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Abstract 

The problems that occur in the buku kiri are the result of social construction caused by various 

factors. Where the social construction of the buku kiri occurs because of power and also politics. 

Seeing the reality of the problems in the buku kiri, actions such as prohibition and destruction of 

books that smelled left are inevitable. The ongoing unilateral justification of the buku kiri until 
sweeping is an issue that needs to be examined. Given the book as a source of knowledge must 

certainly be understood and not intervened. LISO Community (Lingkaran Solidaritas) as a student 

community at Airlangga University, has various activities to accommodate students in many fields, 
especially science. One of the interesting activities carried out by LISO is opening a reading park 

as an implementation to invite students to read books. Interestingly, the book collection owned by 

LISO also has a buku kiri. Where the buku kiri is still considered negative by the community 

because of the social construction that is formed. Besides that LISO also held discussions as an 
activity that they always did. This study aims to look at the social construction carried out by LISO 

on the buku kiri and also how LISO interprets the buku kiri. The theory in this study uses the theory 

of social construction by Berger and Luckmann. This study uses descriptive qualitative research 
methods with a phenomenological approach. This method and approach aims to explore the 

problems of the buku kiri by involving the perspective of the LISO community. 
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Abstrak 

Permasalahan yang terjadi pada buku kiri merupakan hasil dari konstruksi sosial yang disebabkan 
berbagai faktor. Dimana konstruksi sosial terhadap buku kiri terjadi karena kekuasaan dan juga 

politik. Melihat realita permasalahan pada buku kiri, penindakan seperti pelarangan dan 

penghancuran buku yang berbau kiri pun tak terhindarkan. Masih terjadinnya justifikasi sepihak 
terhadap buku kiri hingga terjadinya sweeping menjadi permasalahan yang perlu diteliti. 

Mengingat buku sebagai sumber pengetahuan tentu harus dapat dipahami dan bukan di intervensi. 

Komunitas LISO (Lingkaran Solidaritas) sebagai komunitas mahasiswa yang berada di Universitas 
Airlangga, memiliki berbagai kegiatan untuk mewadahi mahasiswa dalam banyak bidang, terutama 

keilmuan. Salah satu kegiatan menarik yang dilakukan oleh LISO adalah membuka taman baca 

sebagai implementasi untuk mengajak mahasiswa membaca buku. Menariknya, koleksi buku yang 

dimiliki oleh LISO juga terdapat buku kiri. Dimana buku kiri masih dipandang negatif oleh 
masyarakat karena konstruksi sosial yang terbentuk. Selain itu LISO juga mengadakan diskusi 

sebagai kegiatan yang selalu mereka lakukan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat konstruksi 

sosial yang dilakukan oleh LISO terhadap buku kiri dan juga bagaimana LISO memaknai buku kiri. 
Teori dalam penelitian ini menggunakan teori konstruksi sosial oleh Berger dan Luckmann. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatakan 

fenomenologi. Metode dan pendekatan ini bertujuan untuk mengeksplorasi permasalahan buku kiri 
dengan melibatkan perspektif komunitas LISO. 
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1. PENDAHULUAN 

Kebebasan berpikir menjadi suatu hal yang harus dijunjung tinggi oleh setiap individu 

maupun kelompok. Setiap pemikiran yang telah hadir ataupun tercipta tentu tidak boleh dikekang 

apalagi membatasi pemikiran setiap orang yang memiliki ide maupun gagasan untuk dikemukakan. 

Hal tersebut pun juga terjadi pada ide atau gagasan yang tertulis yaitu pada sebuah buku. Buku yang 
notabene merupakan pemikiran yang ditulis dalam bentuk cetak tentu memiliki tujuan memudahkan 

penyebaran ide dari sang penulis untuk dapat disebarkan. Adapun permasalahan yang terjadi pada 

sebuah buku yang dimana isi nya dikatakan kontoversi, permasalahan tersebut adalah bentuk 
pelarangan buku yang hingga sekarang menjadi masalah yang sulit dipecahkan apalagi 

permasalahan ini sangat kompleks dan universal. Berbagai bentuk usaha dalam mengupayakan ide 

atau gagasan yang mendapatkan stereotipe buruk di masyarakat menjadi penggiringan persepsi 

terhadap suatu ide dengan prasangka yang belum tentu sepenuhnya benar atas ide tersebut. 
Kemerdekaan berpikir memang pada dasarnya dimiliki setiap individu, kebebasan memang sudah 

menjadi hak yang tak bisa digugat karena manusia tentu memiliki idealisme pada diri mereka 

masing-masing.  

Adapun beberapa kasus yang terjadi berkaitan dengan pelarangan buku kiri. Dimana 

keterlibatan aparatur negara turut andil dalam melakukan sweeping terhadap buku – buku yang 
dianggap beraliran kiri. Kasus terbaru terjadi pada bulan desember 2018 kemarin, dimana terdapat 2 

peristiwa yang terjadi. Ratusan buku yang diduga berisi ajaran paham komunis juga dirazia di 

Kediri, Jawa Timur, razia dilakukan setelah Kodim 0809 Kediri mendapat laporan dari warga. 

Kemudian razia terakhir terjadi di sebuah toku buku di Padang, Sumatra Barat dan melibatkan 
aparat gabungan TNI, Polri dan Kejaksaan Negeri. Aparat menyita enam eksemplar dari tiga buku 

yang disinyalir isinya mengandung paham komunisme dalam razia. Lalu terdapat juga salah satu 

kasus yang terjadi berkaitan dengan pelarangan buku di lingkup kampus. Kasus tersebut terjadi di 
universitas Telkom Bandung, dimana terdapat tiga mahasiswa dianggap menyebarkan paham 

komunisme melalui buku.  

Ketiga mahasiswa tersebut dihukum karena menggelar lapak alternatif yang mereka sebut 

“Perpustakaan Apresiasi”. Lapak tersebut rutin digelar sejak akhir 2014 di selasar kampus, tempat 

mereka menggelar sekira 50-70 buku filsafat, novel, dan ilmu sosial, serta menggelar diskusi 

informal bersama dosen. Proses terbentuknya realitas sosial yang terjadi akan adanya fobia terhadap 
suatu ide atau gagasan memang bisa terjadi karena berbagai hal. Terutama ide atau gagasan tersebut 

tidak sesuai dan tidak dapat diterima oleh lingkungan sosial dalam kehidupan masyarakat. Biasanya 

pertentangan terjadi di masyarakat memang disebabkan oleh penilaian subyektif atas ide tersebut 
yang menganggap ide atau gagasan tersebut adalah ancaman. Tentu dengan adanya ancaman, reflek 

yang dilakukan individu bahkan kelompok akan bereaksi entah melawan ataupun menghindari. 

