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Abstrak 

Arus globalisasi informasi dan kebudayaan terus menggiring kehidupan 
remaja Indonesia pada sikap asertif dalam mengadopsi pola kebudayaan yang lebih 
terbuka, ha1 ini seringkali diikuti oleh pereduksian semangat budaya dan 
nasionalisme kebangsaan. Ide-ide dan keinginan untuk menghilangkan batas 
kebudayaan dunia dan suprateritorialitas bermuara pada munculnya rasa nasionalisme 
hybrid, sebuah sikap nasionalisme yang mudah ditembus dan rentan terhadap 
serangan eksternal. Akibat dari kebudayaan yang mengglobal, kebudayaan lokal sulit 
dipaharni sebagai kebudayaan sendiri. Remaja hari ini hidup dalam banyak identitas, 
ha1 ini berarti mereka memiliki dimensi sosial-psikologis yang banyalt pula. Loyalitas 
terhadap identitas dan nasionalisme bangsa sering mengalami pergesekan dengan 
identitas global. Mengingat bahwa setiap ragam kebudayaan dan identitas memiliki 
kekurangan dan kelebihannya sendiri, maka pola penerimaan remaja terhadap produk 
globalisasi budaya harus ditata dengan baik. Tulisan ini mencoba membongkar 
bagaimana permasalahan nasionalisme hybrid ini terefleksi dalam teenlit sebagai 
sebuah trend karya dan bacaan remaja saat ini. Objek material yang diambil adalah 
teenlit karya Sitta Karina yang berjudul Skencirio Duniu Hi ju~ i  dan Merah Putihkzr. 
Dengan penggunaan pisau analisis pendekatan sosiologi sastra, penulis ingin 
mengkaji bagaiamana sikap nasionalisme dan character hmilding remaja Indonesia 
ditengah arus globalisasi budaya. Asumsi dasarnya adalah bahwa karya sastra 
merupakan refleksi (mirror) dari pengarang, masyarakat pembaca dan zamannya. 

Kata kunci: nasionalisme hybrid, remaja, teenlit 

A. PENGANTAR 
Dewasa ini pembicaraan tentang topik nasionalisme kembali hangat muncul 

kepermukaan di negara kita Indonesia. Tidak hanya dikalangan para politikus dan 
pengambil kebijakan, akan tetapi juga ditengah kaum intelektual dan pelajar dari 
berbagai disiplin ilmu. Suatu ha1 yang mengemuka adalah apakah keberadaan 
nasionalisme bangsa kita hari ini masih cukup kuat dan mengakar, ataukah hanya 
sekedar fonnalitas dan kegiatan rutin yang diungkapkan melalui upacara bendera dan 
sebagainya. Hal ini bukan tidak beralasan, tapi ada sebuah narasi yang cukup panjang 
membawa ltekhawatiran akan eksistensi nasionalisme bangsa Indonesia khusunya di 
kalangan generasi udanya. Bermula dari tahun 1990an dengan munculnya era 
globalisasi dan inforrnasi yang mengalir drras ke Indonesia, bangsa ini dihadapkan 
pada sebuah tantangan untuk kuat memegang nilai-nilai nasionalisme. Selanjutnya 
krisis pada tahun 1998 dan runtuhnya rezim penguasa yang sangat kuat juga telah 
berkontribusi terhadap pemikiran pembebasan dari pengaruh dan kekuatan pusat (anti 
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logosentrismc). I'ada waktu itu, banyalc pakar asilig yang berpz~iclapal baliwu 
keruntuhan rezirn penguasa dan kondisi perekonomian yang goyang akan 
mengantarkan bangsa ini kepada disintegrasi bangsa, menyuburkan nasionalisme 
etnik, balkanisasi seperti yang terjadi di Soviyet dan sebagainya. Tapi syukurnyA ha1 
tersebut tidak terjadi. Tapi bukan berarti keutuhan dari nasionalisme tersebut tidak 

