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Sebcnarnya istilah resepsi sastra arau disebut juga esterika resepsi
sudah tidak. asing lagi bagi telinga pengamat sastra Indonesia . Apalagj sejak
tahun 80-an relah terbn dua buah buku penung yang membicarak an maselah ini teru tam a dari Pr of. A. Teeuw (1984) dan Prof. Umar J unus (1985) .

Adanya tanggapan pem baca terhadap karya sastra sesu ngguhnya j uga
sudah berlangsung lama dalam kehidupan sastra baik Iisan maupun tert ulis.
Pengamat sast ra pun men yadari akan fu ngsi komunikasi sasrra . Mukarovsky,
misalnya. sej a k tahun 80-a n te lah membi ca rak an hal ini da la m sist em
semiotiknya. Dikatakan nya, karya sastra sebagai sisrem tanda dibedakan
dal am dua aspek, ialah penanda (signifiant) dan petanda (signj{je ). Penanda

merupakan artefak , stru ktur ma ti. petan dal ah yang menghubungkan
art efak itu ke dalam kesadaran penyambut rnenjadi objek esteuk (Fok lema. 1977 : 81). Dengan kata lain . karya sastra tida l dapat dipahami dan
dn eliti Iepes dan ko meks soslal . Oalam perkembangan pemiki rannya.
Mukerc vsky ak hirnya sampai pada definisi bahwa karva sastra meru pakan
ragam realisasi din sec rang subjek terhadap dunia luar. Ja di lewat fu ngsi
kesenia n pembaca melaksanakan dirt. dialah yang menjadi pu sat perisuwa
semlotlk (Teeuw, 1984 : 188). Di sat u pihak Mukarovsky melihat kary a
sast ra merupakan ar us kesinambungan sepanjan g masa (Burbank, 1978 : 5),
sebagai st ru kt ur yang d inamik, wapi di pihak lain pembaca pun merupakan variabel dalam ruan g dan waktu. Seperti dikatakannya bahw a karya
sast ra menyatakan dirinya sebagai ta nda dalam struktur intrin sik, da lam
hubungannya dengan kenyataan , dan juga dalam hubungannya dengan
masyaraket, pencipta dan pen anggapnya . Fokkema mema nda ng pem yataan
tersebur sebagai formulasi terpe ndek tent ang program tecrl resep si yang
dasar konsepnya dan bidang risetnya dapat dipe roleh (1977 : 143).
Gagasan Muk ar ovsky ini dikemban gkan cl eh Felix Vodicka dengan
menggabu ngkannya dengan pandangan fenomenologi Roman lngarden yang
diu raikan dalam bukunya Das Litcrs rischc Kunst ...·erk (198 1). Dalam

