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Sastrawan Angkatan Pujangga Baru - M
Basrowi 2020-10-05
Buku Sastrawan Angkatan Pujangga Baru
disusun untuk mendukung proses pembelajaran
Bahasa dan Sastra Indonesia di sekolah. Buku
ini berisi tentang sejarah berdirinya Pujangga
Baru, ciriciri Pujangga Baru, Sastrawan serta
karya sastra Pujangga Baru. Selain itu, dalam
buku ini diberikan contoh beberapa sinopsis dan
puisi karya Pujangga Baru. Dalam buku ini
pembahasannya diupayakan secara ringkas dan
sederhana sesuai dengan bahan yang diperlukan
siswa. Dengan mempelajari buku ini diharapkan
siswa dapat menghargai hasil karya sastra
Pujangga Baru.
Kisah 124 pahlawan & pejuang Nusantara Gamal Komandoko 2006
Yes! Aku Lulus UN SMP/MTs - Damy
Murwaniarti 2016-01-27
Tahun lalu, beberapa sekolah mulai
menggunakan sistem Computer Based Test

(CBT) untuk Ujian Nasional. Besar kemungkinan
di tahun-tahun yang akan datang, sistem CBT
UN akan diberlakukan di semua sekolah. Tapi
tidak perlu khawatir, buku ini akan membantu
kita mempersiapkan UN, baik dengan sistem
CBT ataupun PBT (Paper Based Test). Berisi
ribuan soal yang dikupas detil pembahasannya
dengan jelas, serta disusun sesuai kisi-kisi dan
SKL terbaru. - Membahas lengkap soal dan
pembahasan US asli 2012-2015. Dengan
mempelajari soal-soal asli tahun lalu, kita bisa
mengetahui pola UN di tahun selanjutnya. Membahas lengkap soal dan pembahasan Tryout
US terbaru. Dengan berlatih soal tryout, kita
bisa mengasah kemampuan dengan beragam
tipe soal yang muncul. - Gratis aplikasi android
US sistem CBT. Dengan berlatih soal tryout US
sistem CBT, kita akan lebih siap lagi
menghadapi US. Hasil penilaian akhir UN juga
langsung bisa didapatkan. Selamat berlatih, dan
buku ini akan membimbingmu meraih
kesuksesan nilai tertinggi US. [Mizan, Bentang
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Pustaka, Bfirst, Test, Ujian, UN, SMP, Indonesia]
The Development of Modern Indonesian
Poetry - Burton Raffel 1967-06-30
Indonesian poetry, like the country and also the
language, is basically a product of this century.
Only in the twentieth century have the people of
this vast archipelago begun to achieve a unified
cultural identity and national spirit; only since
1928 has the possibility, and by now the reality,
of a common language been realized; and only
since World War II have Indonesians achieved
nationhood. Yet Indonesia has already produced
a highly individual, lyric poetry that s in many
ways unusual. Reflecting the diverse heritage of
the Orient and the WestMoslem, Buddhist,
Hindu, and Christian; Malay, Chinese, Dutch,
and othersa poetic expression is developing
that is accessible to, and meaningful for, both
East and West. In this first major study of this
poetic flowering, Burton Raffel traces its
development, discusses the work of such major
figures as Chairil Anwar, and points the paths