, retak atau terkontaminasi. Cuma saja barangkali kadar dari kekeroposannya akan 
berbeda antara satu generasi dan generasi lainnya. Remaja sebagai generasi masa 
depan merupakan aspel< penting yang perlu mendapat perhatian serius dari segala 
pihak dalam ha1 nasionalisme ini. Fukuyama dalam karya terkenalnya, The End of 
History and The Last Man (1992) menilai bahwa nasionalisme tidak lagi menjadi 
kekuatan signifikan dalam sejarah. Ia melihat semakin surutnya nasionalisme di 
negara-negara demokrasi paling liberal dan maju di Eropa. Kalau pun mereka masih 
berpegang pada nasionalisme itu lebih bersifat l<ultural kctimbang politik, dan 
karenanya lebih toleran. Bertalian dengan pendapat Fukuyama ini, ada sesuatu ha1 
yang patut dipertanyakan adalah sejauhmana remaja Indonesia mampu menjaga 
eksistensi sikap dan nlai nasionalisme mereka ditengah arus globaisasi dan 
modernismi budaya saat ini. Untuk melihat fenomena tersebut, palkg tidak dapat 
dilihat dari sebuah cerrnin atau refleksi masyarakat yag tercennin dalam karaya sastra 
remaja yang dikenal dengan teen literature. 

Ditilik dari fenomenanya, teen literature adalah sebuah trend balu remaja hari 
ini yang sudah mulai berkembang di Indonesia sejak awal tahun 2000. Genre ini 
memang boleh dikatakan fenomenal, pada mulanya banyak berkembang di Barat. 
Buku Harian Bridget Jones merupakan buku pertama dari genre tulisan populer ini 
yang muncul di Indonesia pada 2003. Namun, ketika teenlit tet-jemahan sepertinya 
mulai mendominasi, para penulis loltal pun turut menggeliat. Alur cerita yang mudah 
ditelusuri, gaya bahasa yang sangat mengena; fenomena yang diangkat terkesan 
sangat dekat dengan realita kehidupan remaja, hal-ha1 tersebut membuat teen 
literature ini mudah diterima oleh masyarakat pembacanya. Faktor ini pulalah yang 
membuat remaja menjadi senang untuk membaca teen literature dewasa ini. 

I-Inl lain yang cukup menarik untuk dicermati dari teen literature adalah selain 
fenomenal, juga ada pro-kontra terhadap genre ini. Ada sebagian masyarakat yang 
beranggapan bahwa teen literature ini adalah karya yang terlalu ringan, ha1 ini 
disebabkan karena tema yang diangkat dalam ceritanya bukan masalah yang terlalu 
krusial di tengah masyarakat, di samping itu bahasa yang digunakan juga lebih cair, 
tidak menunjukan bahasa Indonesia yang aslinya. Meskipun ragam lisan menjadikan 
teenlit sangat dekat dengan pembacany3 yang notabene merupakan remaja, ragam itu 
cenderung tidak disajikan dengan daya didik yang tinggi. Malah keberadaan bahasa 
Indonesia terkesan tidak terencana dan tidak terpola dengan baik. Termasuk pula 
keberagaman bahasa dan warna-warni percakapan yang dipandang tidak dapat dipola 
dan hampir tidak terkendali. Selain itu, dari segi politik bahasa nasional, novel 
"teenlit" dianggap tidal< memedulikan bal~asa Indonesia. Dari segi isi, teenlit juga 
dituduh sebagai genre yang menganggap ballwa nilai-nilai pergaulan seperti di Barat 
(berciuman dengan lawan jenis, membicarakan seks, pesta-pesta) wajar-wajar saja 
diterapltan. Maka yang ditampilkan ialah warna-warni kehidupan yang meniru gaya 
Barat. Sehi~lgga rok pendek dan baju ketat turut menjadi tren masa kini. 
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B. PEMBAHASAN 
1. TEENLIT SEBAGAI REFLEKSI BUDAYA REMAJA INDONESIA 

