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Saya : Selamat Sore Mbak..

Informan : Selamat Sore..

Saya : ee.. Bisa saya tau nama mbak siapa? Atau ee.. saya ini bicara

dengan siapa?

Informan : Nama saya Luki, Jurusan Ilmu Sejarah angkatan 2011..

Saya : Oh angkatan 2011 ya..

Informan : iya..

Saya : ee.. udah lama mbak nge kos di sini?

Informan : Udah..(sambil tersenyum)

Saya : Udah ya..

Informan : udah..

Saya : ee.. ini mbak, saya penasaran sama salah 1 komunitas yang ada di

FIB. Komunitasnya itu namanya ‘Komunitas Sejarah Menulis’.

Mbak Tau kan sama Komunitas itu?.

Informan : Oh Komunitas Sejarah Menulis.. Iya, soalnya dulu saya pernah

jadi anggota Komunitas tersebut.

Saya : Oh mbak juga member termasuk membernya ya.. owalah..

Informan : iya..

Saya : Pantesan.. ya-ya-ya.. saya mau tanya sesuatu mbak.. boleh kan?

Informan : Iya gak papa..

Saya : ee.. gini mbak, Komunitas Sejarah Menulis itu tentang apa sih

mbak? Coba sampean berikan gambaran umum tentang

Komunitas Sejarah Menulis.. Saya pengen tau mbak soalnya..

Informan : Setahu saya itu Komunitas Sejarah Menulis latar belakangnya

Saya ceritakan..

Saya : OK..
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Informan : Sebenarnya kan ee dalam jurusan itu kan pasti ada Himpunan..

Himpunan Mahasiswa Ilmu Sejarah.. Temen-temen dari

Himpunan itu, ada salah 1 divisi yaitu divisi PSDM

(Pengembangan Sumber Daya Manusia. PSDM itu salah 1

Prokernya yaitu Sejarahwan menulis. Kenapa koq diadakan

Sejarahwan Menulis?  Karena temen-temen itu merasa..

Sebenernya temen banyak sekali orang-orang khususnya di FIB

(Fakultas Ilmu Budaya) ya Mas, yang sebenarnya mereka itu..

Apa ya? punya kesempatan atau potensi untuk menulis. Tapi

Selama ini itu ee kepenulisan yang ada di atau karya-karya

Mahasiswa FIB itu masih kurang. Maka dari itu kita buat

Komunitas Sejarahwan Menulis. Eee untuk anggota-anggotanya

Sendiri, anggota dari komunitas sejarahwan menulis itu gak

Hanya, gak hanya dari jurusan Ilmu Sejarah, tetapi juga boleh dari

Jurusan yang lainnya. Contohnya pas yang waktu saya ikut

Kemarin, yang ikut berpartisipasi jadi member yaitu emm...

(Jurusan) SasIng (Sastra Inggris), SasIndo (Sastra Indonesia),

Sama.. Kalo SasJep (Sastra Jepang) seh saya lupa ada apa enggak.

Tapi yang jelas dari SasIndo lumayan banyak yang ikut. Terus itu

Setiap pertemuan, sebenernya kita tuh pertemuannya di...

Maksudnya gak ditentukan tempatnya yang pasti di (tempat) A

Gitu ya Mas.. Tapi yaa itulah seadanya tempat. Tapi yang paling

sering itu yang mengadakan (pertemuan) temen-temen dari

(jurusan)Ilmu Sejarah.. Biasanya tempatnya itu di lab sejarah. Itu

Pertemuannya, agendanya adalah seminggu sekali. Tapi karena ya

Biasanya kadang ada liburan atau terbentur banyak hal dari
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anggota sendiri, akhirnya jadi gak rutin bisa 1 minggu sekali. Dan

itu biasanya kalo kita pas waktu ngumpul, karena kita kan

berlainan jurusan, yaudah kita sharing-sharing aja di situ. Kalo

dari temen-temen (jurusan ilmu) sejarah ya membagi informasi

atau sharing tentang bagaimana cara menulis sejarah dan lain

sebagainya, kalo temen-temen dari (jurusan) sastra indonesia yg

mungkin bisa nulis cerpen, puisi, dan lain sebagainya mereka juga

sharing sama kita. Jadi ya udah bebas gitu lho mas menulisnya.