Dengan adanya pengekangan pemikiran baik tertulis maupun tidak tertulis tentunya nanti akan 
membentuk konstruksi sosial pada masyarakat bahwa sesuatu yang dianggap salah padahal belum 

tentu juga salah begitupun sebaliknya. Masyarakat sebagai makhluk sosial tentunya, dapat menilai 

sendiri berdasarkan subjektifitas dan objektifitas mereka. Berger dan Luckmann (1990: 66), 

masyarakat merupakan kenyataan objektif, dan sekaligus kenyataan subjektif. Sebagai kenyataan 
objektif, individu berada di luar diri manusia dan berhadapan dengannya; sedangkan sebagai 

kenyataan subjektif, individu berada di dalam masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan. 

Setiap individu memang tidak terpisahkan dari masyarakat sehingga dapat dikatakan individu 



adalah pembentuk masyarakat dan masyarakat adalah pembentuk individu. Maka itu, kenyataan 

sosial bersifat ganda dan bukan tunggal, yaitu kenyataan objektif dan sekaligus subjektif (Berger 

dan Luckmann, 1990: 28–65). 

Adapun data yang menunjukkan pelarangan buku memang terjadi di indonesia. Menurut 

Iwan Awaludin Yusuf (2010: 4), sejarah mencatat, pada awal terbentuknya Orde Baru, pelarangan 

sejumlah buku pernah dilakukan secara membabi buta, terutama setelah peristiwa G-30 S, tiga 
bulan setelah peristiwa kelabu tersebut, yaitu pada 30 November 1965, Pembantu Menteri 

Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Bidang Teknis Pendidikan, Kol. (Inf) Drs K. Setiadi 

Kartohadikusumo, melarang 70 judul buku. Pelarangan ini kemudian disusul dengan pelarangan 
terhadap semua karya 87 penulis yang dituduh beraliran Kiri. Selain itu, terdapat juga sebuah 

keputusan yang menyatakan ada 21 penulis yang karya mereka harus dimusnahkan dari seluruh 

ruang perpustakaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaaan. Tidak diketahui berapa jumlah pasti 
buku yang dinyatakan terlarang, tapi diperkirakan lebih dari 500 judul buku telah dinyatakan 

terlarang. Menurut Jaringan Kerja Budaya (1999: 27) melalui Instruksi Menteri Pendidikan Dasar 

dan Kebudayaan No. 1381/1965 yang ditandatangani oleh Pembantu Menteri Bidang Teknis 

Pendidikan, Kol. (Inf) Drs. M. Setiadi Kartohadikusumo, dalam waktu yang singkat angka buku 
yang dilarang terus bertambah, sehingga diperkirakan mencapai 2000 judul.  

Selain itu buku-buku yang dianggap kiri ketika pada zaman orde baru pun juga memberikan 
labelling pada sang penulis seperti Tan Malaka dan Pramoendya Ananta Toer yang akhirnya karya-

karya mereka harus dilarang hingga dimusnahkan. Menariknya karya dari buku Pramoendya Ananta 

Toer yang berupa sastra pun dianggap buku kiri oleh pemerintahan saat itu. Kekritisan Toer lewat 
karya-karyanya dalam menaggapi dan mengekspresikan perkembangan zaman di dalam 

masyarakat, membuat dirinya harus berbenturan dengan kekuasaan negara (state power) (Manuaba, 

2000). Lalu lanjut pada era reformasi yang mengusung agenda kebebasan berekspresi dan 

penegakan hak asasi manusia, ternyata tetap saja kembali melanggengkan praktik pelarangan buku. 
Fakta sejarah mencatat, motif utama pelarangan buku yang terjadi dari zaman ke zaman mengulang 

sebuah pola, yakni manifestasi otoritarianisme penguasa dan dominasi mayoritas yang ditopang 

legitimasi kekuasaan (Iqbal, 2019). Meskipun orang-orang yang memiliki kekuasaan berganti, 
budaya otoriter dari rezim yang berkuasa menjadi pendorong utama segala bentuk pemberangusan 

sikap kritis masyarakat. Realita yang terjadi hingga saat ini pun menunjukkan bahwa buku-buku kiri 

yang berada di lingkup akademis, terutama kampus jarang ditemukan. Diskusi dan kajian yang 

membahas ide ataupun gagasan mengenai buku kiri tidak terlihat secara terang-terangan akan tetapi 
tentu ada saja yang membahas ide atau gagasan terkait paham kiri walaupun tidak terlihat jelas dan 

terang-terangan di khalayak umum. Kemudian dengan adanya pelarangan buku kiri yang telah 

diatur oleh undang-undang tentunya menjadi suatu situasi problematik terhadap ide atau gagasan 
paham kiri dimana kebebasan mengakses informasi akan terkekang dan terikat dengan aturan sah 

yang telah disepakati oleh negara. Hal tersebut tentu nantinya akan membuat situasi problematik 

menjadi menarik, dimana buku-buku yang dianggap kiri tetap kukuh dengan eksistensinya, 
walaupun akan bermain secara sembunyi-sembunyi dalam mengimplementasikannya seperti 

diskusi. 

Adapun hal menarik dengan adanya permasalahan yang terjadi pada buku kiri. Hal tersebut 
berkaitan dengan  topik yang diatas sebelumnya, bahwa pendidikan merupakan hal penting dalam 

keilmuan, terutama di lingkup kampus sebagai tempat menghasilkan karya-karya ilmiah yang 

memang tidak terlepas dari berbagai sumber keilmuan apapun itu. Seperti yang sudah dijelaskan 
bahwa mahasiswa sebagai akademisi pun mempelajari buku-buku yang berasal dari pemikiran kiri, 

dimana di jurusan mereka pun mempelajarinya. Melalui fakta tersebut, peneliti pun menemukan 



komunitas mahasiswa di Universitas Airlangga yang bernama LISO, dimana komunitas tersebut 

memiliki berbagai kegiatan, dan salah satu kegiatan rutin yang mereka lakukan adalah membuka 

lapak baca di setiap hari kamis di kampus. Menariknya, koleksi lapak komunitas LISO terdapat 
buku-buku kiri. Dari fakta tersebut peneliti juga mengkonfirmasi bahwa mereka juga membaca 

buku kiri, dan hal inilah yang membuat peneliti menanyakan perspektif mereka tentang buku kiri. 

