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Abstrak 

Budaya literasi (baca-tulis) merupakan hal yang sangat penting untuk dipunyai manusia guna 
memajukan peradaban hidupnya. Mengakarnya budaya literasi akan membuat masyarakat 
terbiasa berpikir kritis dan melakukan telaah ulang atas segala hal yang ada di sekitarnya. 
Berbicara mengenai bahasa, tentunya tidak lepas dari pembicaraan mengenai budaya karena 
bahasa itu sendiri merupakan bagian dari budaya. Sehingga, pendefinisian istilah literasi 
tentunya harus mencakup unsur yang melingkupi bahasa itu sendiri, yakni unsur sosial budaya. 
Diskursus Asia-Afrika yang menjadi poros kekuatan yang pernah dibayangkan Presiden 
Soekarno bisa menjadi kekuatan baru (new forces) untuk menghalau dominasi dua blok di 
dunia. Asia-afrika adalah inisiatif jenius politik Soekarno yang melihat sisi persatuan Asia-
Afrika sebagai sebuah kekuatan progresif, bukan hanya bagi kelangsungan pembangunan 
ekonomi dan tawaran posisi politik, tapi juga maslahat dalam  bidang kebudayaan untuk 
menjadi tuan rumah di negeri sendiri atau yang disebut juga dalam berdaulat dibidang politik, 
berdikari di ekonomi maupun berkepribadian bidang kebudayaan. Peristiwa Konperensi Asia-
Afrika (KAA) yang dilangsungkan di Bandung pada 18 April 1955 itu kemudian menjadi 
sumber mata air inspirasi bagi penyelenggaraan serupa di beberapa bidang kebudayaan dan pers 
seperti Konperensi Wartawan Asia-Afrika, Konperensi Pengarang Asia-Afrika, Festival Film 
Asia-Afrika, kemudian Konperensi Sastrawan Asia-Afrika yang digalang terus-menerus dan 
menjadi momentum bagi berlangsungnya kontak kesetiakawanan dan membangun relasi dunia 
untuk yang lebih spesifik. Salah satunya termasuk dalam dunia sastra yang mengikrarkan  
bersama melawan kolonialisme dibidang budaya untuk memajukan perdamaian dunia. Pada 
makalah ini penulis akan membahas mengenai poin solidaritas Asia-Afrika, merupakan 
konsensus yang menyepakati kerjasama maupun pembentukan budaya literasi di masing-masing 
suatu negara baru. Dan pada akhirnya, dua benua tersebut dipersatukan pula dengan kesamaan 
historis serta kontak kebudayaan dimasa lampau antar leluhur mereka.Namun pada dasarnya ide 
awal tentang pembentukan identitas pribumi sudah dibentuk sejak masa lampau, meskipun 
sempat diputus oleh datangnya supremasi Eropanisasi dalam budaya. 

Kata kunci: Budaya Literasi, Negritude,Solidaritas Asia-Afrika, Kolonialisme Budaya 
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1.  Pendahuluan 

Globalisasi telah meretas sekat-sekat geografis negara dan memberikan 
pengaruh yang signifikan bagi dunia. Trend informasi yang begitu cepat menuntut 
setiap bangsa untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang dimiikinya. 
Selain itu, akselerasi diperlukan demia mengejar ketertinggalan, sekaligus menjembati 
jurang antara negara maju dan negara berkembang. Dalam menjawab tantangan global, 
Indonesia membutuhkan tangan para intelektual muda yang kompeten dan mampu 
bersaing di tingkat dunia. Pasalnya, posisi pemuda begitu strategis mengingat daya nalar 
dan semangatnya yang tinggi. 

Budaya literasi (baca-tulis) merupakan hal yang sangat penting untuk dipunyai 
manusia guna memajukan peradaban hidupnya. Mengakarnya budaya literasi akan 
membuat masyarakat terbiasa berpikir kritis dan melakukan telaah ulang atas segala hal 
yang berada di sekitarnya.Kenyataan itu memaparkan bahwa masyarakat kita masih 
belum terbiasa dengan budaya baca. Malah, kini ada budaya lisan baru yang bersifat 
audio visual, yang ditampilkan oleh telivisi, yang nyatanya lebih disukai dibanding 
budaya mengolah informasi dari sumber bacaan tertulis. Menurut Van Peursen 
(1989:141) manusia dapat belajar, lebih banyak daripada makhluk hidup lain, dan hasil 
pelajaran itu dapat dititipkan kepada bahasa, sehingga angkatan yang akan datang dapat 
menampung hasil pelajaran itu, kalau perlu dapat menghafalkannya, sehingga tak ada 
sesuatu pun yang hilang. Dengan demikian apa yang dipelajari setiap angkatan 
menambah kazanah pelajaran dari angkatan-angkatan dulu, sehingga pengetahuan dan 
pengertian lalu betimbu-timbun. 

Demikian pula sejarah sastra Indonesia dalam pandangan sastrawan yang 
revolusioner yang tumbuh dicetuskan setelah dan sebelum proklamasi kemerdekaan 
Agustus 1945 dan persoalan-persoalan yang sebelumnya yang memperlihatkan garis 
besar patrotik. Semua materi itu disajikan dan diramu kembali hingga memperlihatkan 
kelanjutan bagaimana sastrawan membaca sejarah sastra dan mengambil tindakan-
tindakan praktis setelah refleksi historis.  

Selama satu dasawarsa (1955-1965) hubungan kerjasama dan ikatan antara 
negara-negara di Asia-Afrika diperkuat aktivitas kebudadayaan yang bertujuan 
memperkuat benteng pertahanan negara-negara Asia-Afrika yang terhitung ada dua 
peristiwa penting dalam sejarah kebudayaan terbesar yang melibatkan dua benua ini, 
yakni Konferensi Film Asia-Afrika dan Konferensi Sastrawan Asia-Afrika3, yang bisa 
ditangkap dari gairah yang meluap-luap itu adalah bahwa gerakan imperialisme yang 
menyaru dalam baju-baju kebudayaan dari negara-negara barat tidak bisa dilawan hanya 
dengan mengandalkan kekuatan dalam negeri sendiri. Diperlukan kerjasama Inter-
nasional dari negara-negara sepaham. Momentum bertemunya negara-negara sepaham 
dalam taraf yang besar adalah Konferensi Asia-Afrika pada 1955 yang berlangsung di 
bandung. 

In 1955 when Richard Wright, the noted African American writer then resident in 
Paris, decided to attend the Bandung Conference,many of his European friends 

                                                 
3 Lihat dari, Muhidin M Dahlan dan Rhoma Dwi Aria Y. 2008.Lekra Tak Membakar Buku. Konferensi 

Sastrawan Asia Afrika Merawat Semangat Perlawanan Bersama.”Lekra-juga badan-badan sealiran 
dengannya, termasuk dalam hal ini komunis-barangkali adalah satu organ kebudayaan yang paling 
aktif menjalin seluruh kerjasama dan ikatan antara negara-negara di Asia-Afrika.Hal 139. 
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thought this would be an occasion simply for criticizing the WestEven Gunner 
Myrdal, in contributing the foreword to the book that Wright wrote as a result of 
his experience at Bandung, ended up penning an indictment of what happened in 
Bandung: “His [Wright’s] interest was focused on the two powerful urges far 
beyond Left and Right which he found at work there: Religion and Race. ... Asia 
and Africa thus carry the irrationalism of both East and West.4” 

Sejak itu posisi Indonesia memang diperhitungkan dalam pertemuan antara 
Asia-Afrika. Karena memang di sinilah lahir Konferensi Internasional pertama antara 
dua benua pada 1955 yang melahirkan 10 prinsip bandung atau yang lebih dikenal 
sebagai “Bandung Spirit”. Momentum 1955 itu digalang terus-menerus dan menjadi 
momentum bagi berlangsungnya kontak-kontak kesetiakawanan yang lebih spesifik. 
Termasuk dalam dunia sastra dan perfilman yang bertujuan untuk membangun proses 
pola pikir manusia agar lebih maju mengingat dari masing-masing negara yang 
mengikuti momentum tersebut dibilang negara yang baru saja merdeka dari penjajahan. 

