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ABSTRAK 

Penelitian ini berjudul “Catatan Hati Seorang: Kontestasi Simbolik Asma 
Nadia dalam Arena Sastra Indonesia Istri” bertujuan menjelaskan strategi dan 
pandangan yang Nadia lakukan dalam kontestasinya guna meraih legitimasi di 
arena sastra Indonesia pasca Orde Baru. Kehadiran Nadia dan karya-karyanya 
yang dianggap sebagai penulis novel Islami Populer dan bergabungnya Nadia 
dalam Forum Lingkar Pena, menunjukan adanya suatu dinamika dalam arena 
sastra maupun arena sosio-kultural masyarakat Indonesia. Penelitian ini bertujuan 
menemukan jawaban permasalahan seperti; pertama, struktur arena kekuasaan 
dan arena sastra Indonesia pasca Orde Baru; kedua, berbagi strategi yang 
digunakan Nadia dalam mengelola modal untuk mendapatkan posisi dan modal 
simbolik dalam sastra Indonesia; ketiga, mengkaji pandangan Nadia dalam 
berkontestasi simbolik di arena sastra Indonesia yang diungkap melalui novel 
Catatan Hati Seorang Istri.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi sastra, dengan 
pemanfaatan metode strukturalisme genetik dan teori arena produksi kutural 
Pierre Bourdieu untuk menelaah strategi dan pandangan Nadia dalam 
kontestasinya guna meraih legitimasi di arena sastra Indonesia pasca Orde Baru. 
Penelitian ini memadukan analisis tekstual, arena kekuasaan, arena sastra serta 
relasi kelas di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa arena sastra Indonesia 
merupakan arena yang bergerak dinamis seiring dengan perubahan sosial yang 
terjadi pasca reformasi 1998. Keterbukaan terjadi pada masa ini dengan 
memberikan ruang bagi para agen untuk terlibat di dalam arena sastra Indonesia. 
Pengaruh yang Nadia peroleh dari fenomena sosial pasca Orde Baru 
mempengaruhi praktik Nadia sejak ia mulai berkarir tahun 2000-an. 

Di dalam hasil penelitian ini ditemukan bahwa dalam arena sastra Indonesia 
Nadia mampu meraih legitimasi populer dan juga legitimasi borjuis atau 
pemerintah dengan mentransformasikan novel menjadi film, mendirikan Forum 
Lingkar Pena, mendirikan rumah baca Asma Nadia, mendirikan Asma Nadia 
Publishing House, sebagai strategi untuk mengelolah modal sosialnya dan modal 
budayanya, sehingga terjadi rekonversi modal untuk mendapatkan posisi di arena 
sastra Indonesia. Meskipun telah berhasil meraih legitimasi populer dan borjuis 
serta mendapatkan laba ekonomi yang signifikan, Nadia hendak meraih legitimasi 
spesifik dalam arena sastra sehingga dirinya bergerak dari arena sastra menuju 
arena kekuasaan dan kemudian kembali lagi ke arena sastra. Penelitian ini juga 
menunjukan narasi modernisme dan praktik ‘islamisasi’ merupakan pandangan 
yang ditawarkan oleh Nadia dalam masyarakat Indonesia saat ini. 
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