai alat, dan bersifat imajinatif".15 Menurut Sandra 

Engleton dalam bukunya Women Literature, sastra yang 

disebutnya "karya tulisan yang halus" (belle letters) adalah karya 

yang mencatatkan bentuk bahasa. harian dalam berbagai cara 

dengan bahasa yang dipadatkan, didalamkan, dibelitkan, 

dipanjangtipiskan dan diterbalikkan, dijadikan ganjil. 

Merumuskan pengertian sastra secara utuh memang sangat sulit. 

Karena definisi yang ada pada umumya hanya bersifat parsial. Namun 

demikian, berdasaran definisi-definisi di atas, paling tidak secara global 

dapat dirumuskan bahwa sastra adalah karya fiksi yang merupakan 

hasil kreasi berdasarkan luapan emosi yang. spontan yang mampu 

mengungkapan aspek estetik baik antara aspek kebahasaan maupun 

aspek makna. Estetika bahasa biasanya , diungkapkan melalui aspek 

puitik atau poetic function (surface structure) sedang estetika makna dapat 

terungkap melalui aspek deep structure.16 

                                                
14 Mursal Esten, Kesusasteraan: Pengantar Teori dan Sejarah (Bandung: 

Angkasa, 1978), hlm. 9. 
15 Ahmad Badrun, Pengantar Ilmu Sastra (Teori Sastra) (Surabaya: Penerbit 

Usaha Nasional, 1983), hlm. 16 
16 Rene Wellek & Autin Warren, Teori Kesusastraan (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 1993), hlm. 25. 
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Sebagai suatu hasil karya seni kreatif sastra mempunyai 

kedudukan yang sama dengan karya seni yang lain. Karya sastra bagi 

pengarang merupakan suatu jalan untuk mengemukakan ide, 

pikiran, atau perasaannya. Pengungkapan semua hal di atas 

menggunakan alat, sarana, atau media penyampai berupa bahasa, 

sebagaimana pelukis menggunakan cat dan pematung menggunakan 

kayu atau batu. Namun demikian, ada satu hal yang harus diingat, 

bahwa bahasa yang digunakan para sastrawan walaupun pada 

mulanya berasal dari bahasa yang digunakan dalam kehidupan 

sehari-hari, tetapi dalam proses kreativitasnya bahasa tersebut ikut 

mengalami pengolahan, sehingga tidak sama lagi dengan bahasa 

komunikasi sehari-hari. Biasa dikatakan bahasa sastra itu      

bermakna konotatif atau ambigu. Bahasa sastra tidak selalu dapat 

diartikan secara harfiah  atau menurut arti kata yang ada dalam 

kamus. Hal ini pun menimbulkan sifat khas sastra yang bersifat 

tidak komunikatif praktis. 

Selain hal di atas, Rene Wellek dan Austin Warren 

mengemukakan sifat imajinatif sebagai hakikat sastra. Maksudnya 

pengalaman atau peristiwa yang disampaikan sastrawan dalam 

karyanya bukanlah pengalaman atau peristiwa yang sesungguhnya, 

sebagaimana yang terdapat dalam realitas objektif. Kendatipun 

demikian, pengalam dan peristiwa itu telah mengalami proses 

pengolahan dengan menggunakan daya imajinasi atau daya khayal 

sastrawan.  

 

C. Titik Temu Sastra dan Dakwah dengan Persektif Teori 

Dialogisme Bakhtin 

Sastra diposisikan sebagai ‘self’ dan dakwah sebagai ‘others’ 

akan menenukan titik temu yang harmonis dan sinergis, jika sastra 

sebagai self tidak terjerumus ke dalam verbalitas bahasa yang 

digunakan para dai pada umumnya. Hal tersebut  yang menjadi 

ketakutan para kritikus atau pemerhati sastra akan perkembangan 

sastra. Jika para sastrawan mengesampingkan estetika yang sudah 
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menjadi pakem dalam sastra maka itu menjadi ttanda-tanda 

hancurnya kesusastraan. Seperti yang diungkapkan oleh Elyusra 

dalam bahan ajar teori sastra bahwa sastra syarat dengan unsur-unsur 

estetika bahasa, estetika isi, imajinasi. Sampai saat ini banyak 

pendapat yang mengungkapkan batasan bahwa sastra merupakan 

tulisan yang bernilai estetik.17  

Sastra yang syarat dengan muatan dakwah sering tidak 

masuk ke dalam sastra serius akan tetapi sastra yang propagandis 

yang tidak dikategorikan sebagai sastra serius dan tidak masuk sastra 

kanon.  Para pelaku sastra tersebut memprioritaskan dakwah/ajakan 

dan menempatkan sastra hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan 

dari dakwah tersebut. Sastra di sini sebagai objek, dan cenderung 

pasif. Hal ini yang membuat sebagian kritikus sastra memandang 

sebelah mata terhadap sastra dakwah. 