2.  Metodologi Penelitian 

Proses metodologis yang penulis lakukan adalah mendalami studi literature 
dengan bertolak pada manfaat budaya literasi sebagai pengembangan dari baca-tulis 
manusia. Sementara itu perkembangan teknologi informasi, komunikasi, dan 
transformasi menyebabkan interaksi manusia yang berasal dari berbagai belahan dunia 
dengan latar belakang sosio-kultural yang beragam itu semakin tinggi. Kemampuan 
beradaptasi secara cepat dengan berbagai situasi budaya yang ada merupakan prasyarat 
mutlak untuk keberhasilan menjalin hubungan dengan orang-orang dari berbagai latar 
belakang sosial budaya.  

Pada point berikutnya penulis mencoba menganalisis peranan budaya literasi 
yang mampu membangun relasi berbagai antarnegara yang terjadi pada momentum 
solidaritas Asia-Afrika 1955 sehingga memberi konferensi lanjutan mulai dari, KPAA 
(Konferensi Pengarang Asia-Afrika), KSAA (Konferensi Sastrawan Asia-Afrika), 
kemudian FFAA (Festival Film Asia-Afrika) sebagai kontak kesetiakawanan dalam 
melawan kolonialisme budaya serta meningkatkan hubungan kerja dari masing-masing 
negara (dunia ketiga) yang baru saja merdeka. 

Bagaimana peran KPAA, KSAA, dan FFAA dalam membangun relasi dunia 
serta membentengi negara yang baru merdeka ? 

3.  Budaya Literasi 

Secara sederhana, literasi dapat diartikan sebagai sebuah kemampuan membaca 
dan menulis. Kita mengenalnya dengan melek aksara atau keberaksaraan. Namun 
sekarang ini literasi memiliki arti luas, sehingga keberaksaraan bukan lagi bermakna 
tunggal melainkan mengandung beragam arti (multi literacies). Ada bermacam-macam 
keberaksaraan atau literasi, misalnya literasi komputer (computer literacy), literasi 
media (media literacy), literasi teknologi (technology literacy), literasi ekonomi 
(economy literacy), literasi informasi (information literacy), bahkan ada literasi moral 
(moral literacy). Jadi, keberaksaraan atau literasi dapat diartikan melek teknologi, 

                                                 
4 Lihat, Gunner Myrdal, foreword, to Richard Wright, The Color Curtain: A Report on the Bandung 

Conference.1956.New York: World Publishing 
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melek informasi, berpikir kritis, peka terhadap lingkungan, bahkan juga peka terhadap 
politik. Seorang dikatakan literat jika ia sudah bisa memahami sesuatu karena membaca 
informasi yang tepat dan melakukan sesuatu berdasarkan pemahamannya terhadap isi 
bacaan tersebut. Menurut Kimbey (1975: 662) kebiasaan adalah perbuatan yang 
dilakukan secara berulang-ulang tanpa adanya unsur paksaan. Kebiasaan bukanlah 
sesuatu yang alamiah dalam diri manusia tetapi merupakan hasil proses belajar dan 
pengaruh pengalaman dan keadaan lingkungan sekitar. Karena itu kebiasaan dapat 
dibina dan ditumbuh kembangkan. Sedangkan membaca (Wijono 1981, 44 dan Nurhadi 
1978: 24) merupakan suatu proses komunikasi ide antara pengarang dengan pembaca, di 
mana dalam proses ini pembaca berusaha menginterpretasikan makna dari lambang-
lambang atau bahasa pengarang untuk menangkap dan memahami ide pengarang. Maka 
kebiasaan membaca adalah kegiatan membaca yang dilakukan secara berulang-ulang 
tanpa ada unsur paksaan. Kebiasaan membaca mencakup waktu untuk membaca, jenis 
bahan bacaan, cara mendapatkan bahan bacaan, dan banyaknya buku/bahan bacaan 
yang dibaca.  

Kemampuan membaca merupakan dasar bagi terciptanya kebiasaan membaca. 
Namun demikian kemampuan membaca pada diri seseorang bukan jaminan bagi 
terciptanya kebiasaaan membaca karena kebiasaan membaca juga dipengaruhi oleh 
faktor lainnya (Winoto, 1994: 151), seperti ketersediaan bahan bacaan. Sedangkan, 
Gould (1991: 27) menyatakan bahwa dalam setiap proses belajar, kemampuan 
mendapatkan ketrampilan-ketrampilan baru tergantung dari dua faktor, yaitu faktor 
internal dalam hal ini kematangan individu dan ekternal seperti stimulasi dari 
lingkungan. 

Menurut Chan Yuen Chin (2001:1) : 
a). Literasi informasi sangat penting untuk kesuksesan belajar seumur hidup. 
b). Literasi informasi merupakan kompetensi utama dalam era informasi. 
c). Literasi informasi memberi kontribusi pada perkembangan pengajaran dan 

pembelajaran. 

Zurkowski, orang pertama yang menggunakan konsep literasi informasi 
menyatakan bahwa orang yang terlatih untuk menggunakan sumber-sumber informasi 
dalam menyelesaikan tugas mereka disebut orang yang melek informasi (information 
literate). Mereka telah mempelajari teknik dan kemampuan menggunakan alat-alat dan 
sumber utama informasi dalam pemecahan masalah mereka (Behrens, 1994 : 310). 

4.  Kebangkitan Sastra Dunia Ketiga 

Kebangkitan kembali produksi pengetahuan dalam ruang kebudayaan dinilai 
sebagai usaha melepas stigmatisasi Indigenous Peoples yang digolongkan sejajar 
dengan flora dan fauna, tipologi hirarkis evolusi manusia dan berbagai sistem 
perekamannya diisi oleh penemuan baru, peta wilayah yang diperebutkan penguasa 
Eropa. Smith, (2003: 86) mengkaitan dengan Indigenous Peoples disusun dalam urutan 
berdasarkan: keyakinan bahwa mereka mendekati manusia (nearly human), hampir 
manusia (almost human) atau belum manusia (sub-human)5. Dengan demikian, pola 

                                                 
5 Lihat, Smith, Tuhiwai Linda. 2003. Kolonisasi Pengetahuan: Pandangan Intelektual Maori-Selandia 

Baru.. Lebih lanjut lagi, Penggolongan ini sering kali didasari oleh pertimbangan bahwa bangsa yang 
dimaksud mempunyai “jiwa”,dan karena itu layak”diselamatkan” serta dapat dididik dan disekolahkan. 
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pendisiplinan pribumi ala Foucaldian ataupun relasi kuasa-pengetahuan ditanamkan 
sebagai upaya penaklukan sosio-antropologis dalam ruang kolonisasi kebudayaan atau 
dalam bahasa Edward Said disebut Orientalisme6. 