Dalam perspektif teori sastra karya sastra merupakan dunia imajinatif yang 
selalu terkait dengan kehidupan sosial. Goldmann (1978: 162) menjelaskan bahwa 
sastra selalu berhubungan dengan kehidupan sosial, intelektual, politik, dan ekonomi 
pada saat karya itu dilahirkan. Di samping itu, karya sastra juga dapat dipandang 
sebagai suatu gejala sosial (Luxemburg, dkk, 1989: 23). Sastra yang ditulis pada 
suatu kurun waktu tertentu langsung berkaitan dengan norma-norma zaman tersebut. 
Abram mengibaratkan bahwa karya sastra merupakan cermin (mirror). Maksudnya 
adalah merefleksikan kondisi dari masyarakat dengan ditambah oleh imaginasi 
pengarangnya. Damono tahun 1979 menyebutkan bahwa karya sastra adalah produk 
pengarang yang hidup di lingkungan sosial, ia menjelaskan bahwa karya sastra 
diciptakan pengarang untuk dinikmati, dipahami, dan dimanfaatkan oleh masyarakat. 
Sastra berada di tengah-tengah masyarakat karena sastra itu sendiri diciptakan oleh 
pengarang yang sekaligus juga sebagai anggota masyarakat. Pengarang melahirkan 
karya-karyanya karena ingin menunjukkan berbagai fenomena sosial yang terjadi di 
masyarakat, kepincangan sosial serta berbagai bentuk penyimpangan yang terjadi di 
tengah-tengah masyarakat. 

Sebagai cermin budaya remaja, teenlit juga turut menghadirkan efek positif. 
Kita mengaltui kalau masa-masa remaja tidak sekadar masa-masa ceria belaka, tetapi 
juga masa-masa kritis pencarian jati diri. Sar,toso rnelihat bahwa sejumlah 
teenliterature turut memberikan alternatif pencarian identitas diri, mulai yang 
normatif, sampai yang memberontak. Para pembaca bisa menggunakannya sebagai 
salah satu pertimbangan pilihan identitas diri. Gaya bahasa gaul, yang sebenamya 
merupakan bahasa Indonesia dialek Jakarta turut hadir dalam novel genre ini. Loe- 
gue yang dihadirkan tidak sekadar membuat teenlit begitu terasa dekat dengan para 
remaja, tapi justru dunia remaja yang demikian itulah yang tercermin lewat teenlit. 
Belum lagi cara penyajiannya yang menyerupai penulisan buku harian, lebih 
membangkitkan keterlibatan para pembacanya (Santoso 2005). Teenlit cukup berhasil 
mengangkat kehidupan remaja ke permukaan. Memang fenomena yang diangkat 
masih berupa kehidupan remaja perkotaan. Oleh karena itu, "teenlit" masih harus 
bertransformasi untuk mempertahankan keberadaannya. Mungkin sudah saatnya 
untult menghadirkan aspek-aspek lain, misalnya substansi pergeseran budaya 
masyarakat agraris ke urban. 

Diana Laurenson da Alan Swingewood dalam bukunya yang berjudul The 
Sociology of Literature mengatakan bahwa karya sastra khususnya novel dalam 
produksinya berkaiatn dengan kajian hubungan manusia dengan keluarganya, politik, 
dan negaranya. 

Thus the novel as the major literary genre of industrial society, can be seen as 
faithful attempt to re-create the social world of man's relation with his family, 
with politics, with the state. 