Saya : Oh jadi alesan utama kenapa komunitas sejarah ini dibentuk itu ee

Karena ini ya, karena apa? Emm.. karena ingin menggali potensi

Menulis di.. ee kalangan anak FIB ya..

Informan : e’em..

Saya : Terus ini mbak, ee.. apa? Emm.. saya ketarik sama informasi tadi

Mbak.

Informan : yang?

Saya : bisa diulang lagi gak mbak? Yang tentang informasi itu mbak.

Informasi : oh yang tukar informasi itu.. karena..ee gini deng, saya lupa..

Sebenernya itu.. ee.. pertama saya taunya itu.. itu khusus kalangan

Ilmu Sejarah. Cuma ada gagasan dari ketua saya, ketua HMD

(Himpunan Mahasiswa Departemen) Ilmu Sejarah pada waktu itu

Yaitu Mas Baihaqi. Mungkin nanti bisa menghubungi Masnya ya.

Baihaqi itu punya gagasan bahwa.. apa? Biar kita lebih berbaur..

Gimana kalo yang ikut gak Cuma dari (jurusan) Ilmu Sejarah aja.

Jadi.. kan lebih.. maksudnya ilmunya lebih banyak gitu lho mas..

Kalo Kita kan misalnya.. kalo kita dari ilmu sejarah kan Cuma

Sejaraaah terus.. maksudnya biar.. kadang kan anak Sejarah itu

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI MOTIVASI MENULIS ... MUHAMMAD AZMI



Kan juga tertarik terhadap ilmu-ilmu lain gitu lho.. jadi biar kalo

Dari banyak jurusan kita bisa saling bertukar pikiran. Jadi ee..

Kadang itu.. apa? Temen-temen yang dari jurusan ilmu sejarah

Juga belajar banyak hal dari temen-temen SasIndo. Karena kan

Banyak juga yang tertarik membuat gimana sih caranya membuat

Apa? Cerpen, membuat puisi, kayak misal saya sendiri kan juga

Gak begitu bisa ya. Dari.. dari manfaat saya ikut itu kalo untuk

Saya sendiri saya jadi tau “oh gini toh caranya.. itu.. maksudnya

Nulis, nuliis puisi atau dan lain sebagainya itu. Kalo misalnya,

Akhirnya itu mas.. apa? Ilmunya gak Cuma tulis-menulis

Sebenarnya.. berkembang.. fleksibel sebenarnya komunitas

Sejarah menulis itu. Kalo dari temen-temen Sastra Inggris itu..

Temen-temen sejarah atau SasIndo itu kan maksudnya lemah.

Mungkin ada beberapa temen yang lemah di bahasa inggris gitu

Ya.. jadi kita sharing-sharing ada agenda setiap pertemuan kita

Menggunakan bahasa inggris, dalam komunitas itu ada agenda

eh gimana kalo kita itu.. apa? Dalam pertemuan itu satu.. untuk

Minggu yang ke berapa kita menggunakan bahasa inggris. Gitu..

Jadi ya walaupun namanya itu ‘Komunitas Menulis’, sebenarnya

Gak Cuma menulis aja.Ya semuanya didiskusikan di situ. Cuma

Fokusnya di menulis. Itu.

Saya : Emm.. boleh saya nebak gak mbak? Jadi.. mereka antar anggota

Di dalam komunitas itu saling bertukar informasi buat eem.. buat

Gagasan tertulis gitu ta mbak..? membuat gagasan tertulis tentang

Informasi ee.. yang didapet. Misalkan nih.. embak kan dari
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(jurusan) sejarah. Terus udah gitu embak ee.. bertukar informasi

Dengan anak Sastra Indonesia. Jadi.. ee.. dari informasi yang

Kalian berdua dapat, yang anak sastra indonesia itu tadi dapat

Menulis sesuati tentang ilmu sejarah, begitu juga sebaliknya

Sampean ee bisa menulis sesuatu tentang ee sastra indonesia.