Edward Said dalam Smith, (2003:86) mengatakan bahwa pembagian garis batas 
antara Barat-Timur membuka peluang bagi pembagian dunia secara politik dan 
pertarungan antar negara Barat dalam membangun superioritas posisional yang lentur 
atas dunia yang dikenal dan yang diperkenalkan. Nyoman Kutha Ratna (36: 2008) 
Keberhasilan Eropa modern dalam menguasai koloni-koloninya tidak semata-mata 
diakibatkan oleh kekuatan fisik dan hubungan ini ada kekuatan lain yang dalam 
beberapa hal justru lebih berperan, yaitu wacana. Stelsel Imperialisme dan Kolonialisme 
adalah formasi spesifik untuk melihat, menamai, dan mengetahui komunitas indigenous. 
Sedangkan Sastra dan teori poskolonial menginvestigasi apa yang akan terjadi ketika 
dua budaya bertemu dan bertentangan dan ketika salah satu dari keduanya dan dengan 
ideologi-ideologinya berkuasa dan menganggap lebih superior dari yang lain. Setelah 
penjajahan terjadi da yang terjajah menyadari dan berfikir serta kemudian menulis 
mengenai tekanan yang mereka rasakan dan hilangnya identitas budaya mereka, teori 
postkolonial muncul. Didukung dengan rasa frustasi dari bangsa yang dijajah, 
bertentangan budaya yang langsung dan personal dengan budaya penjajah, ketakutan, 
harapan, dan impian mereka tentang masa depan serta bagaimana budaya jajahan 
merespon dan menanggapi perubahan-perubahan dalam bahasa, kurikulum pendidikan, 
perbedaan ras, pemilik diskursus budaya yang bukan milik mereka, termasuk cara 
menulis, menjadi konteks dalam teori postkolonialisme budaya mereka, teori 
postkolonial lambat laun menjadi berkembang.  

5.  Perbudakan di Amerika Serikat 

Horace Campbel (1: 2008) Emansipasi formal budak-budak Afrika di Karibia 
terakhir terjadi pada pertengahan pertama abad ke 18. Sejak saat itu kemudian 
dimulailah sebuah totaliter di jantung Afrika, dengan tujuan-tujuan yang sama dengan 
berbagai jenis perbudakan yang terjadi selama periode perbudakan tersebut. Pembagian 
populasi-populasi bebas ke dalam kelas-kelas yang berbeda lebih tajam ketimbang pada 
periode perbudakan, dan bermunculannya buruh migran, Asia, Afrika dan Eropa secara 
umum telah merampas kepercayaan diri, masa yang diperlukan sebelum masyarakat 
membawa nasibnya ke dalam tangannya sendiri. 

Ketika Proklamasi kemerdekaan di Spanish Town 1 Agustus 1834, para budak 
sebelumnya yang kompensasinya 20 juta poundsterling telah dibayarkan kepada para 
tuan mereka di mana mereka telah diharuskan melayani dalam satu periode perintah 
masa magang selama empat tahun7. Sedangkan pada Kongres Pan Afrika pertama 
berlangsung segera W.E.B DuBois menyatakan “masalah abad kedua puluh adalah 

                                                                                                                                               
Sistem untuk menata, menggolongkan dan menyimpan pengetahuan baru tersebut, dan untuk 
mengemukakan makna dari berbagai penemuan ilmiah yang lazim disebut “penelitian”. Hal 83-104 

6 Lihat, Kusmarni Yani. Tanpa tahun. Teori Poskolonial: Suatu Kajian Tentang Teori Poskolonial Edward 
W.Said. hal.7, lebih lanjut Isu-isu ini muncul pada awalnya ke permukaan berhubungan dengan control 
militer dan keterbelakangan ekonomi. Dominasi dan subordinasi adalah sebuah hubungan yang tidak 
hanya terjadi antarnegara atau antaretnis, tetapi juga dalam sebuah negara atau dalam suatu etnis 
tertentu, bahkan pada relasi kekuasaan gender. 

7 Lihat dari, Horace Campbell.2008. Rastafi dan Perlawanan. Dari Emansipasi sampai pemberontakan 
Morant Bay 1865.Hal 55-57 
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masalah garis warna kulit”.W.E.B DuBois merupakan arsitek dari Kongres Pan-Afrika 
yang diadakan pada tahun 1900 dan 1945. Konferensi ini telah menumbuhkan respon 
orang-orang Afrika terhadap ketertindasan mereka yang kemudian disajikan sebagai 
sebuah titik koordinat bagi bermacam-macam perjuangan yang berlangsung di tengah-
tengah kaum kulit hitam. Pengikut Pan-Afrikanisme yang menginisiasi konferensi dan 
menulis brosur tentang Afrika melakukan sebuah latihan pendefinisian diri yang 
ditujukan pada pembentukan suatu rasa penghargaan diri yang lebih luas dan berharga 
ketimbang yang dikeluarkan ideologi kapitalisme Barat8. Dalam gerakan Negritude 
terdapat suatu pemikiran konstan secara sadar dan sengaja akan penghancuran mitos-
mitos dan steorotipe tenatng negro. Gerakan ini juga merepresentasikan protes keras 
terhadap kolonialisme Prancis9. 

Pada abad 20, perhatian sastrawan Afro-Amerika banyak dicurahkan pada 
hubungan seni (fiksi, musik, teater, puisi,dll) dan perkembangan pemahaman 
karakteristik budaya Afro-Amerika. Pada masa tersebut penulis seperti Langston 
Hughes dan Richard Wright menulis karya-jarya yang menggambarkan orang-orang 
Afro-Amerika yang berinteraksi budaya mereka. Tracy Flemming, Ph.D.(7:2010) 
Wright, yang sangat dipengaruhi oleh komunisme selama tahun 1930-an. Karena 
Hughes adalah bagian dari muda Harlem "Renaissance" intelektual, dan karena 
kesadaran umum nya tradisi intelektual sebelumnya Hitam, saya berpendapat bahwa 
Hughes gol untuk peran intelektual Hitam selama tahun 1930-an itu jauh lebih 
membumi, setidaknya untuk Afrika Amerika, dibandingkan Richard Wright budaya 
kerja selama periode ini. Konsentrasi Wright pada "masalah nasionalisme" tentu bisa 
dibaca sebagai awal indikasi apa Cedric Robinson diamati sebagai realisasi Wright 
batas Marxisme untuk Hitam (dan non-Eropa) masyarakat. 

Menurut Julian Kunnie (2012:1) kritik Richard Wright dari negritude seperti 
yang diusulkan oleh Africana filsuf seperti Leopold Senghor dan Aimé Cesaire, dengan 
menerangi pentingnyaRichard Wright karya bahwa kapitalisme mengkritisi secara 
khusus, Black Boy, Black Power, The Color Curtain, Native Son, dan White Man, 
Listen!.Ini akan menyelidikisubyek Wright wawasan kritik Barat kolonialisme dan 
imperialisme, advokasidari solidaritas dari semua terjajah dan bangsa berwarna dunia 
dalam perlawanan terhadap Baratimperialisme, dan perjuangan dengan pandangan 
dunia adat budaya dalam kehidupan Hitam, Coklat,Merah, dan Kuning masyarakat, 
terutama dalam pengertian mengakui sendiri menjadi "tak menentu" orang di dunia 
Barat. 

Richard Wright has been considered one of the greatest writers of the twentieth 
century, particularly in his amazing ability to capture the reality of the Black 
experience in the United States and the obdurate nature of white supremacy and 
racism that has been bent on destroying the humanity of Black people and other 
people of color in the world10. 