Sosiologi sastra adalah penelitian yang terfokus pada manusia dalam masyarakat. 
Sastra sering mengungltapkan perjuangan umat manusia dalam menentukan masa 
depannya, berdasarkan imajinasi, perasaan dan instuisi. Perjuangan panjang hidup 
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manusia akan selalu mewarnai teks sastra. Dalam kaitan ini, menurut Goldmann 
(1981: 11) terdapat tiga ciri dasar, yaitu 1) kecenderungan rnanusia untuk 
mengadaptasikan dirinya terhadap lingkungan, dengan demikian ia dapat benvatak 
rasional Jan signifikan di dalam korelasinya dengan lingkungan; 2) kecenderungan 
manusia pada koherensi dalam proses penstn~kturan yang global; dan 3) dengan 
sendirinya manusia mempunyai sifat dinamik serta kecenderungan untuk merubah 
struktur walaupun manusia menjadi bagian dalam struktur tersebut. Ketiga ha1 ini 
menun~t Goldmann ditemukan dalam penelitian-penelitian karya sastra. Tiga Hal ini 
lah yang akan coba dibongkar dalam teenlit karya Sitta Karina ini dalam bagian 
berikut. 

2. NASIONALISME HYBRID REMAJA INDONESIA 

Aspek nasionalisme tidaklah semata-mata sebagai unsur politis, aka1 ietapi 
bagaimana seorang warga negara indonesia memiliki loyalitas rasa kebanggaan dan 
jati diri kebangsaan yang kuat. Meskipun banyak tantang n yang dihadapi, seseorang 
yang memiliki rasa nasionalisme yang kuat diharapkan akan tetap bisa menyesuaikan 
diri dengan kondisi tersebut, bukan sebaliknya mengadopsi globalisasi secara 
mentah-metah dan berbalik mengalami rsistensi terhadap budaya sendiri. 

Tahap awal nasionalisme dinamai dengan proto-nasionalisme. Kemunculan 
dan pertumbuhan proto-nasionalisme, yaitu fase dimana bangsa Indonesia memiliki 
kesamaan ideologi sebagai wujud ksarnaan nasib dalam mengusir penjajah. Fase 
kedua. Dalam fase ini,seperti bisa diduga, nasionalisme sangat sarat dengan muatan 
politis ketinibang sosial dan kultural. lase keliga bangkitnya pemerinlah Orde Baru 
di Indonesia di bawah pimpinan Jenderal Soeharto membuka kemunculan fase baru, 
yakni fase ketiga nasionalisme, tidak hanya di Indonesia, letapi juga dalam konteks 
regional Asia Tenggara, bahkan dalam hubungannya dengan dunia internasionallebih 
luas. Soeharto dan militer yang merasa traumatis dengan pengalaman politik 
Indonesia pada masa Soeltarno,dengan segera melancarkan program modernisasi dan 
industrialisasi, yang lebih dikenal dengan istilah pembangunan developmentalism. 
Berangkat dari konsep Goldman dan nasionalisme remaja niaka dalam cerita ini dapat 
diulas hal-ha1 sebagai berikut: 

I. Kecendrungan watak rasional dan signijlkan remcrjn di dalam korelasinya 
dengan lingkungan 

Reniaja hari ini hidup dalam sebuah iklim rasional dan prgamatis yang cukup 
tinggi. ha1 ini dapat dilihat dari indikasi bahwa hal-ha1 yang evangarde cendrung 
ditinggalkan, dan berpindah ke sesuatu yang popular. Contoh kecilnya saja, kesenian 
wayang klasik di Jawa yang biasanya berdurasi lebih kurang 12 jam (semalam 
suntuk) hari ini sepi dari para penontonnya khususnya remaja. Remaja lebih senang 
dengan sesuatu yang instan, seperti menonton sinetron di televisi, atau pertunjukcm 
film di bioskop yang hanya berdurasi dua jam. Fenomena ini menunjukan bahwa 
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betapa scmaja hari ini  scmnkin si~sio~~al. l i t l i ~ l <  tc~.lclt~ I I ~ I . ; I ~ I  I I ~ I I ~ ~ I I I  I ~ ; I I - I ~ ; I I  Yilllg 
melelahkan (walaupun itu bernilai menurut sebagian orang tua). 