Sementara itu, sastra yang semata mengedepankan estika, 

seni dalam bersastra, dengan  mengesampingkan isi dalam arti 

muatan moralitas, religiusitas maka akan terjebak pada sastra ‘bebas’. 

Sastra demikian tidak dikehendaki oleh para penggiat sastra yang 

konsisten dengan ideologi agama yang mereka bawa. Sastra bebas 

menghindari sastra dari tendensi. Sastra ini mnganut faham ‘seni 

untuk seni (art for art) yaitu faham formalisme pada abad ke 19  

bahwa aktivitas arstistik sebagai akhir dalam tubuhnya sendiri. Para 

pengikut dari formalisme murni memandang karya seni dengan 

bebasnya berdasarkan konteks, fungsi dan isinya. Mereka merespon 

terhadap elemen formal dan efek estetikanya.18 

Untuk menjembatani hal tersebut Bakhtin menawarkan 

solusi Aesthetic act sebagai upaya memberikan keutuhan kepada 

kesadaran akan memahami yang lain. proses yang melibatkan tiga 

                                                
17 Elyusra, http://id.scribd.com/doc/55172314/teori-sastra-2 
18 http://id.wikipedia.org/wiki/Formalisme_(seni) Adams, Laurie Schne-

ider (2001).  A History of Western Art. McGraw-Hill. hlm. 9, 554. 
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bagian yang sifatnya tidak kronologis, melainkan saling terkait dan 

berfungsi menjadi satu entitas. Bagian-bagian yang dimaksud adalah: 

1. Melalui empati, kita menempatkan diri kita seperti pada 

posisi orang lain. Kita mencoba memahami sudut pandang 

orang lain.  

Sastra berguna untuk dakwah akan tetapi menjadi masalah 

kalau menempatkan sastra sebagai alat. Jika posisi sastra 

hanya sekedar alat jika tujuannya sudah tercapai maka sastra 

tersebut tidak lagi berguna. Dengan demikian empati yang 

diberikan pada sastra akan tidak kerdil dan mati maka sastra 

tidak di tempat sebagai alat dakwah. Selanjutnya Kuntowijiyo 

mengatakan Islam tidak pernah menjadikan dakwah sebagai 

panglima, akan tetapi islam juga memerintahkan 

menafkahkan harta, menghapuskan perbudakan, menyan 

tuni yatim piatu dan memikirkan makanan orang-orang 

miskin. Dakwah bukan satu-satunya kewajiban agama.  19 

Untuk memberikan rasa empati pada sastra, dengan melihat 

hakikat sastra. Hakekat sastra ini dapat dijelaskan dari sudut 

pengarang, pembaca, atau dari sudut karya sastra itu sendiri. 

Seorang sastrawan yang akan mencipta sastra sangatlah 

dituntut memiliki kompetensi bahasa. Hal inilah yang 

memungkinkan ide, gagasan, atau perasaan yang akan 

diungkapkan dapat disampaikan. Kompetensi dimaksud 

bukan hanya sekedar mengetahui kaidah-kaidah yang berlaku 

atau  memahami sistem yang ada pada suatu bahasa. 

Sastrawan dituntut lebih dari itu. Sastrawan sangat dituntut 

mampu mengolah bahasa yang akan digunakannya itu secara 

kreatif sehingga menimbulkan daya pesona bagi 

pembacanya. Selain itu, ide atau gagasan dan juga perasaan 

yang akan diungkapkan itu merupakan pengalaman batin 

sastrawan yang telah melalui proses yang melibatkan 

                                                
19 Kuntowijo, Muslim Tanpa Masjid, Mizan: Bandung tahun 2001 hlm. 208 
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berbagai  pengetahuan yang dimiliki dan menghendaki pula 

wawasan yang luas. 

2. Kembali ke outsideness, di mana proyeksi diri sendiri ke dalam 

orang lain diikuti dengan kembali ke dalam diri sendiri. 