                                                 
8 Lihat dari, Horace Campbell.2008. Rastafi dan Perlawanan. Pan-Afrikanisme dan Garveyisme.hal 103-

104 
9 Lihat dari, Horace Campbell.2008.Rasta dan Perlawanan.Hal 108. Negritude adalah afirmasi atas 

identitas kulit hitam yaitu identitas sebagai kulit hitam terutama kepekaan mereka terhadap sejarah 
dan budaya khas kulit hitam sebagai suatu yang harus dibanggakan. 

10 Lihat dari, Julian Kunnie.2012. Richard Wright’s Interrogation of Negritude:Revolutionary 
Implications for Pan Africansm and Liberation. “In reading his Rite of Passage, little tear drops welled 
in my eyes as I reflected on the horrific and intentionally excruciating policies and practices of white 
America in placing Black children in particular in foster homes and irrationally and willfully tearing 
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Dapat disimpulkan bahwa karya Richard Wright untuk memajukan pembebasan 
dan dekolonisasi perjuangan bangsa-bangsa tertindas dunia yang dikepung oleh 
kapitalisme, pemusnahan lingkungan, adat budaya, dan sosial-ekonomi yang dibelenggu 
keserakahan. Hal ini diperkuat oleh Horace Campbell (2009:108) negritude nya 
Leopold Senghor adalah dogma kaum intelektual yang teralienasi, dan di Haiti, Francois 
Duvalier mengubah Negritude ke dalam mitologi yang menakutkan yang memaksa 
rakyat untuk hidup dengan berdiri di atas kaki mereka sendiri.  

Saddik Mohamed Gohar, Ph.D.(2007:152) Langston Hughes, yang tertarik pada 
Marxisme dalam tiga puluhan, Al-Fayturi ditemukan di realisme sosialis cara yang tepat 
untuk ekspresi puisi selama era dekolonisasi. Kedua penyair tidak resmi bergabung 
partai politik, namun, mereka ditemukan di ideologi Marxis Sosialis horizon yang lebih 
luas untuk perjuangan kulit hitam melawan penindasan kulit putih. Dudley Randall 
menunjukkan bahwa banyak penulis hitam ditemukan di ideologi Marxis alternatif putih 
sistem kapitalis terintegrasi dalam eksploitasi dan rasisme. Randall berpendapat: 

Even if black writers did not join the Communist Party they were sympathetic 
toward it and its policy of non-discrimination. Black writers did not give up their 
struggle for Negro rights but regarded it as part of the struggle for the rights of 
man everywhere (Randall 1973: 36). 

Trend populer puisinya dan bergerak menuju seni Marxis memprioritaskan 
narasi sosial dan politik yang mencerminkan kepentingan manusia. Mengeksplorasi 
masalah etnis dari perspektif perjuangan kelas, Hughes, di post Harlem Renaissance era, 
pengganti puisi folklore tahun 1920-an dengan puisi protes dan konfrontasi pidato 
revolusi terhadap kebijakan rasisme di Amerika Serikat11. 

Kennedy dan Dana Gioia (400:2002) Puisi karya Langston Hughes yang 
menjadi “pengawal citra” bangsa Afro-Amerika dengan identitas budayanya. 

Negro 

I am a Negro: 
Black as the night is black, 
Black like the depths of my Africa. 

I've been a slave: 
Caesar told me to keep his door-steps clean. 
I brushed the boots of Washington. 

I've been a worker: 
Under my hand the pyramids arose. 
I made mortar for the Woolworth Building. 

I've been a singer: 
All the way from Africa to Georgia 

I carried my sorrow songs. 

                                                                                                                                               
them apart from the families with which they establish consanguineous bonds over time, a classic case 
of modern day capture, removal, and enslavement.”Hal 2. 

11 Lihat dari, Saddik Mohamed Gohar, Ph.D.2007.Dismantling the History of Slavery and Colonization in 
the Poetry of Mohamed Al-Fayturi and Langston Hughes. “Unlike Al-Fayturi who remains faithful to 
the black/African cause, putting race and color in the center of his poetic universe, Hughes deals with 
the suffering of the black people not in terms of black/white conflict but as part of the struggle of the 
proletariat against the ruling capitalist minority”.Hal 153 
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I made ragtime. 

I've been a victim: 
The Belgians cut off my hands in the Congo. 
They lynch me now in Texas. 

I am a Negro: 
Black as the night is black, 
Black like the depths of my Africa. 

 

Membaca puisi di atas citra black atau hitam sangat menonjol dan citra ini 
dikontraskan dengan citra kulit putih. Dari pengkontrasan tersebut muncul gambaran 
bahwa kulit putih ada dalam posisi di atas kulit hitam artinya budaya orang kulit putih 
mendominasi budaya kulit hitam. Ini terlihat misalnya dari pekerjaan-pekerjaan yang 
dilakukan oleh orang kulit hitam Dan dominasi ini tidak hanya berlangsung di Amerika 
saja, tetapi sudah berlangsung sejak dahulu kala di benua Eropa. 

Sedangkan dalam menangkap sejarah revolusi di Afrika, Al - Fayturi menulis 
banyak puisi tentang tokoh-tokoh politik yang penting seperti Patrice Lumumba, Nelson 
Mandela dan Senghor. Merayakan revolusioner Afrika dan Amerika Latin yang 
menantang dampak menghancurkan imperialisme, Al-Fayturi mendesak para pemimpin 
dunia ketiga untuk mengusir pasukan yang mencoba untuk mengeksploitasi bangsa 
mereka. Seperti contoh puisi yang berjudul “Nkrumah” sebagai pahlawan nasional yang 
berpartisipasi dalam pembebasan itu tidak hanya negara, tetapi juga negara-negara 
Afrika lainnya12: 

Your face shines 
in the light of all revolutions 
the image of Ghana 
and free Congo 
O Nkrumah 
your face awakens in me 
ancient feelings of pride and glory 
your face carries the smell 
of my homeland across the forests of Africa (Complete Works, Vol. I 1979: 355). 

Dalam puisi yang sama, yang menyakitkan al-fayturi mengingat kembali 
kenangan dari benua hancur oleh perbudakan dan kolonialisme: 

I see the African land, mountains, 
fountains, clouds and waterfalls 
overwhelmed with tears 
I see my naked people 
abandoned on the roads 
O Nkrumah 
you are a banner of freedom 

                                                 
12 Lihat dari, Saddik Mohamed Gohar, Ph.D.2007.Dismantling the History of Slavery and Colonization in 

the Poetry of Mohamed Al-Fayturi and Langston Hughes. He vehemently insists on the natural right of 
revolution against those who showed contempt for the African people disparaging their intelligence 
and potential. Capturing the history of revolution in Africa, Al- Fayturi wrote many poems about 
important political figures such as Patrice Lumumba, Nelson Mandela and Senghor. Celebrating 
African and Latin American revolutionaries who challenged the devastating impact of imperialism,Hal 
165 
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hovering over great Africa (Complete Works, Vol. I 1979: 357). 

Di 'Lumumba, matahari dan pembunuh ', Al-Fayturi revolusioner Afrika, Patrice 
Lumumba, dengan proporsi heroik menganggapnya sebagai lambang perjuangan 
melawan penjajahan Eropa: 

O Lumumba 
you are the golden sword of our land, 
directed toward the heads of our executioners 
O Lumumba 
be a flame in our wounds 
paint the flags of revolution with our blood 
fix the flags of freedom in our soil (Complete Works, Vol. I 1979: 345) 

 
Seperti contoh puisi dari karangan Sitor Situmorang pada tahun 1956 yaitu : 

Algojo putih telah beraksi 
Menghabiskan nyawa pejuang ! 
Di Kongo sana 
Komplotan lama diulang ! 
 