Kita ketahui bahwa buku kiri memang masih menjadi polemik di negeri ini, tetapi komunitas LISO 

sendiri menjadi sebuah aktor di tengah lingkup kampus untuk mengenalkan bahwa membaca itu 
tidak dilihat dari ideologinya, pengarangnya, ataupun jenisnya. Dari implementasi yang dilakukan 

komunitas LISO, peneliti mencoba menggali perspektif dari anggota komunitas LISO terkait 

konstruksi sosial yang terjadi pada buku kiri. 

Perlunya pemahaman buku sebagai karya intelektual akan ide harus dapat merubah pola 

pikir seluruh mahasiswa bahwa buku kiri juga merupakan buku yang dapat dipelajari, apalagi 
pemikiran kiri memiliki ciri khas tersendiri dengan eksistensi yang eklusif dimana semua orang 

belum tau akan paham kiri adalah suatu ide ataupun gagasan yang menarik. Jiwa kritis yang sudah 

melekat pada mahasiswa tentu akan semakin peka terhadap permasalahan yang ada seperti 

pelarangan buku yang memang menjadi permasalahan yang kompleks dan merupakan 
permasalahan yang sangat menantang karena banyak berbagai elemen yang menolak kehadiran 

buku-buku kiri di kehidupan mereka. Sehingga dari permasalahan tersebut, peneliti mencoba untuk 

mengungkap konstruksi sosial komunitas LISO terhadap pelarangan buku kiri dalam ranah 
akademis. 

2. HASIL DAN PEMBAHASAN 

2.1 Mengenal Buku Kiri 

Ketika seseorang ingin mengetahui terhadap suatu yang membuat tertarik, tentu harus 
mengenalinya terlebih dahulu. Sama hal nya pada membaca suatu buku, dimana seseorang akan 

tertarik pada jenis buku ataupun genre buku yang ingin ia baca, oleh karena itu si pembaca akan 

mencoba mengenal suatu buku dengan caranya sendiri-sendiri. Kemudian terdapat dua informan 
yaitu RAR dan CNT mengenal awal buku kiri dari ketertarikan terhadap sejarah yang dimana 

mereka berdua mengenal buku kiri saat masih bersekolah. Informan RAR yang mengenal buku kiri 

dari narasi sejarah sekolah merasa tertarik, kemudian ia pun mulai mengenal buku kiri dengan 
membaca buku biografi dari tokoh kiri itu sendiri. Lalu pada informan CNT, dia mengatakan 

tertarik terhadap buku kiri dimulai ketika saat kelas 3 SMA dan tentang sejarah, serta mencoba 

mencari kebenaran apalagi terkait sejarah seperti PKI. Menurutnya hal itulah yang membuat ia 

mulai mengenal buku kiri dan membacanya. Informan CNT  ini juga mengenal buku kiri dengan 
cara lain selain membaca, ia juga mencari teman diskusi untuk mengenal lebih jauh buku kiri. 

Kemudian pada informan DF, awal mula mengenal buku kiri itu dari teman nya yang 
mengikuti komunitas baca. DF mengikuti komunitas baca sejak kelas 1 SMA. Komunitas tersebut 

merupakan komunitas literatur yang berada di kota Kediri, dari mengikuti komunitas tersebut DF 

diperkenalkan dahulu oleh temannya membaca buku novel biasa hingga akhirnya membaca buku 
kiri. Melihat hal tersebut tentu tidak bisa dilepaskan dari peran seorang teman dalam mengenalkan 

bahan bacaan. Sejalan dengan apa yang dikatakan Collinson (2009) interaksi dari hubungan 

pertemanan merupakan sumber utama pengetahuan tentang bahan bacaan. Interaksi yang terjalin 

menunjukkan adanya tambahan pengetahuan baru terhadap sesuatu yang belum diketahui, 
khususnya bahan bacaan seperti  buku kiri yang akhirnya dikenal oleh DF. Tidak jauh berbeda 

dengan informan DF, pada informan AP dia mengenal buku kiri pada saat SMA. Serta informan AP 

juga mengenal buku kiri bersama teman-temannya. Informan AP juga menceritakan awal mula 



tertarik untuk membaca buku kiri itu dari buku progresif, maksudnya adalah buku yang 

menjelaskan tentang pergerakan. Selain itu AP menjelaskan juga ia membaca buku sastra hingga 

politik, dan dari banyaknya membaca buku tersebut sampai akhirnya menemukan buku kiri yang 
membuat AP  mengenal buku kiri dan membacanya. 

Berbeda dengan informan sebelum-sebelumnya, informan TH justru mengenal buku kiri 

dari kakaknya. Informan TH bercerita bahwa kakaknya suka membaca, bahkan memberi saran buku 
untuk dibaca seperti tetralogi pulau buru. Dari pengenalan membaca buku tersebut, TH akhirnya 

tertarik membaca buku kiri yang menurutnya merupakan buku yang memberikan suatu ide-ide 

perubahan. Selain itu TH juga berdiskusi dengan berbagai macam orang dan bercerita hingga ia 
mengikuti pers kampus. Dari proses pengenalan tersebutlah yang akhirnya membuat TH tertarik 

membaca buku kiri. Kemudian pada jawaban berikutnya informan mencoba menjelaskan tentang 

yang mereka ketahui apa itu buku kiri. Dari jawaban-jawaban mereka tersebut akan diketahui apa 
yang mereka tau tentang  buku kiri. Berdasarkan keterangan dari informan RAR, dia mengatakan 

yang diketahui tentang buku kiri adalah buku yang pembahasannya tentang filsafat, filsafat kiri, 

pergerakan kiri, dan lebih fokus ke pergerakannya. 

Lalu pada informan CNT, dia mengakatan terkait yang dia ketahui tentang buku kiri adalah 

dari sudut pandang dan juga penyampaian dari isi buku kiri itu sendiri. Buku kiri yang diketahui 

menurut CNT yaitu dari sudut pandang korban yang memberi wawasan bahwa korban juga dapat 
berbicara. Kemudian pada penyampaian pada isi buku kiri menurut CNT dibilang tidak mudah. 