the most recent poets are taking. This is
illustrated with a wealth of examplesin
translations mostly by the author, but also with
samples of the original Indonesian to convey the
flavor of the languageand by an extensive
appendix of Indonesian literary criticism that
indicates how the poets themselves view their
role and their performance. The Development of
Modern Indonesian Poetry provides the Englishspeaking public with a rare insight into the
cultural development of the fifth most populous
country in the world, and raises along the way
some questions important for an understanding
of the relationship between poetry and politics in
nonaligned nations.
Library of Congress Catalogs - Library of
Congress 1976
Prosa Fiksi dan Drama - Nanda Saputra, M.Pd.
2021-02-19
Buku ini dikembangkan berdasarkan kebutuhan
perkuliahan mahasiswa program studi
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Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia.
Semoga dengan buku ini, dapat memotivasi
mahasiswa untuk lebih mencintai dan
mengapresiasi sastra, serta yang paling utama
adalah menumbuhkan semangat untuk mengkaji
sastra secara serius. Bahan ajar ini dapat pula
dijadikan sebagai referensi bagi mahasiswa yang
secara spesifik pada bidang ilmu kesastraan
secara murni. Mengacu pada dasar
pengembangannya, maka buku ini dapat
dijadikan sebagai bahan ajar pokok pada mata
perkuliahan “Prosa Fiksi dan Drama”. Pola
pengembangan materi dalam buku ini dibagi
menjadi enam bagian besar yang secara khusus
membahas tentang tata aturan perkuliahan
dengan menggunakan buku ini. Materi pada bab
pertama membahas tentang sejarah prosa fiksi
yang meliputi: periode balai pustaka, periode
pujangga baru, periode angkatn 45, periode
angkatan 50, dan periode angkatan 70. Materi
pada bab kedua yaitu prosa fiksi yang meliputi:
pengertian prosa fiksi, pengertian fiksi, dan

pengertian prosa fiksi. Materi pada bab ketiga
yaitu struktur prosa fiksi yang meliputi: unsurunsur instrinsik dalam prosa fiksi, unsur-unsur
ekstrinsik dalam prosa fiksi dan analisis unsur
instrinsik dan ekstrinsik dalam cerpen. Materi
pada bab keempat yaitu prosa lama yang
menjelaskan: hikayat, sejarah (tambo), kisah,
dan dongeng. Materi pada kelima adalah drama
yang meliputi: roman, novel, cerpen, riwayat,
kritik, dan resensi. Sedangkan pada bab
keenam, materi yang dikembangan yaitu:
pengertian drama, struktur drama, jenis-jenis
drama, langkah-langkah, dan manfaat drama.
Ensiklopedi Bahasa dan Sastra Modern: Jenis
dan Perbedaan Sastra Lama dan Sastra Modern
- Rani Siti Fitriani dkk 2021-05-01
Buku digital ini berjudul "Ensiklopedi Bahasa
dan Sastra Modern: Jenis dan Perbedaan Sastra
Lama dan Sastra Modern", merupakan tulisan
yang berisi tentang "informasi-informasi seputar
jenis dan perbedaan sastra lama dan sastra
modern" yang dapat memberikan tambahan
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wawasan pengetahuan dan pencerahan bagi
pembaca. Semangat untuk berbagi terutama
dalam literasi khazanah pengetahuan Bahasa
dan Sastra yang mendasari penerbit
menghadirkan konten-konten di buku digital ini.
Penerbit berdoa semoga konten yang diterbitkan
ini bisa bermanfaat dan menjadi bahan
pembelajaran serta panduan bagi siapapun juga.
Memoar Sutan Takdir Alisjahbana - TEMPO
Publishing 2020-01-01
Sastrawan Sutan Takdir Alisjahbana dalam usia
senjanya masih aktif dan tegar. Tekad hidupnya
yang kuat berhasil melewati berbagai
kebudayaan. Ulang Tahunnya Ke-82 diperingati
Universitas Nasional.
Master Bahasa Indonesia - Ainia Prihantini
2015-07-30
Fasih berbicara bahasa Indonesia belum tentu
tahu tata bahasa Indonesia yang baik dan benar,
bukan? Ketika menulis, terkadang kita
dihadapkan pada permasalahan terkait
penempatan tanda baca, penulisan nama atau