Mati pahlawan hitam, 
Untuk Afrika Merdeka 
Asia Merdeka, Dunia Merdeka 
Dibunuh dalam perangkap 
 
Hei, pemuda seluruh dunia 
Pejuangmu telah gugur 
Tapi tidak untuk penghabisan kali 
 
Lihat 
Si-Penjajah belum hancur ! 
Lumumba, Lumumba tewa ! 
Rakyat Asia-Afrika 
Nyalakan terus api Revolusi ! 
Tuntut bela ! 
Tuntut nyawa ! 
  Awas !(sitor situmorang) 
 

Bukti betapa bulatnya sikap pengarang Asia-Afrika melibatkan diri menghantam 
imperalisme dilihat dari tanggapan para pengarang yang mengkhawatirkan betul 
perkembangan politik di Kongo setelah Perdana Menteri Kongo Patrice Lumumba 
dibunuh kelompok-kelompok reaksioner13. 

                                                 
13 Lihat dari, Muhidin M Dahlan dan Rhoma Dwi Aria Y. 2008.Lekra Tak Membakar Buku.Hal 143, ”PP 

Lekra yang diwakili Joebaar Ajoeb mengeluarkan pernyataan sikap bahwa “Pembunuhan keji yang 
dilakukan komplotan imperialis internasional terhadap PM Konggo Patrice Emery Lumumba tak bisa 
lain mengandung anti teror pula terhadap kebangkitan Afrika... Kaum kebudayaan Indonesia merasa 
pembunuhan tak bermoral itu adalah penghinaan terhadap jiawa dan semangat Bandung. Karena itu 
kebudayaan Indonesia harus memberi jawaban setimpal terhadap penghinaan kolonial itu. Biro tetap 
Pengarang-Pengarang Asia Afrika di Colombo mengeluarkan protes keras pula dan meminta tanggung 
jawab langsung Amerika dan Belgia. Dari Karakas, Venezuela, sejumlah penyair mengirim kawat 
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6.  Solidaritas Asia-Afrika dan KSAA, KPAA, FFAA 

Pada konteks sejarah politik, event ini digelar saat kondisi internasional diwarnai 
pembagian dunia berdasarkan dua kutub ideologi yaitu kapitalisme dan komunisme, dan 
uniknya juga pembagian ini disertakan “kode semantik” wilayah/Blok Barat yang 
diwakili Amerika Serikat dan Blok Timur diwakili oleh Uni Soviet. Pun begitu, 
pembagian blok yang selalu dihubung-hubungkan mistifikasi pemenang Perang Dunia 
II, ditandai dengan pembagian Jerman sebagai “pihak yang kalah perang” lewat 
pembangunan tembok yang memisahkan Jerman Barat dan Jerman Timur, sementara itu 
“kontestasi penguasa dunia” pun mulai dimulai dengan perlombaan IPTEK, 
pengembangan nuklir, intervensi militer di Semenanjung Korea dan Vietnam, ekspansi 
kebudayaan dan pengetahuan, dan perebutan pengaruh di negara-negara Asia-Afrika 
yang kebetulan baru atau sedang mencapai kemerdekaan. Tentunya, faktor eksternal 
tersebut menjadi variabel tersendiri bagi adanya Konferensi Asia-Afrika, 18-24 April 
195514. 

Menurut Babacar M’Baye,Ph.D (2009:1) Dalam The Color Curtain yang berisi 
pernyataan Wright menyatakan dukungannya terhadap kemerdekaan Asia dan Afrika 
dari Kolonialisme Barat. Seperti sebagian besar Asia dan Afrika delegasi di Konferensi 
Bandung, Wright memperkirakan bentrokan yang bisa terjadi antara Barat dan Dunia 
Ketiga, ketika kolonial telah berlama-lama menopang dinding sosio-ekonomi, budaya 
dan politik penindasan pada sebelum terjajah bangsa Asia dan Afrika. Menurut Jeffrey 
J.Folk dalam tirai berwana, mengakui bahwa lingkungan sosial di bawah kolonialisme 
telah menciptakan struktur ketergantunggan yang tidak mudah dihapus di negara-negara 
yang baru merdeka15.  

Khusus, untuk event KAA tentunya persemaian konsep strategi kebudayaan bisa 
dilihat dari Deklarasi Dekolonisasi yang pada intinya menegaskan kembali garis politik 
kebudayaan Asia-Afrika sebagai pembeda antara “Dunia Kulit Berwarna” dan “Dunia 
Kulit Putih”. Pun demikian, penegasan garis politik kebudayaan tersebut dibarengi 
dengan tumbuh suburnya paham “Politik sebagai Panglima” dilingkup Indonesia, 
sekaligus dominannya warna kelompok “nasionalis-kiri” yang dihiasi oleh PNI-PKI dan 
mewujud dalam institusi kebudayaan bernama LEKRA (Lembaga Kebudayaan Rakyat). 
Dengan begitu, faktor eksternal berupa “menyatunya” kutub Asia-Afrika memberi 
kesempatan bagi timbulnya relasi bagi sejumlah event lanjutan lainnya, yakni 
konferensi kebudayaan antar Asia-Afrika dalam bidang sastra dan perfilman.Dengan 
demikian, tradisi literer ini dipakai pula sebagai strategi kebudayaan yang dilakukan 
LEKRA, lewat sastra yang diidentifikasikan sebagai bagian dari kebudayaan atau 
kepribadian nasional, hasil artikulasi dari sastra daerah. 

Hingga momentum kemerdekaan, dalam tilikan sastrawan Lekra, sejarah 
kesusatraan memperlihatkan garis lurus yang revolusioner. Sejarah sastra Indonesia 
modern itu yang kemudian disusun kembali oleh Prof. Bakri Siregar, Pramoedya 

                                                                                                                                               
kepada PBB:”Kami, pengarang dan penyair memprotes keras dilakukannya pembunuhan keji terhadap 
Patrice Lumumba yang dilakukan dengan PBB.dalam Harian Rakyat.25 Februari 1961. 

14 Lihat dari, Haryo Kunto Wibisono .2011. Nusantara Geopolitic and Rising Tide of Colors (Indonesia 
Cultural Strategy at Asia-Africa Conference,18-24 April 1955). Hal 11.Penjelasan mengenai “Secuil 
Peristiwa Konferensi Asia-Afrika”. 

15 Lihat dari, Babacar M’Baye,Ph.D.2009. Stereotypes and African Asian Solidarity in Richard Wright’s 
The Color Curtain. Hal 63. 
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Ananta Toer, Boejoeng Saleh yang sekaligus menjadi sketsa sejarah sastra Indonesia 
modern versi Lekra16.Menurut Muhidin dahlan bahwa Bangsa Inggris memperlihatkan 
keunggulan di segala lapangan akibat dari tumbuh pesatnya ilmu pengetahuan. 
Bagaimana pu anglofil pandangannya, orang tak dapat memungkiri sebab-sebab yang 
mengakibatkan kekurangannya. Dan sebab-sebab itu berada di luar kemampuan dan 
kekuasaannya: ilmu pengetahuan pada masa itu di praktis berada di tangan Eropa17. 