Dengan tidak menempatkan sastra sebagai alat dakwah 

bukan berarti sastra tidak berguna. Menyitir pendapatnya 

Kuntowijoyo menjadikan dakwah sebagai panglima akan 

mengorbankan cita-cita estetis,mengebiri kesenian dan 

menjadikan mandul atau kerdil. Untuk itu sastra mempunyai 

caranya sendiri dalam berdakwah. Sama-sama bertujuan 

untuk kebaikan. Antara sastra dan dakwah masing-masing 

punya cara sendiri yang mana jika dicampur akan ada salah 

satu yang tereduksi perkembangannya.20 

3. Ketiga adalah answerability, yaitu dimana kita merespon other 

seutuhnya atau yang disebut consummation tadi.  Untuk 

menjabarkan sastra hubungan dengan dakwah, penulis 

menyetujui pendapatnya Kuntowijoyo yaitu kesenian 

(dibaca: sastra) yang merupakan ekspresi dari keislaman 

mempunyai tiga fungsi: 1. Berfungsi sebagai ibadah, takziah, 

tasbih, shadaqah bagi pencipta dan penikmatnya, 2. Menjadi 

identitas kelompok, maksudnya takwa iman, Islam dan saleh 

tidak dapat dirasakan orang lain karena merupakan 

pengalaman yang sangat pribadi. Dengan sastra orang lain 

dapat merasakan pengalaman itu. Dengan kata lain sastra 

mengkonkretkan nilai-nilai yang semula abstrak, 3. Sastra 

berfungsi sebagi syiar, artinya sastra adalah salah satu cabang 

seni sedangkan seni adalah alat komunikasi yang paling 

demokratis. Tidak ada paksaan di dalamnya, dengan 

sastra(kesenian) dakwah akan menjadi sejuk, tidak 

memaksakan kehendak dan terjadi seolah tidak disengaja. 

                                                
20 Ibid, hlm. 210 
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Untuk itu sastra berguna untuk dakwah akan tetapi tidak 

menempatkan sastra sebagai alat dakwah.21 

Beni Setia mencontohkan bersastra tanpa memperalat sastra 

misalnya Danarto, dalam Adam Ma’rifat atau Berhala, 

menggarisbawahi hikmah tanpa terkesan sedang berdakwah 

mengumbar fatwa. Mungkin juga karena ada disiplin dan 

kecermatan dalam menghadirkan fakta-fakta, yang dijadikannya 

ruang untuk mengembangkan eksistensi kejadian dan tokoh dengan 

fantasi yang teramat kuyup diempati. Pada akhirnya, semua kembali 

pada etos dan kreativitas dari si bersangkutan: apakah cuma 

mengejar setoran dengan produktif mengarang, atau justru 

mengabaikan kuantitas dengan intens menggulati ide penulisan? dan 

didukung cakrawala referensial fakta-fakta, wawasan pemikiran, serta 

kualitas empati yang mampu mengawal fantasi sehingga semua 

terhadirkan utuh.22 

 

D. Kesimpulan 

Sastra dan dakwah. Dua kata yang selama ini dianggap 

berdiri secara sendiri, kemudian mengalami proses reduksi yang 

menjadikan keduanya dipertentangkan keberadaannya. Sastra tak 

hanya semata sastra, sementara dakwah adalah dakwah yang bukan 

bagian sastra. Hal Ini kemudian terus memicu serangkaian 

perdebatan hangat tak berkesudahan karena memang, itu adalah 

kekayaan dalam lingkar keilmuan. Ada yang sepakat, ada yang 

menolak. Maka dari itu dalam penelitian ini dua entitas antara  

sastra dan dakwah dicari titik temunya dengan bantuan teori 

Dialogisme Mikhail Mikhailovich Bakhtin. Yaitu dengan 

menempatkan sastra sebagai self dan dakwah sebagai others, dan 

Bakhtin menawarkan untuk menjembatani hal tersebut dengan 

                                                
21 Ibid, hlm. 209 
22 Beni Setia, Lampung Pos 28 Oktober 2012, http://cabiklunik 

.blogspot.com/2012/10/sastra-dan-dakwah.html                                                                            
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Aesthetic act, yaitu 1. Empati dengan menempatkan sastra bukan 

sebagai alat dakwah, 2. Kembali ke outsideness, Sastra mempunyai cara 

sendiri dalam berdakwah, 3. answerability, ketika sastra berfungsi 

sebagai ibadah, sebagai identitas kelompok juga sebagai syiar. Ketiga 

fungsi sastra tersebut sejalan dengan fungsi dakwah yaitu beribadah, 

menjadi identitas kelompok dan syiar. 
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