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“Secara umum, saya bukan penggemar adaptasi karya sastra. Biasanya, 

jika Anda membuat film dari buku alasannya karena Anda menyukai buku 

itu. Tetapi, hal itu akan membawa Anda pada segala macam masalah 

dalam mencoba menghasilkan versi dari buku itu. (Michael Winterbottom, 

sebagaimana dikutip Welsh, 2007: xvi)

"Biasanya kan produser juga lihat dulu, bukunya laris atau enggak, kalau 

buku yang laris pasti yang dibuat film, karena kan yang baca buku juga 

mau nonton filmnya. Kalau ada produser yang datang ke saya (untuk 

mengadaptasi buku jadi film), saya senang sekali, saya dibayarkan, kalau 

dibayar ya sudah,“ (Sapardi Djoko Damono, 2018, sebagaimana dikutip 

Gramedia.com)

Renungan Awal: Pro-Kontra Alih Wahana Sastra



• 85 persen film arus utama 

merupakan hasil adaptasi dari 

karya sastra, terutama novel dan 

naskah drama. (Welsh, 2007)

• Sineas mengadaptasi karya-karya 

sastra yang terkenal

• Film-film adaptasi menarik 

perhatian khalayak luas dan 

menghasilkan keuntungan. 

Alih Wahana Karya Sastra yang Masif



• Masa penjajahan/Hindia Belanda: “Eulis

Atjih” (1927), “Nyai Dasima” (1929), Siti

Noerbaya (1941), dan sebagainya. 

• Pasca Kemerdekaan (Orde Lama dan Orde

Baru): Bawang Merah Bawang Putih (1953),  

Lupus (1987), dan sebagainya.

• Pasca Reformasi-mutakhir: Siniar (podcast) 

sandiwara sastra (cerpen dan novel) tahun

2020, Kemendikbud.

Perjalanan Alih Wahana Karya Sastra di Indonesia



• Adaptasi Novel Max Havelaar karya Multatuli pada

tahun 1976 ke layar lebar dengan melibatkan aktor-

aktor dari Indonesia

• Naskah La Galigo diadapasi ke dalam bentuk seni

pertunjukan oleh Robert Wilson dramawan USA pada

tahun 2004

Dunia Alih Wahana: Global dan Lokal



• Ekonomi

• Budaya

• Politik

• Sosial

• Agama

Faktor-Faktor dalam Proses Alih Wahana

karya Sastra



• Dianggap sebagai ‘secondary’, ‘derivative” 

(Naremore, 2006)

• Dikaitkan dengan moral,  dinilai sebagai

‘violation’, tampering”/”interference” (change 

without right to do), “betrayal”, “infidelity” (Mc. 

Farlane, 1996; Stam, 2000)

• Dikesankan “lower”, dicitrakan “negative” 

(Huetcheon, 2006)

Posisi Karya Hasil Adaptasi



Keuntungan:

• Karya sastra yang diadaptasi makin dikenal luas

• Sastrawan mendapatkan imbal balik

Kerugian: 

• Aura karya sastra menjadi terdegradasi (lihat Walter  

Benjamin, 1935)

• Sastrawan dan publik bisa kecewa kalua hasil

adaptasi tidak merepresentasikan nilai-nilai yang 

diperjuangkan dalam karya sastra

Keuntungan dan Kerugian



• Dalam melakukan ekranisasi, saya tidak terikat pada

urut-urutan cerita novel…Jadi waktu mengetik skenario

(berdasarkan novel Atheis), semata-mata itu hanyalah

berdasarkan penghayatan saya atas buku itu. Masa 

bodoh apakah jalan cerita atau kejadian-kejadiannya

sama atau tidak dengan novelnya (Sjuman Jaya, dalam

Eneste, 1991)

• Pada saat saya membacanya (skenario ‘Bumi Manusia”, 

sejujurnya saya merasakan banyak momen yang hilang

dalam novel. Saya memutar otak. Saya bisa merasakan

bagaimana reaksi pecinta Novel Bumi Manusia di 

bioskop? Mereka akan kehilangan. (Hanung Bramantyo, 

2019, cnnindonesia.com)

Sikap Pelaku Alih Wahana Sastra



• Ernest Hemmingway adalah pengarang yang sering kecewa jika novel-

novelnya difilmkan. Kabarnya Ia bersedia membayar biasa produksi

film atas karyanya asal film tersebut tidak diedarkan. (Arge, dalam

Eneste, 1991)

• Pramoedya Ananta Toer menolak tawaran Hanung Bramantyo yang 

akan menfilmkan novelnya karena Pram punya pertimbangan

tersendiri; “Saya hanya bisa menulis. Tulisan-tulisan saya adalah

anak-anak Rohani saya yang harus bisa menghidupi keluarga saya

baik secara materi maupun Non-Materi."” (2019, cnnindonesia.com)