Pendapat serupa oleh Richard Wright dalam konferensi bandung sangat banyak 
sekali bagian dari misi penjajah dalam bahasa inggris secara global seperti kutipan 
tersebut. 

that the English language was about to undergo one of the most severe tests in its 
long and glorious history. Not only was English becoming the common, dominant 
tongue of the globe, but it was evident that soon there would be more people 
speaking English than there were people whose native tongue was English.... H.L. 
Mencken has traced the origins of many of our American words and phrases that 
went to modify English to an extent that we now regard our English tongue in 
America as the American language. What will happen when millions upon millions 
of new people in the tropics begin to speak English? Alien pressures and structures 
of thought and feeling will be brought to bear upon this mother tongue and we 
shall be hearing some strange and twisted expressions.... But this is all the good; a 
language is useless unless it can be used for the vital purposes of life, and to use a 
language in new situations is, inevitably, to change it18. 

Visi itu sebagai bahasa lain secara bertahap meninggal ke dalamnya, bahasa 
Inggris akan menjadi jamak dari dalam sehingga bisa menjadi bahasa baru dunia. Pada 
Konferensi Nasional I Lestra pada 1963 sikap sastrawan Lekra jelas bahwa bahasa 
Indonesia bukan terpisah sama sekali dengan bahasa Melayu tetapi bahasa Melayu 
inilah yang kemudian juga melahirkan bahasa Indonesia. 

Dari perbandingan formologis, morfologis, sintaksis dsb.... .kesimpulan dapat 
ditarik bahwa BI (Bahasa Indonesia) itu,, bukan sama, tapi bukan berlainan djuga 
dengan BM (Bahasa Melayu)” atau,,sama dan berlainan dengan BM”.BI itu 
timbul daripada BM.”Prof.Dr. Prijono19. 

Demikian juga sastra Indonesia adalah sastra Melayu, tapi sastra Melayu 
bukanlah sastra Indonesia. Ia hanya salah satu unsur dari sastra Indonesia. Sastra 
Melayu sebagai sambungan asal dari sastra Indonesia. Boyd R. Compton (423:1993) 
Bahasa Indonesia merupakan lambang favorit bagi kemerdekaan dan persatuan di 

                                                 
16 Lihat dari, Lihat dari, Muhidin M Dahlan dan Rhoma Dwi Aria Y. 2008.Lekra Tak Membakar Buku. 

“Sejarah Sastra Indonesia :Patriotik dan Revolusioner”.Hal 109.  
17 Lihat dari, Muhidin M Dahlan dan Rhoma Dwi Aria Y. 2008.Lekra Tak Membakar Buku. Hal 110. 

Kritik Abdulkadir terhadap kemerosotan semangat dan akhlak masanya dan tindakannya memutuskan 
hubungan dengan dunia lama yang tak jelas juntrungannya, bagaimanapun merupakan sikap 
kebudayaan yangg baru untuk pertama kalai diperlihatkan dalam sejarah kesusastraan Indonesia. 

18 Lihat dari, Richard Wright.The Curtain of Color.1956. The Western World at Bandung.Hal 200. Thus, 
the strident moral strictures against the Western  world preached at Bandung were uttered in the 
languange of the cultures that the delegates were denouncing! I felt that there was something just and 
proper about it; by this means English was coming to contain a new extension of felling, of moral 
knowledge. 

19 Lihat dari, Muhidin M Dahlan dan Rhoma Dwi Aria Y. 2008.Lekra Tak Membakar Buku. Memecah 
Kolonialisme Bahasa,Bahasa Melayu dan Bahasa Indonesia Tak Sama, tak juga Berlainan”Betapa 
kecilpun sesuatu bahas, dia tidak mungkin  ditindas”Kusni Sulang.Hal 108 
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negara muda ini. Namun di tengah kegairahan dan optimisme mereka yang berjuang 
untuk mengembangkan dan menyebarluaskan versi baru bahasa Melayu ini. 

deyemi (52:2010) Bahasa sangat penting dalam mengkomunikasikan apa yang 
kita peroleh menjadipengetahuan. Untuk itu ketika kita memandang, atau menjadi sadar 
obyek, dan kitamemiliki kemampuan linguistik bahwa kita dapat berkomunikasi apa 
yang kita ketahui.Berkomunikasi apa yang dikenal, paralinguistically, juga memerlukan 
pembelajaran bahasa tanda. 

Pada saat Konferensi Asia-Afrika terjadi kontak kesetiakawanan yang lebih 
spesifik, salah satunya Konferensi Sastra Asia-Afrika (KSAA) karena pada soal tersebut 
sikap dan posisi Lekra adalah wajib dan ikut partisipasi aktif dalam keyakinannya “Seni 
mengabdi kepada rakyat” tetapi juga menjadi keyakinan organ-organ kebudayaan di 
negeri-negeri Asia-Afrika lainnya. KSAA tercatat dua kali dalam menyelenggarakan 
konferensi yang pertama di Uzbekistan pada 7 Oktober 1958. Ide konferensi ini bermula 
dari Konferensi sastrawan Asia yang berlangsung di New Delhi, India tetapi konferensi 
sastra Asia itu belum merujuk pada bentuk persahabatan belaka, sehingga muncul 
gagasan agar Afrika dilibatkan dalam konferensi ini. 

Tujuan dari KSAA I ini yaitu persahabatan antar pribadi untuk para intelektual 
dalam gerakan penulisan yang sudah lama terisolasi. Selain itu, pertemuan pertama 
sastrawan-sastrawan Asia-Afrika itu menandai pertemuan antar penulis-penulis yang 
memiliki kepedulian terhadap masa depan bangsa Asia-Afrika yang gandrung akan 
kemerdekaan tanpa intervensi negara-negara adidaya. Delegasi dari Indonesia terdari 
dari Pramoedya Ananta Toer, Rivai Apin, Hurustiati Subandrio, Dodong Djiwapradja, 
Joebaar Ajoeb, Utuy Tatang Sontani, Sitor Situmorang, dan Asmara Hadi20. 

Angin kesusastraaan jang segar bertiup dari Asia dan Afrika. Persahabatan jang 
beradab-beradab umurja telah dihidupkan kembali. Para penulis dari Asia dan 
Afrika bersatu kembali dan bangkit dengan tegas menentang penindasan, untuk 
persahabatan diantara tetangga-tetangga juga dilupkan, untuk perdamaian dunia 
selama-selamanya. Sekarang akan terdapat lebih banyak buku-buku, lebih banyak 
penulis prosa dan penyair muda. Konperensi Tasjkent telah menitiskan harapan 
besar pada sastrawan Asia dan Afrika. (Mulk Raj Anand, India)kutipan dari kesan-
kesan peserta Konperensi KSAA I. 

Pada KSAA II yang diadakan di Kairo, Mesir, pada 13 hingga 20 November 
1962, Indonesia terlibat aktif, bahkan sejak persiapannya. Menurut Rivai Apin dalam 
konferensi ini menetapkan dua soal utama yang menjadi perhatian: (1) peranan 
pengarang dalam perjuangan rakyat Asia-Afrika melawan imperialisme dan 
kolonialisme untuk mencapai kemerdekaan nasional dan perdamaian dunia dan (2) 
peranan penerjemahan dalam memperkuat semangat setiakawanan rakyat Asia-Afrika 
dan dalam memajukan pertukaran kebudayaan antara rakyat di kedua benua ini21. 

Di sidang darurat Biro Tetap Pengarang-pengarang Asia-Afrika yang 
dilangsungkan di Tokyo 27 maret 1961, poin-poin tentang perlawanan semesta atas 

                                                 
20 Lihat Harian Rakyat,20 Oktober 1958. M Dahlan dan Rhoma Dwi Aria Y. 2008. Lekra Tak Membakar 

Buku. Hal 140-141.  
21 Lihat dari, Keputusan ini merupakan hasil KSAA I di Tasjkent dan diperkuat keputusan Biro Tetap 

Pengarang Asia-Afrika yang dibentuk di Kolombo pada Januari 1961.Hal 143. M Dahlan dan Rhoma 
Dwi Aria Y. 2008.Lekra Tak Membakar Buku 
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imperialisme ini diperkuat kembali. Delegasi yang mewakili Sitor Situmorang yang 
mencari kesempatan membaca komunike sastrawan Asia-Afrika. 