Fenomena di atas sepertinya tidak muncul dengan serta merta begitu saja, 
akan tetapi merupakan suatu efek global gaya hidup generasi hari ini.Terlepas 
pengaruh yang terjadi tersebut adalah positif atau negatif, sepertinya membutuhkan 
perhatian dari berbagai kalangan khususnya orang tua. Dalam teenlit Skenario Dunia 
Hijau diilustrasikan bahwa ternyata tidak banyak generasi muda yang tersentuh dan 
proaktif dalam menyikapi program penjagaan lingkungan agar tetap hijau. Program 
ini hanya menjadi perhatian segeintir orang yang peduli, bahkan sebagiannya lagi 
adalh termas~k orang yang apatis terhadap masalah lingkungan ini, atau berlindung di 
balik tameng ketidakpedulian mereka dengah alasan kalaupun mereka melaksanakan 
program penjagaan bumi agar tetap hijau, toh masih banyak orang yang tidak 
mempedulikannya. Jadi boleh dikatakan apa yang mereka lakukan akan sia-sia saja. 
Karena kalah jumlah dari mereka yang "merusak" hijaunya lingkungan atau menjadi 
sempalan program ini. Hal ini dapat terlihat dari kutipan di bawah ini: 

Dekra punya pendapat bahwa isu go green y m g  belakangan begema dimana- 
mai.za tak lain adalah bagian dari komersialisme terscltrhung. Ya perumahan 
green living lah, ya hipermarket yang gembar-gemhor soul go green tapi tidak 
berinisiatif mengganti kantong plastik belanjuan dengan tas kertas. Tipikal 
orang-orang yang cuma bisu berkoar dun heboh diuwul dotmn,y. (h. 9) 

Kutipan di atas juga menyampain gagasan bahwa pemikiran fragmentaris adalah 
salah satii akar menuju cara berfikir oportunis dan komersialisn~e. Jika segala sesuatu 
dihitung dengan uang, tentulah akan menggerus rasa kepemilikan anak bangsa 
terhadap bumi pertiwi ini. Seperti pendapat tokoh Dekra yang berpandangan sinis 
bahwa isu so green itu sebenarnya adalah komersialisme terselubung. Jika demikian 
adanya bisa dibayangkan sebsar apa loyalitas yang akan terbangun untuk program ini. 
Hanya loyalitas yang semu karena ingin mendapatkan uang. Bukan sebuah kemurnian 
cita-cita dan semangat untuk menjaga agar bangsa dan Tanah air ini tetap bisa 
tertjaga, tidak tenggelam akibat pencaiaran es dikutub karena pemanasan global dan 
sebagainya. Yang ebih penting lagi adalah semangat nasionalisme kebersamaan 
menjaga negara ini secara bersama-sama pula agar bisa diwariskan pada generasi 
anak cucu. Kalau duu para pejuang melawan mpenjajah mati-matian agar nak 
cucunya kelah bisa menikrnati hidup di negeri ini, maka generasi hari ini tentunya 
berfikir bagaiamna menyelamatkan bumi ini dari dampak buruk lingkungan dan 
imperalisme ideologi. 

Sunai pemikiran dan paradigma juga ikut menghantarkan remaja pada sebuah 
cara pandang yang agak underestimate terhadap apa yang menjsdi aset bangsa ini. 
Hal ini terindikasi dari gaya hidup remaja yang lebih proud dengan barang-barang 
produksi luar negeri atau import misalnya. Bisa kita lihat bagaiamana remaja lebih 
gandrung dengan pakaian dan sepatu yang made on singapore misalnya daripada 
produksi lokal, walauun terkadang sebnarnya yang mereka pakai adalah produksi 