Begitu gak mbak kira-kira?.

Informan : ee bisa dibilang gitu, tapi intinya itu.. inti dari komunitas itu

Adalah menggali potensi kita agar kita itu lebih bisa untuk

Menulis. Menulis di sini itu dalam artian luas, bisa menulis

Karya ilmiah, menulis PKM (Program Kreativitas Mahasiswa),

Atau opo temen-temen SasIndo, ataupun ilmu sejarah. Jadi

Menulis apapun, intinya kita bertukar informasi tentang

Bagaimana cara menulis, cara menulis itu.

Saya : oh tentang cara menulis..

Informasi : tentang cara menulis. Soalnya, itu.. kita kan kadang kayak misal

Saya ya, saya itu pengen nulis, saya pengen nulis cerpen. Cuman

Itu gak ngerti gimana sih caranya nulis cerpen yang baik itu.Gitu..

Karena ada temen-temen SasIndo, mereka kan mungkin lebih

Paham, paham bagaimana cara menulis. Soalnya mereka juga ada

Mata kuliah yang secara khusus bahas tentang hal itu.. Gitu.. Jadi

Kan saya bisa belajar, dari ilmu sejarah yo gak papa.. yang

Penting ada itu karyanya.. gitu..

Saya : oh gitu.. ada hubungannya gak mbak dengan ini, ee pembentukan

Komunitas ini, dengan karya-karya ilmiah yang dihasilkan oleh

(mahasiswa) fakultas ilmu budaya? Contohnya itu kayak PKM.

Ada hubungannya gak? misalkan kayak gini. Eee pembentukan
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Komunitas sejarah menulis ini kan asal-muasalnya kan dari.. ee

Awalnya dari Hima (Himpunan Mahasiswa), HMD Ilmu Sejarah

(pengucapannya bersamaan dengan informan). Nah, ee..

Pembentukan komunitas ini ditujukan untuk melatih para

Mahasiswa agar bisa menulis. Karena kan seperti kita tahu mbak,

Pelatihan-pelatihan menulis itu kan ee jika mendapatkannya kan

Harus melalui berbayar kayak gitulah.

Informan : He’em.. He’em.. (sambil menganggukkan kepala)

Saya : dan dengan adanya ini kan mereka jadi terfasilitasi dengan gratis.

Apakah begitu mbak? Atau gimana?

Informan : ee salah satunya itu juga sih.. kalo yang masalah PKM itu ya ada

Hubungannya. Karena kalo secara hitungan angka gitu ya, temen

-temen itu banyak yang kurang begitu tertarik dengan hal-hal

tulis-Menulis. Padahal kan mas tau sendiri kan, temen-temen

harusnya yang dari FIB itu, kata dosen saya “harusnya dari FIB

itu adalah orang-orang yang mereka tuh pandai menulis. Soalnya

outputnya memang nanti pasti akan jadi..

\Saya : sastrawan gitu ya..

Informan : e’e sastrawan.. atau sejarahwan.. sejarahwan kan pasti harus

Pinter nulis. Sastrawan juga harus pinter nulis. Terus salah

Satunya itu yang jadi indikator adalah PKM. PKM itu adalah kan

Apa? Pekan Kreativitas Mahasiswa. Tapi koq kenapa dari FIB

Sendiri itu minim sekali (karya PKMnya). Karena itu.. yaitu

keterkaitannya dengan PKM emang karena melihat yo temen-

Temen kurang begitu terlihat karyanya dalam hal tulis-menulis.