gelar, penyusunan kutipan, dan sebagainya. Ya,
dalam bahasa Indonesia, ragam bahasa tulis
berbeda dengan ragam bahasa lisan. Oleh
karena itu, buku ini hadir untuk membantumu,
karena berisi panduan lengkap struktur tata
bahasa Indonesia, yang meliputi: - Kaidah
penggunaan kata baku dan kata tidak baku Kaidah penulisan tanda baca, imbuhan, kutipan,
dan daftar pustaka - Kaidah penggunaan kata
serapan dan pengindonesiaan kata nama Kaidah penulisan surat resmi, karya ilmiah,
resensi, editorial, artikel, esai, pidato, dan
sebagainya - Unsur-unsur intrinsik dan
ekstrinsik karya sastra - Periodisasi
kesusastraan Indonesia - Daftar kesalahan dalam
berbahasa Indonesia - Daftar kata baku dan
tidak baku - Daftar singkatan dan akronim Kumpulan majas, idiom, dan peribahasa
Indonesia - Kamus mini bahasa Indonesia
[Mizan, Bentang Pustaka, Bahasa Indonesia,
Kata, Kalimat, Indonesia]
Pias-Pias Materi Bahasa dan Sastra
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Indonesia Untuk kelas XII SMA/MA - Herson
Kadir dan Lian Puluhulawa. 2013-12-03
Buku ini berisi materi-materi yang berkaitan
dengan pembelajaran bahasa dan sastra
Indonesia khusus kelas III SMA. Saat ini, kelas
XII SMA/MA belum menggunakan kurikulum
yang baru, yakni kurikulum 2013. Untuk itu,
penyusunan materi bahasa dan sastra Indonesia
di dalam buku ini masih disesuaikan dengan
kurikulum tahun 2006 yakni KTSP. Penyusunan
materi dalam buku ini dilakukan sesuai adanya
urutan/fase, keterjalinan, keterkaitan, dan
kesinambungan Kompetensi Dasar setelah
dianalisis, kemudian dipolakan ke dalam
organisasi unit-unit pembelajaran. Artinya,
penyusunan dilakukan dengan mengurutkan dan
mengorganisasikan beberapa Kompetensi Dasar
(KD) yang memiliki keeratan atau keterkaitan
substansi materinya dalam bentuk unit-unit
materi yang berkesinambungan. Misalnya, ada
beberapa materi yang KD-nya berada di
semester II (genap), tapi layak atau cocok

diberikan terlebih dahulu di semester I (ganjil),
maka KD-KD tersebut diurutkan dan
diorganisasikan ke dalam unit-unit materi
pembelajaran pada semester I (satu) tersebut,
begitu juga sebaliknya. Hal itu dilakukan, karena
setelah dianalisis bahwa terdapat relevansi dan
keterkaitan substansi materi pada KD-KD
khsusunya di kelas XII SMA/MA, yang patut dan
cocok diberikan secara berurutan. Dengan
begitu dapatmemberikan efek terhadap
pembentukan pemahaman siswa secara
sistematis dan berurutan pula. Artinya, siswa
tidak perlu mengalami dan menerima sajian
materi yang terkesan tumpang tindih dan
dianggap miss match.
Ensiklopedi Bahasa dan Sastra Modern: Sejarah
Dan Pengertian Sastra - Rani Siti Fitriani dkk
2021-05-01
Buku digital ini berjudul "Ensiklopedi Bahasa
dan Sastra Modern: Sejarah Dan Pengertian
Sastra", merupakan tulisan yang berisi tentang
"informasi-informasi seputar sejarah dan
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pengertian sastra" yang dapat memberikan
tambahan wawasan pengetahuan dan
pencerahan bagi pembaca. Semangat untuk
berbagi terutama dalam literasi khazanah
pengetahuan Bahasa dan Sastra yang mendasari
penerbit menghadirkan konten-konten di buku
digital ini. Penerbit berdoa semoga konten yang
diterbitkan ini bisa bermanfaat dan menjadi
bahan pembelajaran serta panduan bagi
siapapun juga.
Segi interkultural dalam novel Kalah dan
menang - Burhanuddin Alim 1989
Kumpulan Lengkap Peribahasa, Pantun, & Majas
- Ernawati Waridah, S.S. 2017-01-01
Peribahasa, pantun, dan majas merupakan
bagian dari kebudayaan bangsa Indonesia.
Sebagai warga negara Indonesia dan sebagai
generasi penerus bangsa, sudah sepatutnya
bangga dan memberikan apresiasi terhadap
produk budaya bangsa ini. Namun pada
kenyataannya, masih banyak di antara kita,