Selanjutnya pada informan yang ke 3 yaitu DF memberikan jawaban mengenai buku yang diketahui 

tentang buku kiri lebih mengarah pada jawaban objektif, sama seperti buku yang menurutnya 
sumber ilmu dan bersifat objektif. Kemudian DF juga menjelaskan yang dia ketahui tentung buku 

kiri dari undang-undang negara melalui TAP MPR pada tahun 1999 dan SK MK tahun 2010 bahwa 

sebuah ilmu tidak dapat diberangus. Lalu DF pun mengatakan kondisi indonesia mengenai buku kiri 

terdapat permasalahan atau fenomena yang terjadi, dimana dilakukan penyitaan oleh militer. 
Pembagian pada buku yang diberi pengelompokan baik kanan maupun kiri, menurut informan AP 

justru aneh. AP merasa bingung juga kenapa suatu buku dikatan kiri atau kanan. Hal tersebut 

memang tidak dia ketahui sejak kapan pengelompokan tersebut terjadi. Lalu informan AP 
menjelaskan yang dia ketahui tentang buku kiri adalah buku yang cenderung ke pemikiran marx, 

juga terdapat teori-teori komunisme, dan pemberontakan. Tapi menurut informan AP buku kiri itu 

bukan berarti buku yang menjerumuskan, tapi menurutnya merupakan buku yang memberikan 

alternatif dan memberikan teori-teori yang dipelajari di perguruan tinggi maupun sekolah. Lalu 
pada informan TH, menurutnya yang diketahui tentang buku kiri dari sejarah. Dimana istilah 

golongan kiri atau kanan berawal dari revolusi perancis. Jadi pada revolusi perancis tersebut 

terdapat kelompok yang menginginkan perubahan, dan dibedakan dari tempat duduk mereka, 
dimana pada golongan kiri memiliki tujuan merubah keadaan sedangkan golongan kanan tidak 

menginginkan perubahan. Secara garis besar TH intinya menjelaskan bahwa buku kiri yang dia 

ketahui adalah buku yang mencantumkan ide-ide perubahan. 

2.2 Minat Membaca Buku Kiri 

Memiliki minat membaca terhadap suatu buku yang spesifik, tentu bagi pembaca memiliki alasan 

tersendiri. Hal itu dapat diketahui dengan ketertarikan pada isi buku. Pada buku kiri, pastinya 

memiliki ciri khasnya sendiri atau hal lain yang membuat pembaca tertarik untuk membaca buku 

kiri. Dari ketertarikan tersebutlah akhirnya menimbulkan minat terhadap buku kiri untuk dibaca. 
Berbicara mengenai minat tentu tidak terlepas dari adanya motivasi. Munculnya motivasi dari 

seseorang menunjukkan adanya tujuan yang hendak dicapai. Para informan dalam penelitian ini 

merasa tertarik membaca buku kiri karena ada motivasi didalam diri mereka. Menurut Ahira (2009) 



motivasi adalah keadaan atau kondisi seseorang berupa mendorong, merangsang, dan 

menggerakkan seseorang untuk melakukan kegiatan atau usaha sehingga dapat mencapai tujuan. 

Adanya motivasi pada kegiatan seperti membaca akhirnya memberikan alasan ketertarikan terhadap 
suatu bahan bacaan yang bisa disebut juga sebagai minat. 

 Informan RAR menjelaskan  ketertarikannya membaca buku kiri dari filsafatnya yang 

mendasari untuk membaca buku kiri, kemudian sisi sejarah pemikiran dan juga pergerakan kaum 
buruh. Berbagai jawaban yang telah disampaikan RAR, secara tidak langsung membuat ketertarikan 

terhadap membaca buku kiri pada dirinya berasal dari ciri khas buku kiri itu sendiri. Lalu pada 

informan CNT, dia menjelaskan ketertarikannya membaca buku kiri karena dia menyukai sejarah. 
Menurutnya, dia merasakan ketertarikan buku kiri dari sejarah, dimana buku kiri ini memberikan 

kebenaran dan tidak ditutup-tutupi. CNT juga mengatakan buku kiri itu lebih struktural teoritisnya, 

jadi tersruktur dan jelas. Dari jawaban tersebutlah CNT mengaku tertarik membaca buku kiri. 
Adapun jawaban menarik dari informan DF mengenai ketertarikan membaca buku kiri. Dia 

mengatakan bahwa kondisi orang tua nya yang merupakan buruh menjadi awal ketertarikannya. 

Dari situlah DF mulai mempelajari tentang buruh dan permasalahannya. Permasalahan buruh yang 

juga merupakan salah satu isu yang selalu terkait dengan buku kiri dan relevansinya menjadi alasan 
ketertarikan DF membaca buku kiri. 

Ketertarikan terhadap buku kiri juga berasal dari faktor lain, seperti jawaban dari informan 
AP. Dia mengatakan ketertarikannya terhadap buku kiri karena ide yang ada didalam buku kiri 

tersebut. Menurutnya buku kiri itu buku yang progresif, yaitu buku yang menjelaskan pergerakan 

dan perubahan unyuk menuju lebih baik. Selain itu informan AP juga mengaku tertarik karena buku 
kiri itu membuat pembacanya memiliki pemikiran analitis. Hampir sama seperti jawaban informan 

AP, pada informan TH ia mengatakan bahwa ketertarikan membaca buku kiri itu karena buku kiri 

adalah buku yang membawa ide perubahan. Disamping itu TH juga memberikan jawaban dengan 

mengkaitkan permasalahan yang ada di masyarakat seperti korupsi dan kemiskinan. Menurut TH, 
buku kiri juga menawarkan sistem yang mampu menjawab permasalahan yang ada di masyarakat. 

Ketertarikan terhadap buku kiri yang diakui oleh TH, menurutnya karena buku kiri itu mampu 

menjawab kondisi berbagai permasalahan di masyarakat, khususnya ekonomi. Selanjutnya terdapat 
jawaban dari para informan mengenai frekuensi mereka dalam membaca buku kiri. Maksudnya 

adalah seberapa intens nya informan membaca buku kiri. Tentunya dari berbagai jawaban para 

informan dapat diketahui seberapa minat mereka membaca buku kiri. Jadi dapat dilihat juga 

bagaimana informan ini membaca buku kiri dalam keseharian mereka. 