Salah satunya adalah PKM secara nyata gitu ya. Itu akhirnya yo
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Punya gagasan, yaudah kalo gitu buat itu aja Komunitas

Sejarahwan Menulis. Mangkanya pas waktu kita, kan ada

Pertemuan.. ada pertemuan itu biasanya kita mendatangkan dosen

-dosen. Dosen-dosen yang mereka itu ahli yang udah terbiasa

Menulis di berbagai media masa ataupun sudah menciptakan

Karya-karya. Berupa buku. Gitu..

Saya : Owalah, dosennya itu FIB aja atau dari fakultas lain? Atau..

Informan : Karena sejarahwan menulis itu kan, kalo saya dulu kan angkatan

2011. Setelah itu kan saya gak ikut. Setelah gak jadi pengurus

Saya kan gak ikut. Kalau semasa saya, kalo semasa saya itu dari

Jurusan ilmu sejarah dosen-dosennya. Masih dari jurusan ilmu

Sejarah. Gitu.. baru kalo angkatan saya sudah keluar, saya udah

Gak ikut lagi, saya gak tau bagaiman perkembangannya. Mungkin

Untuk lebih.. setelah masa saya ya, itu bisa tanya ke pengurus

yang baru. Soalnya kemarin saya tanya juga masih dilanjutkan

yang sejarahwan menulis itu.

Saya : Terus, ee bukannya komunitas itu sistemnya ini ya mbak..

Berkumpul tanpa ada pengurus. Ya ada sih, maksudnya koq.. ee

Pengurusnya koq GTT gitu, gak tetap gitu ta?

Informan : oh.. enggak.. masalahnya kan.. ini tuh komunitasnya kan berawal

Dari temen-temen HMD Ilmu Sejarah. Jadi HMD Ilmu Sejarah

Itu kan seperti yang saya jelaskna tadi,  Ilmu Sejarah itu kan

Punya salah 1 divisi, divisinya PSDM tadi kan.. PSDM tadi itu

Salah 1 prokernya adalah komunitas sejarah. Yaitu, kan ada

PJnya (Penanggung Jawabnya). PJnya itu biasanya dari pengurus

Juga. Jadi itu, sampai sekarang juga masih ada cuma kan berganti
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Penanggung jawabnya aja.

Saya : Oh begitu.. ee kita dari tadi ngomong ngalor ngidul masalah

Tentang latar belakang. Tapi saya masih belum tau, kapan sih

Mbak pastinya komunitas ini dibentuk?

Informan : Kalo pastinya saya lupa ya..soalnya kalo gak salah pertemuan

Pertama saya gak ikut. Tapi yang jelas komunitas ini itu ada

Pas waktu kepengurusannya ketua HMDnya itu Mas Baihaqi.

Saya : Itu kira-kira tahun berapa mbak?

Informan : apa? Tahun.. tahun berapa ya.. saya lupa.

Saya : 2011? 2012? Atau..

Informan : enggak-enggak-enggak, enggak 2011. Saya itu jadi pengurus

Berarti tahun 2000.. kalo enggak tahun 2012 ya 2013.

Saya : Berarti 2012..

Informan : iya kayaknya..

Saya : oh begitu ya mbak.. eee..

Informan : Masnya mau tanya apa lagi?

Saya : banyak sih mbak.. cuman entah kenapa saya jadi lupa.

Informan : oh gitu.. gak papa tanya aja, atau mungkin tanya sama pengurus

Yang selanjutnya, atau ketua, eh atau PJnya, PJnya itu Mas Robi.

Kalo ketua HMDnya (waktu itu) Mas Baihaqi. Sekarang ketua

BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) FIB.

Saya : Oh ya-ya-yaudah. Mungkin untuk sementara sampai sini dulu.

Tapi ee.. misalkan kalo saya butuh informasi lagi, saya boleh

Kan menghubungi mbak?

Informan : oh ya.. bisa-bisa-bisa.

Saya : Terima kasih ya mbak atas waktunya..

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI MOTIVASI MENULIS ... MUHAMMAD AZMI