~- - - 
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lokal yang numpang merk ke luar negeri. Pada tingkat yang lebih akut adalah sikap 
yang mulai meragukan apa yang bisa diperbuat dirinya dan orang lain yang berasal 
dari Indonesia. Kemampuan Indonesia dalam dunia olahraga, sains dan bahkan 
pendidikan terus tereduksi. Istilahnya mental remaja yang kalah sebelum bertanding 
merupakan sikap mental yang tidak positif dalam membangun harga diri bangsa ini. 
Kutipan berikut ini menggambarkan bagaimana remaja melihat perbedaan sekolah 
milik piibumi dan sekolah boarding school punya yayslsan luar negeri. Kalimat "what 
you are made of Indonesia mengindikasikan sikap yang mengeragui dan kurang 
percaya diri sebagai Indonesia: 

Perayaan HUT Indonesia nanti kamu akan berhadapm dengcm adikku. Tapi 
bedanya, ini turnamen antar negara, buican antar sekolah seperti biasa. 
Kamu mewakili indonesia. Jadi lihat saja what you are made of Indonesia. 
(h. 109) 

Sikap rasioi~al dan pragmatis remaja yang menggiring kepada memudarnya pesona 
loyalitas nasionalisme ini tidak terlepas dari ketrputusan spirit sejarah. Remaja hari 
ini berfikir bahwa ereka adalh orang yang hidup pada zaman ini, sekonyong-konyong 
tidak ada garis penghubung yang cukup jelas dengan apa yang terjadi deriga generasi 
sebelum ini. Hidup bagi mereka adalah hai ini, yang kemaren tinggallah sejarah 
sedangkan masa depan adalah belum pasti. Akibatnya, nilai-nilai heroisme masa 
lampau tidak membakar spirit mereka untuk berbuat hari ini. Seperti yang dapat 
dilihat dari fragmen Tatum dan kakeknya di bawah ini: 

Dikecupnya kening kakek perlahan, tuk ingin membung~inkannya. ,%bziah halamn 
buku terbuka di pangkuan kakek, menarik perhatian Rrtum dengan sepenggal 
kalimat tulisan tangan "susah payah saya enancapkan Merah-Putih di gedung 
kompeni". Penanggalan buku harian tersebut merayapkan perasaan resah di hati 
Tatum. la tidak hidup di masa 45, jadi ilustrasi pikirannya nkan kejadian yang 
dialami kakek sanat gbsurd baginya. (h. I I I )  

Bagi tatum tulisan kakeknya yang berbunyi "susah payah saya enancapkan Merah- 
Putih di ggedung kompeni" merupakan tulisan masa lampau yang cukup dikenang 
dalam diaru saja. Bahkan menurutnya itu adalah pada konteks tahun 45an, dan itu 
semua absurd baginya. 

2. Kecenclericngan remaja pada kolzerensi dalam proses penstrukturan yang 
global 

Tidak dipungkiri, sebagai akibat dari arul globalisasi bahwa reaja hari ini menjadi 
pribadi yang lebih terbuka terhadap sistem dan struktur global.Orang hari ini tidak 
lagi fokus pada nasionalisme apalagi etnik. Kan tetapi sudah meluas kepada 
internasionalsme, memandang dunia sebagai sebuah desa yang kecil dan nyaris tidak 
ada batas baik secara geografis ataupun budaya. Pada taraf berikutnya, struktur 
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RY( 
kehidupan tidak lagi terpaltu pada struktur kedaerahan tapi mengiltul pada struktur 
global. Struktur tersebut muncul dalam bentuk penampilan, pakaian, gaya hidup dan 
sebagainya. Sangat terasa hegemoni begitu kuat dampaknya terhadap perihidup 
remaja dalam penetapan standarisai-standarisas sesauatu yang dianggap bernilai dan 
baik. Salah satu refleksi sikap hidup remaja dapat dilihat pada kutipan berikut irii: 