Pada informan RAR, ia mengaku membaca setiap hari, tetapi tidak dapat menghitung 

secara spesifik membaca berapa halaman atau menyelesaikan 1 buku dalam berapa hari atau berapa 
minggu. Informan CNT menjawab terkait frekuensi dia membaca buku kiri tidak terlalu sering. Dia 

mengaku membaca buku kiri hanya buku tertentu saja yang membuatnya tertarik, dan juga CNT 

mengatakan dia tidak mentarget dalam membaca buku kiri. CNT juga mengatakan lebih membaca 
buku kiri yang ada sastranya, karena juga sesuai dengan jurusan kuliahnya yaitu sastra indonesia. 

Lalu pada informan DF mengenai frekuensi ia membaca buku kiri, dia mengatakan membaca buku 

kiri itu tidak marathon. Maksud dari informan DF itu adalah tidak terburu-terburu dalam membaca 

buku kiri. Dia juga mengatakan, membaca buku kiri dilakukan di waktu luang dengan membaca 2 
buku dan memberi tau bahwa estimasi membaca buku tersebut sekitar 1 minggu atau 2 minggu. DF 

juga mengaku bahwa dia setelah membaca buku, dia mendiskusikan bersama teman-temannya. 

Sedangkan pada informan AP, dia mengatakan membaca buku kiri itu tidak sering dan juga 

dia mengaku membaca buku kiri juga menerima referensi dari temannya terkait buku apa yang 

bagus untuk dibaca. Dalam menerima referensi buku dari temannya, AP mengatakan membaca 



buku yang teorinya bagus dan pemikirannya cocok untuk anak kuliahan. Jadi AP pun selama 

berkuliah mengatakan membaca buku kiri di setiap semester, yaitu membaca buku kiri 1 hingga 2 

buku. Lalu pada informan TH, ia mengaku membaca buku kiri sesuai kebutuhan. Selain itu dia juga 
membaca buku kiri sebelum tidur. TH mengaku dalam membaca buku kiri juga memilih buku apa 

yang akan dibaca, jadi TH mempelajari buku tersebut sebagai bentuk seleksi dalam memilih buku. 

Selanjutnya pada jawaban mengenai cara memenuhi kebutuhan membaca buku kiri, semua 

informan memiliki jawaban yang hampir sama. Para informan mengaku dalam memenuhi 
kebutuhan membaca buku kiri dengan membeli. Membeli buku kiri dilakukan online maupun 

offline, informan mengaku membeli buku online melalui sosial media seperti instagram dan web e-

commerce, sedangkan pada pembelian offline informan membeli buku di toko buku. Selain itu ada 
juga informan yang membeli buku bekas dalam memenuhi kebutuhannya.  

Informan RAR sendiri, menceritakan dalam memenuhi kebutuhan buku kiri dimulai sejak 
SMA. RAR sendiri memang tertarik membaca buku kiri sejak SMA, mengaku ke perpustakaan 

sekolahnya untuk membaca. Dia juga menjelaskan bahwa di perpustakaan sekolahnya banyak buku 

kiri, tetapi buku kiri tersebut hanya tentang filosofi sejarah, sedangkan buku tentang propaganda 

atau pergerakan sedikit. Lalu RAR juga mengatakan selain membaca di perpustakaan, dia juga 
mencari di daerah yang memang menjual buku tersebut seperti di Jalan Semarang dan Pasar 

Blauran. Tapi menurut RAR memang mencari buku kiri itu lebih gampang di web online. Lanjut 

pada informan CNT, dia mengatakan dalam memenuhi kebutuhan membaca buku kiri dengan 
meminjam pada teman dan meminjam di lapak LISO. CNT juga menjelaskan jika memang ia 

benar-benar membutuhkan, maka ia akan membelinya. Lalu CNT mengatakan akses dalam 

membaca buku kiri menurutnya sekarang ini juga mudah. Akses memunuhi kebutuhan buku kiri 

sekarang dibanding masa sebelumnya memang jauh berbeda. Senada yang diungkapkan oleh 
informan DF, membeli buku kiri pun dapat dipenuhi oleh sosial media di era sekarang yang banyak 

menjual berbagai macam kebutuhan, termasuk kebutuhan membaca buku yaitu salah satunya buku 

kiri. DF pun juga mengatakan bahwa di Indonesia sekarang banyak penerbit-penerbit buku kiri 
seperti Ultimus, Resist Book, dan lain-lain. Hadirnya penerbit-penerbit buku tersebut tentu juga 

menjadi salah satu akses dalam memenuhi kebutuhan membaca buku kiri. Pada informan AP, akses 

memenuhi kebutuhan membaca buku kiri pun sama seperti lainnya yaitu membeli. AP juga 
mengatakan bahwa ia membeli buku biasanya di pasar buku, dalam hal ini AP membeli buku bekas. 

Kemudian AP juga menjelaskan bahwa dia juga membeli buku di toko buku besar seperti Gramedia 

dan Togamas. Sama seperti lainnya, TH juga memenuhi kebutuhan akses membaca buku kiri 

dengan membeli. TH juga mengatakan selain membeli, dia juga pinjam dari teman dan juga taman 
baca LISO. Lalu TH juga bercerita dia juga mendapatkan buku dengan meminjam dari komunitas 

baca di kota Blitar yaitu Pustaka Pijar. 

2.3 Pandangan terhadap Buku Kiri 

 Buku kiri yang juga sebagai sumber ilmu pengetahuan, memang mengalami polemik rumit 
ketika berhadapan dengan suatu kelompok bahkan pemerintahan. Tidak bisa dipungkiri banyak 

terjadi kasus untuk melenyapkan buku kiri atau melarangnya. Anggapan yang terbentuk di 

masyarakat pada akhirnya membentuk konstruksi akibat ulah golongan tertentu untuk menjegal 

buku kiri. Hal itu menunjukkan bahwa kesadaran dan kebebasan individu baik berpikir maupun 
mencari pengetahuan dikekang. 