Persatuan, setiakawanan dan pertukaran pengarang-pengarang Asia-Afrika 
adalah hal yang sangat penting dalam perjuangan para pengarang untuk 
mencapai tujuan bersama mereka, bergandengan tangan dengan Rakyat ,mereka 
masing-masing dan dengan rakyat dari seluruh Asia-Afrika22. 

Dari konferensi internasional sastrawan Asia-Afrika itu kita bisa melihat bahwa 
sastrawan ini mendapat kehormatan sebagai informasi atau tukar-menukar dari aspek 
budaya sehingga masyarakat tersebut memiliki karakter. Hal tersebut sikap dari para 
pengarang untuk berpihak kepada keselamatan bangsa dan rakyat dan tidak semata 
untuk kebutuhan dan kesenangan sendiri.  

Dalam tugasnya tersebut lekra mempunyai cara dalam menerjemahkan buku-
buku untuk bisa dibaca disetiap kalangan yaitu mengenai “4 jurusan penerjemahan”, 
terjemahan kesusastraan dari bahasa-bahasa daerah ke Indonesia, (2) Indonesia ke 
daerah, (3) asing ke Indonesia dan (4), daerah ke asing23. Melihat dari kondisi 
penerjemahan karya sastra dunia dan dilegal-formalkan, maka tugas lekra sebagai 
literater dari sastra Indonesia dan sastra daerah bisa dipentaskan di dunia sehingga bisa 
memberikan tempat kehormatan dari pembudayaan literater daerah ke dunia. 

Serupa dengan epistema tindak lanjutan dari konperensi Asia-Afrika, maka 
peranan lembaga perfilman serta ideologi yang melingkupinya menjadi faktor yang 
penting dalam seluk beluk perfilman. Ny Utami Surjadarma dalam Muhidin,(204:2008) 
menyatakan sudah menjadi kenyataan bahwa film adalah alat propaganda yang paling 
kuasa. Dan kita yang hidup dizaman modern ini, dimana peranan film-tanpa kita 
pikirkanpun-sudah terasa setiap hari boleh dikatan menyelinap kedalam tulang sumsum 
kita seiap hari. Adapula fungsi dari film itu bukan hanya sebagai alat hiburan yang bisa 
diperdagangkan tetapi juga sebagai alat untuk ilmu pengetahuan. Demikian film 
berkembang untuk sebagai alat/media mendidik disekolah-sekolah, dalam organisasi 
untuk komunikasi dan lain-lain. 

Peran Lekra sangat dominan dalam mengarahkan perfilman Indonesia ke arah 
“pembangunan revolusi” disamping itu juga ada penguatan komunike bersama Asia-
Afrika. Bagi Lekra film adalah bangunan atas dari alas ekonomi dan kekuasaan politik, 
sehingga masalah perfilman dipandang dalam dua kutub berbasis sosialis atau berbasis 
kapitalis, tidak terkecuali antara film yang diproduksi negara-negara Barat atau negara 
Asia-Afrika. Salah satunya, lewat FFAA (Festival Film Asia-Afrika) berlainan dengan 
festival film lainnya yang menampilkan iklim kontestasi belaka secara eventual, dalam 

                                                 
22 Lihat dari, Harian Rakyat 8 April 1961, Mengenai komunike bersama untuk memperlihatkan 

perlawanan kolektif sastrawan Asia-Afrika atas imperialisme,”Kami, pengarang-pengarang Asia-
Afrika, yang bertujuan mengabdi rakyat-rakyat kami dan untuk mengilhami mereka guna menyadari 
aspirasi-aspirasinya, berpendapat, bahwa dicapainya perlucutan senjata secara total terhadap 
percobaan-percobaan dan penggunaan senjata nuklir, likuidasi dari fakta-fakta dan blok-blok militer 
yang agresif dan penyelesaian masalah-masalah dan sengketa diantara negara-negara melaui 
perundingan dan penghapusan secara segera dari kekuasaan kolonial... Biro Tetap akan 
menggerakkan semua pengarang-pengarang Asia-Afrika dalam suatu kampanye yang sistematis untuk 
melenyapkan imperialisme, kolonialisme, dan rasialisme dalam segala bentuknya”.Hal 145.M Dahlan 
dan Rhoma Dwi Aria Y. 2008.Lekra Tak Membakar Buku 

23 Lihat dari, Harian Rakyat 8 Maret 1962. Hal 150. M Dahlan dan Rhoma Dwi Aria Y. 2008. Lekra Tak 
Membakar Buku 
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acara ini penekanan tentang keberpihakan budaya-politik menjadi point penting. 
Muhidin Dahlan (242:2008) Acara FFAA yang berlangsung di Jakarta merupakan yang 
ke-tiga kalinya, setelah rangkaian acara yang diadakan di Tashkent (FFAA I) tahun 
1958, dan FFAA II di Kairo pada 1960 dan terakhir FFAA III di Indonesia pada 1964. 
Ajang Festival Film A-A ini menjadi menarik karenaia tak semata pesta film 
sebagaimana festival yang biasa kita pikirkan. Ia adalah hiruk-pikuk, ketegasan dari 
pernyataan sikap atas kecendrungan orientasi politik, dan konsolidasi kekuatan. Seperti 
yang dikatakan Ny. Utami Suryadarma. 

Festival Film A-A bertujuan untuk memperkokoh persatuan, kerjasama dan 
persahabatan pekerja-pekerja film AA, memajukan industri dan seni film nasional 
rakyat AA. Melawan penetrasi kebudayaan imperialisme-kolonialisme dan 
memberikan sumbangan positif dalam perjuangan bersama melawan 
imperialisme-kolonialisme dan untuk membela perdamaian dunia24.  

Pada saat FFAA III di Jakarta, Bung Karno menekankan bahwa masa sekarang 
ditandai oleh subversi dan intervensi imperialisme, kolonialisme, dan neokolonialisme 
ke dalam negara-negara yang baru merdeka di Afrika, Asia dan Amerika Latin. Tetapi, 
lanjut Bung Karno zaman ini adalah juga zaman yang ditandai oleh kesetiakawanan dan 
persatuan semua bangsa yang anti imperialisme, kolonialisme, dan neokolonialisme25. 

Selain itu, Joebbar mengatakan bahwa hubungan antara FFAA dengan politik 
perjuangan Asia-Afrika adalah paduan antara politik dan artistik. Dengan demikian, 
film yang patriotik memasukkan tradisi-tradisi artistik yang sudah menjadi adat-istiadat 
dengan kekinian yang revolusioner. Kemudian syarat dan ketentuan film yang diikutkan 
memang ketat. Menurut Ketua Delegasi Indonesia Ny. Utami Suryadarma, negara 
penyokong dan pendukung “Semangat Bandung”. 

“...Tegas ditolak film-film yang isinya mempropagandakan politik imperialisme-
kolonialisme lama dan baru, politik agresi, diskrimnasi rasial, kebejatan moral, 
menghina Rakyat Asia-Afrika dan yang bertentangan dengan solidariteit Rakyat 
Asia-Afrika.” 