Cempaka bukan petenis, tapi pengen kakinya bisa seinduh Maria Sharapova. 
Suafu saat tanpa sengaja ia pernah menggantikan Latrren di Turnamen atletik 
antar sekolah dun menyabet juara tiga dalam kategori sprint. 
Keikutsertaanizya yang aktif dalam klub olharaga ini membuat paradigma 
Cempaka berubah. (h. 13) 

Penyesuaian struktur yang tampil dalam kutipan di atas adalah penyesuaian dalam 
struktur penampilan dan gaya hidup. Sehingga akibatnya remaja tidak bcrbuat sebagai 
motivasi internal tapi adalah motivasi mencontoh atau mengidolakan seseorang yang 
bukan dari golongan mereka. Dalam taraf yang lebih tinggi ha1 ini berakibat pada 
penyesuaian struktur dalam skala yang lebih luas. 

Penyesuaian struktur tidak hanya pada level individu tapi juga institusi seperti 
pendidikan. Resistensi institusi pendidikan nasional dan rasa bangga terhada institusi 
pendidikan luar negeri (Barat) merupakan suatu ha1 yang lazim dewasa ini. Walaupun 
sebenarnya kebanggaan tersebut bukan pada dasar pengetahuan tentang nilai lebih 
atau kurang, tapi pada kebanggaan atau prestise. Kasus ini terjadi pada tokoh Marina 
yang lebih suka pindah belajar di sekolah luar negeri dari pada sekolah pribumi: 

Marina mau pindah SMA ke luar negeri, tepatnya ke Institute Le Rosey, 
sebuah boarding school di Swiss. Jadi ia dan para sahahatnya merencanakan 
pesta untuk seluruh kelas tiga di garasi luas benkel mobil papanya pada hari 
Jztmat dua minggu mendatang. (h. 2 1) 

Remaja relatif menghadapi inferioritas ketika mereka berada dalam sebuah komunitas 
yang mencerrninkan ciri-ciri pribumi. Tidak jelas apakah ini karena memang apa 
yang berlael pribiumi bernilai rendah atau semata-mata scbagai scbuah sikap 
pengagungan mitos kelebihan barat atas timur. I-Ial ini terlihat jelas ketika mereka 
membua; komparasi-ltomparasi antara apa yang melekat pada Indonesia dan luar 
Indonesia khususnya Barat. Seperti yang terefleksi dalam kutipan di bawah ini, sikap 
Tatum dalarn menilai kondisi sekolahnya dan kondisi sekolah United Kingdom 
Memorial School yang jelas tidak sepadan: 

Sekolah Tatum bersebrangan dengan sekolah internasional United Kingdom 
Memorial School. Kadang Tatum prihatin melihaf kondisi sekolahnya bila 
dibandingkan dengan UKMS, bagaimana mungkin sih pemerintah nggak 
maltl melihat sekolah pribumi reyot begini, yang makin kelihatan reyot 
karena UKMS terlalu megah untuk disebut sebagai sekolah. (h. 108) 
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3. Kecenderungan remaja untirk merubnlt struktnr walnripl~~r nrarr irsin rnertjadi 
bagian dalam struktur tersebut. 

Fitrahnya remaja yang hidup dalarn masa pencaharian jati diri, mereka 
biasanya sangat dinamis dan penuh dinamika. Tak jarang pilihan-pilihan yang mereka 
buat membuat mereka tertipu atau bahkan berakibst tidak baik bagi meeka. Akan 
tetapi sikap aktif dinarnis yag haus akan perubahan juga berpotensi untuk menjadikan 
sebuah perbaikan-perbaikan. Tapi tidaj atau belum semua remaja mampu untuk 
berbuat seperti itu. Mereka yang aktifis dan menyuarakan kepada jati diri malahan 
terkadang menjadi kaum noritas dan dianggap asing oleh lingkugar, pergaulaimya. 
Hal ini bisa dilihat dari tanggapan masyarakat umum yang tidak begitu antusias 
terhadap sehgala perubahan yang digaungkan remaja. Malahan ada yang menganggap 
"belum tua belum boleh ngomong". Padahal dalam konsep sosiologi dikatakan bahwa 
jika orang yang pasif tidak diubah oleh segelintir orang yang aktif maka kepasifan 
akan tetap menjadi tuan di tempat itu. 