    Banyaknya stereotip buruk terhadap buku kiri membentuk berbagai asumsi pada 
masyarakat yang tidak mengenal lebih jauh apa buku kiri itu. Adanya permaslahan pada buku kiri 

membuktikan bahwa masyarakat masih kurang sadar terhadap kebebasan individu dalam mencari 

pengetahuan. Terjadinya pelarangan atau pemberangusan terhadap buku kiri menjadi fenomena 



yang masih ditemui di tengah masyarakat. Informan RAR memberikan pandangannya terkait 

permasalahan pada buku kiri. RAR mengatakan bahwa polemik pada buku kiri tidak terlepas dari 

sejarah, hal tersebut juga berkaitan dengan kekuasaan dan pemerintahan. Dari pemaparan RAR 
yang dijelaskan, dia menjelaskan dampak yang terjadi di masyarakat pada buku kiri sehingga 

membentuk stigma negatif. Lalu pada informan CNT menjelaskan bahwa pelaku yang melakukan 

pelarangan karena mereka tidak mengetahui buku kiri secara jelas. Bentuk justifikasi terhadap buku 

kiri memang didasari juga pada faktor sejarah dan juga dengan alasan merusak ideologi. CNT juga 
mengatakan bahwa yang terjadi pada buku kiri juga perlu dicari kebenarannya terlebih dahulu. 

Bentuk adanya pelarangan pada buku kiri menjadi sebuah kemunduran dalam ilmu pengetahuan, 

apalagi minat baca juga rendah. Literatur yang seharusnya bebas dibaca siapa saja justru mengalami 
pelarangan. DF dalam ungkapannya tersebut memberikan penjelasan bahwa pelarangan buku 

menjadi sebuah dekadensi ilmu pengetahuan, disamping itu tingkat literasi masyarakat juga rendah 

dan itu menjadi sebuah ironi. Pandangan mengenai permasalahan buku kiri juga diungkapkan oleh 

informan AP. Dia mengatakan bahwa peristiwa- peristiwa yang terjadi akibat stigma negatif pada 
buku kiri juga dilakukan oleh aparat yang melakukan pelarangan. AP melihat itu merupakan hal 

yang menurutnya sangat disayangkan. Dimana buku kiri hanya dilihat dari covernya saja tanpa 

memahami isi dari bukunya. 

Lalu menurut informan TH mengenai pandangan permasalahan pada buku kiri menurutnya 

hal tersebut merupakan tindakan politik. TH beranggapan bahwa baca buku kiri boleh-boleh saja, 
apalagi buku sebagai sumber pengetahuan yang tentunya dibutuhkan juga oleh akademisi. Berbicara 

pelarangan yang terjadi pada buku kiri, TH mengatakan bahwa tindakan politik juga berdampak 

besar terhadap segala sesuatu termasuk buku kiri, sehingga menimbulkan stigma negatif di 

masyarakat. Berikutnya para informan memaknai buku kiri itu seperti apa, dan juga dari pemaknaan 
tersebut, dapat diketahui pandangan mereka tentang buku kiri. Jawaban atas makna pada buku kiri 

secara jelas nantinya akan memberi jawaban apa buku kiri itu. Memaknai buku kiri menjadi alasan 

kuat mengapa orang bisa tertarik membaca buku kiri terlepas dari kontroversinya. Informan RAR 
dalam memaknai buku kiri mengatakan bahwa buku kiri adalah buku yang menjadi pelopor 

pergerakan, dalam hal yang dimaksud adalah pada buku kiri khususnya di Indonesia sangat erat 

terkait dengan pergerakan pada tahun 1965 yang menurutnya harus diluruskan baik kebenarannya 
sehingga pemikiran di masyarakat dapat dirubah. Sedangkan pada informan CNT dia memaknai 

buku kiri adalah buku yang humanis, dimana buku kiri menurutnya melihat sudut pandang dari 

berbagai pihak. Buku kiri menurutnya juga buku yang sangat rinci dimulai dengan penjabaran yang 

fundamental, sehingga buku kiri sangat teoritis. CNT pun juga memaknai buku kiri adalah buku 
yang memang terdapat propaganda. Pada informan DF, memaknai buku kiri merupakan bacaan 

yang tidak terlepas pengaruh dari orde baru (pemerintahan saat itu). Bagaiamana ruang gerak yang 

berbau kiri itu dikekang. DF mengungkapkan pendidikan itu penting apalagi mengenai kerakyatan, 
dan juga menurutnya sebagai akademisi harus mempunyai wacana terhadap buku kiri, dimana buku 

kiri bukan merupakan masalah. Buku kiri dimaknai DF juga sebagai jawaban berbagai 

permasalahan yang ada di Indonesia. Sedangkan pada informan AP, memaknai buku kiri adalah 
selama buku tersebut tidak menghasut, melukai, atau merugikan orang maupun masyarakat, 

menurutnya boleh saja. Selain itu buku kiri dimaknai AP sebagai buku yang aman dibaca bagi anak 

sekolah, anak kuliah, hingga orang kerja. Lalu pada informan TH memaknai buku kiri sebagai 

kebutuhan ilmu pengetahuan. 

TH mengatakan bahwa terjadinya permasalahan pada buku kiri memang merupakan 

aktivitas politik, dan menurut dia itu termasuk hak mereka yang tidak menyukai buku kiri. TH juga 
memaknai membaca buku kiri merupakan kebebasan masing-masing individu, dia juga mengatakan 

bahwa membaca buku kiri ya masih bebas saja. Selanjutnya pada pandangan buku kiri khususnya 



dalam ruang lingkup kampus, para informan memiliki jawaban mereka sendiri-sendiri. Para 

informan mencoba mnjelaskan kondisi buku kiri di kampus, sehingga memberikan pendapat 

mereka. Kita ketahui bahwa buku kiri di kampus juga terdapat program studi yang mempelajarinya. 
Berbagai disiplin ilmu di kampus pun menjadi contoh bahwa buku kiri juga dipelajari sebagai 

keilmuan mereka. Dengan adanya konstruksi sosial pada buku kiri menjadi sebuah hal yang 

dikatakan aneh apabila terdapat pelarangan atau tindakan lainnya terhadap buku kiri. Padahal 

program studi yang ada di kampus pun juga menggunakan buku kiri sebagai sumber pengetahuan 
juga. 