Jenis film yang difestivalkan antara lain film bergenre cerita, film anak-anak, 
film dokumenter (panjang dan pendek). Rentang waktu pembuatan film itu ialah hasil 
produksi sesudah FFAA II. Setiap negara bisa mengikutkan 3 film. Adapun juri untuk 
festival ini berjumlah 15 orang, 6 orang dari Asia, 6 dari Afrika, dan 3 Indonesia. Para 
juri terdiri dari sutradara, kritikus film, dan para ahli di bidang perfilman. Ada dua 
macam hadiah yang diperebutkan peserta. Pertama, “Bandung Award” (Hadiah 
Bandung) yang disediakan untuk 7 buah film cerita, anak-anak dan dokumenter. Kedua, 

                                                 
24 Lihat dari, Harian Rakyat 22 April 1964. Hal 242. Pidato ketua umum dan ketua presidium FFAA III 

dijelaskan Sebab yang jadi dasar dari festival bukan persaingan berlomba jatuh menjatuhkan seperti 
yang lazim dalam festival-festival film dari kaum modal raksasa monopoli dalamm perdagangan film. 
Festival Film AA tetap merupakan arena pertemuan dan persahabatan pekerja-pekerja film-film Afro-
Asia yang bekerja keras melawan musuh bersama, Imperialisme. M Dahlan dan Rhoma Dwi Aria Y. 
2008.Lekra Tak Membakar Buku 

25 Lihat dari, Harian Rakyat 20 April 1964. Sambutan Bung Karno terhadap FFAA III di Jakarta.”Jika 
kita mau menghancurkan imperialisme, kolonialisme dan neokolonialisme maka adalah keharusan 
bahwa AAA bersatu, bahwa Nefo bersatu, barulah akan dapat kita menyusun suatu dunia baru tanpa 
penghisapan atas manusia oleh manusia. Seorang yang menamakan dirinya revolusioner tapi tidak 
mencari setiakawanan AAA adalah seorang revolusioner palsu...”.Hal 243. M Dahlan dan Rhoma Dwi 
Aria Y. 2008.Lekra Tak Membakar Buku 
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“Lumumba Award” (Hadiah Lumumba) yang disediakan untuk penulisan skenario, 
penyutradaraan, aktor, aktris, fotografi, musik, dan art designing.26 Hal menarik dari 
adanya FFAA terletak pada dampak yang dihasilkan dari adanya event tersebut. Aksi 
pemboikotan berikut pembentukan panitianya dalam Panitia Aksi Boikot Film 
Imperialis Amerika Serikat (PABFIAS) menjadi contoh kecil, bagaimana ruang 
konsolidasi kebudayaan dan kepribadian nasional diposisikan dalam posisi konfrontatif 
dengan film dari Amerika dan Eropa. Seperti yang tertulis dalam kutipan Komunike 
FFAA III berikut ini: 

“Rakyat-rakyat benua Afrika dan benua Asia untuk suatu periode yang sangat 
lama telah ditindas oleh imperialisme dan melakukan perjuangan untuk 
kemerdekaan nasional, dan karena itu kami artis dan pekerja film kedua benua 
ikut serta dengan aktif dalam FFAA III guna mencari jalan bersama untuk 
perkembangan perfilman kita sebagai kebudayaan nasional”..(Muhidin, hal.246, 
2008)27 

7.  Penutup 

Secara metodologi, gerakan kebudayaan pasca Konferensi Asia-Afrika berkisar 
pada bidang sastra, dan fim tanpa menyampingkan seni pertunjukan rakyat mulai dari 
buku, dan musik. Dengan demikian, arah pembangunan dari budaya tersebut ditekankan 
pada kondisi Nefo (New Emerging Forces). Disamping itu pula terjadinya proses 
pembentukan identitas nasional ke identitas global dengan cara politik kebudayaan yang 
kolektif. Sementara itu, pada kondisi sekarang yang ditandai zaman neokolonialisme 
dan globalisasi, setidaknya adanya pemahaman kembali tentang identitas nasional dan 
komunike antara negara yang didasari atas kebutuhan bersama akan membangun 
dengan sendirinya relasi identitas global akan terbentuk. Pada akhirnya, ikatan identitas 
tersebut melahirkan semangat solidaritas yang merupakan “ruang bangunan baru” dari 
kesamaan nasib sepenanggungan yang melahirkan sebuah visi bersama dalam 
membicarakan sebuah literasi-literasi dalam konteks relasi dunia untuk membentengi 
negaranya dari kolonialisme budaya. 

Seperti terselenggarakan KSAA, KPAA, dan FFAA yang digaungi organisasi 
kebudayaan Lekra sebagai aktif dalam peran terselenggaranya konperensi tersebut. Dan 
Lekra, seturut catatan prosais Pramoedya Ananta Toer, turut memberi sumbangsih 
bagaimana sastra indonesia menjadi warga sastra dunia lewat terjemahan karya 
sastrawan Indonesia. Dalam “laporan Umum” Kongres Nasional I Lekra, karya sastra 
Indonesia sudah diterjemahkan ke dalam 17 bahasa yang tersebar diseluruh dunia. Di 
antara 18 bahasa ini terdapat 13 bahasa dari Negeri-negeri Demokrasi Rakyat mulai dari 
Kirgiz, Latvia, Uzbek, Rusia, Kazach, Georgia, Turkmenia, Ukreina, Ceko, Polandia, 
Tiongkok, Vietnam, Spanyol, Inggris, Jerman, Prancis, Belanda28. Tujuan tersebut 
sebagai media dalam literasi informasi melalui pendidikan yang bertujuan agar 
masyarakat “melek” dari baca-tulis dan sebagai alat tukar informasi dari sebuah buku 
                                                 
26 Lihat, Ibid,hal. 245. 
27 Lihat, Ibid, hal.246-247, Lebih lanjut, Komunike Bersama tersebut menyatakan, “...Kami sependapat 

bahwa perbedaan pandangan politik maupun sikap artistik tidak merupakan dan tidak boleh 
merupakan rintangan bagi kerjasama yang sehat diantara kita, guna dalam semangat berlomba, 
memajukan perfilman nasional kita dalam hal isinya dan bentuk seninya, mengembangkan industri film 
dan seni film yang dinamis di negeri-negeri Afrika dan Asia yang baru mencapai kemerdekaannya dan 
memajukan kerjasama dalam pertukaran pengalaman dalam pekerjaan film...” 

28 Lihat, Ibid,149-150 
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yang beredar di masyarakat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang 
begitu pesat tidak selalu membawa kemudahan bagi masyarakat. Membludaknya media 
informasi di film justru menimbulkan kebingunan tersendiri bagi pengguna. Ruang yang 
pernah terjadi dengan terselenggaranya FFAA sebagai menentukan arah film yaitu aksi 
pemboikotan filmImperialis Amerika, yang manakala pada waktu itu film sebagai 
media ilmu pengetahuan yang pantas serta memiliki cita-cita kenegaraan/ masyarakat 
baik politis, ekonomis, dan kebudayaan kita sendiri tanpa adanya memberi pengaruh 
buruk kepada masyarakat.  

Literasi dalam informasi merupakan kompetensi mutlak yang harus dimiliki 
setiap anggotamasyarakat di era informasi. Literasi informasi menuntut kemampuan 
berpikir kritis masyarakat dan kemauan untuk terus menjadi pemelajar seumur hidup. 
Proses initidak pernah berhenti pada suatu titik. Artinya, dibutuhkan kesadaran 
mendalam daritiap warga masyarakat untuk peduli pada literasi mereka.  
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