Ada lcesadaran yang terbersit dala benak Tatum sebenarnya untuk merubah 
dirinya menjadi remaja yang lebih aktif, akan tetapi ha1 tersebut belum tenvujud 
karena kendala psikologis atau baru sebatas wacana mengerucutkan pada diri pribadi. 
Padahal yang namanya sebuah perubahan hams tetap digulirkan ibaratnya sebuah 
bola salju yang terus memesar-san membesar hingga akhirnya dapat menuju muara 
yang diharapkan. Sikap Tatum yang belum totalitas dapat dilihat dari kutipan di 
bawah ini: 

halc dan kewajiban, sehingga ia tidak keteteran. ~ . l l l O  Tnturn belurn 
menjadi warga negara ndonesia yang baik. Dun kalaz;c ia ingin penilaian 
knkek tentang genersainya beruhah, sernua itu hm.7i.v dirnulai dari dirinya 
dulzl (h 45) 

Remaja selalu hidup dalam banyak pilihan-pilihan yang pada akhirnya membuat 
mereka bimbang mengambil keputusan. Pilihan-pilihan tersebut mulai dari ha1 yang 
sederhana sampai kepada ha1 yang krusial. Hal yang sederhana misalnya seperti 
bagslimana memilih pacar, kosmetik, pakaiana dan sebagainya. Pilihan masalah serius 
adalah bagaimana memilih tempat sekolah, organisasi yang dimasuki, memakai 
pakaian muslimah bagi perempuan muslim dan sebagainya. Jenar adalah sosokrn 
yang gamang dalam menentuka pilihan antara memakai pakaian yang mahal dan 
memperbaiki komputernya. Hal tersebut terefleksi dalam kutipan di bawah ini: 

.Pilihan yang begitu sulit bagi Jenar. Malarn tahun baru sudah 
direncanakannya bersama Ayumidan ternan-teman baru di Champrey Hotel 
dengan gaun baru yang harganya selangit dan bikin Jenar terpaha 
membatalkan rencana mengupgrade komputernya. (71.34) 
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Jelas pilihan yang dijatuhkan Jenar tidak begitu bijalc, Itarena meletalckan sesuatu 
yang tidak prioritas sebagai pilan utarria. Hal ini menunjultan adanya sebuah sikap 
jatidiri hibrida dalam dirinya. Sebuah sikap yang mudah cair Itarena varian-varian 
yanga ada di tengah lingkungannya. 

C. SIMPULAN 
Masalah nasionalisme adalah sebuah fenomena yang perlu dibicarakan lagi 

hari ini, jadi tidak aneh jika banyak pakar dan ilmuwan yang kernbali mencoba untuk 
menggali bagaimana konsep keilmuan dan pengajaran bertalian dengan masalah 
nasionalisrne. Kesusastraan dan produknya adalah sebuah penyumbang dan 
pencerminan sikap nasionalisme suatu masyarakatnyii. 'I'crlcpas nasionalismc 
semacam apa yang diusung oleh produk sastra masyarakat tersebut. Teen literatue 
sebagai produk budaya masyarakat remaja Indoncsia rentan terhadap nilai 
nasionalisme hybrid. Sebuah sikap nasionalisme yang cendrung rapuh, tidak kuat, 
dan mudall cair oleh arus budaya global. Nilai dan sikap ini muncul sebagai sikap 
yang semakin dan sangat terbuka terhadap budaya internasional, efek global village 
dan arus modernisasi. Teen literature sebagai kecendrungan bacaan remaja hari ini 
menunjukan ha1 tersebut, salah satunya adalah dalam karya Sitta karina yang berjudul 
Skenario Dunia Hijau dan Merah Putihku. 
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