Berdasarkan jawaban dari informan RAR mengenai buku kiri dalam ruang lingkup kampus, 
dia menyatakan bahwa buku kiri sudah jelas boleh karena ruang lingkup akademik sebagai tempat 

menunut ilmu, apalagi ilmu pengetahuan bersifat objektif. Lalu pada informan CNT, hampir sama 

dengan jawaban pada informan sebelumnya membaca buku kiri itu boleh dan juga merupakan 
kajian keilmuan. CNT juga mengatakan di perpustakaan juga ada buku kiri serta aksesnya sekarang 

menurut juga tidak sulit karena juga terdapat lapak baca buku kiri di lingkup kampus. Berbeda 

dengan 2 informan sebelumnya, informan DF memiliki pengalaman dari temannya dimana ia 

menceritakan bahwa memiliki teman di D3 jurusan PSTP, jurusan itu memiliki mata kuliah 
filterisasi bahan pustaka. DF beranggapan bahwa pemerintah pun memasuki ranah kampus melalui 

matakuliah. Lalu yang terjadi pada perpustakaan unair, DF juga menjelaskan bahwa pemikiran 

terhadap buku kiri yang negatif menurutnya sudah berkurang, tepatnya pada tahun 2013. DF juga 
mengatakan bahwa di perpustakaan unair memiliki koleksi buku kiri juga. Lalu pada informan AP, 

sama seperti jawaban informan lain yaitu tidak masalah dengan adanya buku kiri dalam ruang 

lingkup kampus. AP juga mengatakan selama di berkuliah, buku kiri di perpustakaan fakultasnya 

yaitu FEB jumlahnya sedikit, dan dia mengatakan harusnya perpustakaan menambah lagi jumlah 
koleksi buku kiri, karena menurutnya buku kiri memiliki teori anti mainstream. Selain itu AP juga 

menambahkan jika membaca buku kiri juga merupakan sebuah kebanggaan bahkan bisa dibuat 

untuk gaya-gayaan. 

Lalu pada informan TH, membaca buku kiri di lingkup kampus menurutnya boleh saja. Hal 

itu dikarenakan kebebasan membaca apapun itu tidak boleh terkekang apalagi di kampus. TH juga 
mengatakan tuntutan penelitian di ruang lingkup kampus tentu boleh, hal tersebut juga mendasari 

perlunya kampus menyediakan akses terhadap membaca buku apapun termasuk buku kiri, karena 

kampus sebagai tempat akademisi melahirkan pengetahuan. 

2.4 Analisis 

Konstruksi Sosial 

Momen Konstruksi Sosial Pada 

Buku Kiri 

Analisis Informan 

Internalisasi Mengalami internalisasi 

melalui lingkungan terdekat 

dan lingkungan di dalam 

lembaga, dimana peran 

lingkungan memperkenalkan 

DF dan TH (melalui 

internalisasi lingkungan 

terdekat) 

RAR, CNT, dan AP (melalui 

internalisasi lembaga) 



buku kiri pada masing-masing 

informan. Dari lingkungan 

terdekat dapat diketahui bahwa 

peran internalisasi pada buku 

kiri melalui kerabat dekat yaitu 

dari kakak dan juga teman 

sejawat. Lalu pada lingkungan 

di lembaga seperti sekolah, 

internalisasi yang didapat 

informan berasal dari pelajaran 

di sekolah. Pelajaran tersebut 

adalah sejarah yang menjadi 

titik awal informan mengenal 

buku kiri. 

 

Eksternalisasi Eksternalisasi oleh informan 

disini terdapat tiga hal yang  

melalui implementasi yang 

dilakukan secara mandiri, 

memenuhi kebutuhan, dan 

peran mereka. Implementasi 

yang dilakukan  pertama adalah 

dengan mencoba melakukan 

aktivitas untuk memahami 

buku dengan kebiasaan 

membacanya. Adapun 

Intensitas Membaca 

RAR (sangat baik) 

TH dan DF (baik) 

CNT dan AP (Biasa) 

Cara memenuhi kebutuhan 

CNT, DF, dan TH ( mencari 

buku lewat website online dan 

buku digital) 

RAR dan AP (mencari lewat 

toko buku dan juga bazar) 



frekuensi membaca buku kiri 

yang menjadi simpulan 

aktivitas ekternalisasi mereka, 

tetapi ada juga informan yang 

membaca buku kiri 

berdasarkan frekuensi mereka 

sendiri untuk motif tertentu. 

Frekuensi tersebut berupa 

intensitas membaca buku kiri.  

Kemudian momen 

eksternalisasi selanjutnya yaitu 

implementasi memenuhi 

kebutuhan membaca buku kiri. 

Dimana para informan 

melakukan usaha memenuhi 

kebutuhan buku kiri mereka 

dengan mencari tempat yang 

menjual  atau meminjam buku 

kiri dan juga mengakses buku 

kiri melalui berbagai cara 

berupa digital maupun 

konvensional. Terakhir melalui 

implementasi dari masing-

masing informan lewat peran 

mereka yang juga sebagai 

mahasiswa adalah dengan 

mengajak diskusi, memberikan 

pengetahuan bahwa buku kiri 

juga merupakan sumber 

bacaan, dan melalui pendidikan 

bahwa buku kiri juga dapat 

dipelajari.  

Peran  

RAR (mengajak berdiskusi) 

CNT dan AP 

(mensosialisasikan buku kiri) 

DF (mengajarkan lewat 

pendidikan)  

TH ( netral ) 



Objektivasi Objektivasi merupakan realitas 

pandangan dari suatu individu 

di dunia sosial. Pandangan 

mengenai buku kiri yang 

dilarang menjadi suatu citra 

negatif pada buku kiri yang 

juga merupakan suatu 

pengetahuan. Objektivasi 

tersebut menjadi pertanda 

bahwa konstruksi sosial pada 

buku kiri menghasilkan realitas 

yang diyakini masyarakat. 

Disamping itu pandangan buku 

kiri bisa saja dirubah akan 

tetapi dengan adanya legitimasi 

sebagai bentuk kekuatan dari 

objektivasi membuat 

konstruksi sosial itu tetap 

terjadi.  