• Andrea pada tahun 2019 menyatakan berpikir dua tiga kali jika

novelnya difilmkan. Ia ingin rumah produksi menyerap spirit yang 

diperjuangkan dalam novelnya (Kompas.Com, 2019)

Resistensi Sastrawan Terhadap Alih Wahana Sastra



1. Gagal mentransformasikan ‘ruh’ karya sastra

2. Tidak seperti bukunya/masih lebih baik

bukunya

3. Terlalu sederhana, tidak merepresentasikan

bagian-bagian penting karya sastra

4. Nilai-nilai yang diperjuangkan dalam karya

sastra tak tersampaikan

Penilaian Kritis dari Publik



• Novel “Cintaku di Kampus Biru” (Ashadi Siregar) yang difilmkan

Ami Prijono (1976); Jalan ceritanya dianggap tidak cocok

dengan novelnya

• Lupus karya Hilman Hariwijaya yang difilmkan Achiel Nasrun

(1987): tokoh Poppi dinilai menjadi agresif padahal dalam buku

tidak demikian

• Adaptasi novel Dilan (2018) dianggap menyuguhkan kekerasan

remaja

• Ayat-Ayat Cinta yang diangkat ke film (2008) dikritik karena

dianggap memuat kampanye poligami

• Film adaptasi “Bumi Manusia” (2019) dianggap lebih terfokus

pada kisah cinta. 

Contoh Kekecewaan Publik



Masalah Keaslian (Fidelity) dan Hak Cipta

• Keaslian sesuai teks (fidelity) yang diadaptasi bukan

pertimbangan utama, tapi justru pada bagaimana

menghadirkan bentuk baru dengan kreativitas bagus

dan menarik.

• Fenomena dugaan pelanggaran hak cipta karya

sastra terjadi. Padahal Penghargaan dan

penghormatan kepada pencipta karya yang 

diadaptasi harus dilakukan.



• Adaptasi dan

apropriasi geografis

• Penyesuaian latar

sosio-kultural tokoh

• Mempertahankan

subtansi ide/tema

• Transformasi

ras/etnik tokoh

• Pertimbangan

efesiensi

Tantangan Kreativitas dalam Alih Wahana

Karya Sastra



• Meskipun adaptasi membuka ruang kreativitas, 

namun bukan berarti sineas bisa mengadapasi karya

sastra ‘semaunya’.

• Adaptasi karya-karya sastra klasik bisa dalam bentuk

seri televisi sehingga bagian-bagian penting dan detil

karya sastra bisa disuguhkan, daripada film yang 

durasinya 2-3 jam (Welsh, 2007:xvii)

Harapan-Harapan Terhadap Adaptasi Karya

Sastra



• Sebaiknya pengarang karya sastra dan penonton 

film menyadari perbedaan Bahasa, hukum, ukuran 

dan nilai karya sastra dan film

• Sebaiknya penonton film adaptasi dating ke bioskop 

tidak untuk mencocokkan film adaptasi dengan 

novelnya agar tidak kecewa

(Eneste, 1991:68)

Saran untuk Sastrawan dan Penonton Film Adaptasi



• Proses adaptasi yang dilakukan Han Farhani menunjukkan 

suatu ‘riset’ yang cukup panjang. Han tidak hanya mempelajari 

dan menafsirkan puisi-puisi Saut Sitomurang han juga merasa 

perlu mengetahui pemikiran Saut melalui esai-esainya. 

• Juga tertarik karena Saut dianggap Han sebagai sosok yang 

gigih dalam melakukan perlawanan dalam jagat politik sastra di 

tanah air. 

Adaptasi Karya Sastra ke dalam Lagu: Puisi-Puisi Saut 

Sitomurang dan Tengsoe Tjahjono



• Tengsoe dan kerabat SWARA telah 

membangun relasi sosial dalam komunitas 

sastra di Malang sejak tahun 2010 an. 

• Kerabat SWARA mengalihwahanakan puisi-

puisi Tengsoe Tjahjono yang bertema protes 

sosial politik ke dalam lagu-lagu dalam album 

bertajuk “Sengaja Lupa”. Salah satu puisi 

dalam album ini adalah “Risiko Suara” yang 

ditulis Tengsoe tahun 1998: “Berkata benar itu 

ibadah karena lidah punya Tuhan/tetapi di 

negeri ini kebenaran adalah terali besi”. 

Adaptasi Karya Sastra ke dalam Lagu: Puisi-Puisi Saut 

Sitomurang dan Tengsoe Tjahjono



Alih wahana karya sastra seringkali menimbulkan 

polemik, pro dan kontra. Perbedaan pandangan 

terjadi terkait transformasi/kreatifitas dan idealisme 

dalam mempertahankan ‘keaslian’ karya sastra. 

Kepentingan ekonomi, politik, budaya, dan sosial turut 

memengaruhi dinamika alih wahana sastra. 

Kesimpulan