RAR dan CNT (objektivasi 

tentang buku kiri dari 

pengetahuan sejarah) 

DF (mengobjektivasi 

pelarangan pada buku kiri 

sebagai pembatasan) 

AP (objektivasi pada buku kiri 

berdasarkan dugaan saja) 

TH (mengobjektivasi  

pelarangan pada buku kiri 

sebagai tindakan politik) 

Kegiatan Membaca 

Kegiatan Membaca Analisis Informan 

Efferent Reading Efferent Reading yaitu kegiatan 

membaca yang dilakukan 

dengan tujuan tertentu, 

terutama untuk menambah 

pengetahuan. Dalam hal ini, 

pembaca juga memiliki motif 

tertentu untuk membaca suatu 

buku. Berdasarkan studi ini, 

buku kiri yang dibaca oleh para 

informan pun didasarkan atas 

kebutuhan yang memiliki 

CNT dan AP 



tujuan dan juga motif. Secara 

sederhana, informan yang 

melakukan Efferent Reading 

hanya membaca buku kiri 

untuk kebutuhan saja. Jadi 

informan dapat dikatakan 

membaca buku kiri hanya 

seperlunya saja. Selain itu 

adanya motif tertentu ketika 

membaca buku kiri juga 

menjadikan informan 

melakukan aktivitas membaca 

buku kiri untuk ditunjukkan 

sebagai sebuah kebanggaan dan 

juga dipamerkan. 

Aesthetic Reading Aesthetic Reading yaitu 

kegiatan membaca yang 

dilakukan atas dasar 

kesenangan. Dalam hal ini 

pembaca memiliki ketertarikan 

terhadap buku yang dibaca, 

dari ketertarikan tersebut 

tumbuh menjadi minat. Ketika 

memiliki minat, seseorang akan 

terus berusaha untuk 

memenuhi kebutuhannya. 

Dapat dikatakan bahwa orang 

yang melakukan Aesthetic 

Reading memiliki minat baca 

karena mereka senang terhadap 

bacaan tertentu sesuai minat 

mereka  dalam hal ini buku 

RAR, DF, dan TH 



kiri. Pembaca buku kiri yang 

menganggap buku kiri sebagai 

bahan bacaan yang 

menyenangkan tentu memiliki 

alasan tersendiri mengapa buku 

kiri menjadi bahan bacaan yang 

disukai. Alasan tersebut yang 

tentu menjadi sebab utama 

adalah terdapat hal menarik 

bagi pembaca sehingga 

melakukan Aesthetic Reading 

pada buku kiri. 

 

 

Informan Intensitas Pembaca Aktif Pembaca Pasif 

RAR Selalu membaca buku 

kiri setiap hari 

   

CNT Memilih buku kiri yang 

dianggap menarik dan 

juga termasuk sastra 

   

DF Membaca buku kiri 

dalam 1 atau 2 minggu 

   

AP Membaca buku kiri 

setiap 6 bulan sekali 

   

TH Selalu membaca buku 

kiri sebelum tidur 

   

 



Simpulan 

Hasil penelitian dalam studi ini yang membahas konstruksi sosial komunitas LISO yang 
terjadi pada buku kiri, berdasarkan fenomena yang telah disebutkan terjadi karena orang yang 

memiliki kekuasaan, dimana dengan adanya kekuasaan menjadi salah satu penyebab terjadinya 

tindakan pelarangan dan pemberangusan buku kiri. Kemudian pada kosntruksi sosial yang dialami 

oleh informan terhadap buku kiri berdasarkan 3 momen konstruksi sosial dari  Berger dan 
Luckmann yaitu internalisasi, eksternalisasi, dan objektivasi. Dimulai dari internalisasi yang 

dialami melalui sosialisasi primer dan sekunder yang didapat melalui lingkungan pada individu. 

Lingkungan tersebut ialah lingkungan primer melalui lingkungan terdekat seperti keluarga dan 
teman, lalu terdapat juga lingkungan sekunder yang berasal dari lingkungan lembaga seperti di 

institusi pendidikan. Sosialisasi dari kedua lingkungan tersebutlah yang menjadi titik awal 

konstruksi sosial bisa terjadi, dalam hal ini buku kiri sebagai buku yang mendapat penilaian buruk 
dari sistem realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Lalu pada eksternalisasi yang merupakan 

aktivitas individu untuk ikut secara langsung terkait konstruksi sosial yang terjadi dan melakukan 

implementasi. Dalam implementasinya, terdapat 3 aspek yang dilakukan yaitu intensitas membaca, 

cara memenuhi kebutuhan, dan peran di dalam konstruksi sosial pada buku kiri. Kemudian pada 
momen objektivasi, informan dalam penelitian ini mendapatkan konstruksi sosial dari realitas yang 

telah dibuat dan menghasilkan pandangan sendiri dengan objektivasi. Informan dalam 

mengobjektivasi akhirnya menyimpulkan bahwa sebab dan tindakan yang dilakukan pada buku kiri, 
merupakan bentuk konstruksi sosial. Dalam objektivasi pun, akhirnya setiap individu memiliki 

subjektivitas, yang dimana hal tersebut juga mendapatkan legitimasi untuk tetap melanggengkan 

konstruksi sosial. 

Tipologi pembaca sebagai bentuk nilai pemahaman dari para informan yang membaca buku 

kiri, menjadi suatu cara untuk mengetahui individu membaca buku kiri dengan motif dan tujuannya. 

Hal tersebut dapat digolongkan dalam Efferent Reading dan Aesthetic Reading yang melakukan 
kegiatan membaca berdasarkan tujuannya. Dari 2 tipe kegiatan membaca tersebut, efferent reading 

merupakan kegiatan membaca  yang bertujuan untuk tercapainya suatu kepentingan, lalu aesthetic 

reading adalah kegiatan membaca yang dilakukan untuk kesenangan sehingga dapat menikmati 
buku yang dibaca. Melalui kegiatan membaca tersebut dapat dilihat juga informan melakukan 

aktivitas membaca berdasarkan intensitasnya. Dengan mengetahui pembaca buku kiri melalui 

intensitasnya, maka diketahui pembaca tersebut memahami buku kiri secara mendalam atau tidak. 

Berdasarkan pemaparan informan mengenai intensitas membacanya, semua informan terbagi dalam 
2 tipologi pembaca yakni pembaca aktif dan pembaca pasif. Pembedaan tersebut dilihat melalui 

intensitas membaca dan implementasi secara langsung seperti diskusi bersama teman dan hal 

tersebut merupakan pembaca aktif. Sedangkan pada pembaca pasif dilihat hanya intensitasnya saja 
dan tujuan motifnya membaca buku kiri. 
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