khususnya para pelajar, yang merasa kesulitan
saat berhadapan dengan bahan pembelajaran
yang berkaitan dengan peribahasa, pantun, dan
majas. Hal ini karena kurangnya referensi dan
ketersediaan buku yang membahas bahan
pembelajaran tersebut secara lengkap. Kini,
para pelajar tidak perlu merasa kesulitan lagi
karena telah hadir buku Kumpulan Lengkap
Peribahasa, Pantun, dan Majas yang disusun
secara lengkap. Buku ini berisi kumpulan
peribahasa, pantun, dan majas, lengkap dengan
contoh-contohnya dan arti yang mudah
dipahami. Adanya pembahasan tentang
kesusastraan Indonesia, dari sastra lama hingga
sastra modern, nama-nama sastrawan dan
penyair dari berbagai angkatan, kumpulan puisi,
hingga kamus mini padanan arti dari kata-kata
sulit dalam peribahasa dan pantun, menjadi
pelengkap dari buku ini. Buku Persembahan
Penerbit Bmedia
National Union Catalog - 1968
Includes entries for maps and atlases.
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Inspiring stories - Ahmadun Yosi Herfanda
2008
Inspiring stories of thirty influential people in
contemporary Indonesia.
Sumatran Contributions to the Development of
Indonesian Literature, 1920-1942 - Alberta Joy
Freidus 1977

dan minatnya menempatkannya bukan hanya
sebagai pemikir yang tidak terjerat oleh disiplin
ilmunya belaka; melainkan pula menggambarkan
perhatiannya pada berbagai masalah sosial dan
kultural tergalang secara sistematis.
Indonesian as a Unifying Language of Wider
Communication - Husen Abas 1987

Kepalungan Budaya - Bambang Hidayat
2022-08-01
Kendati pun begitu akrab pergaulannya dengan
angkasa luar dan menifestasi benda-benda yang
menghiasinya, Prof. Bambang Hidayat tidak
kehilangan pijakan pada dunia nyata. Teleskop
sebagai sarana untuk menjalin hubungan akrab
dengan berbagai manifestasi itu tidak
mengakibatkan terjadinya “pandangan
terowongan”. Melalui tulisan-tulisannya dalam
buku ini, dengan cepat kita lantas mengenalinya
lebih sebagai filsuf dengan berbagai pandangan
dan pendapatnya yang tidak ketinggalan zaman.
Luasnya spekrum yang diliput oleh perhatian

Sedjarah Sastera Indonesia Modern - Bakri
Siregar 1964
Sutan Takdir Alisjahbana - Sang Pujangga
Baru - TEMPO Publishing 2020-01-01
Mungkin ia seorang manusia renaisans terakhir.
Sutan Takdir Alisjahbana adalah seorang
pemikir yang penuh kontroversi. Dia salah satu
perawat bahasa Indonesia yang konsisten,
tekun, dan sesekali keras kepala pada
pendapatnya.
Kisah Para Pujangga - DRA. IKA BERDIANTI
2020-09-11
Negara Indonesia merupakan Negara yang kaya,
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bukan hanya tanah dan alamnya saja. Negara
kita dikenal kaya dengan para pujangga dengan
karya-karya yang hebat luar biasa. Para
Pujangga membuat sesuatu yang pedas menjadi
enak untuk dibaca, didengar dan dirasakan,
pada masa penjajahan senjata mereka adalah
pena, dan kertas, dan senjata itu lebih tajam
daripada peluru. Akan tetapi sangat
disayangkan, semakin pesat perkembangan
zaman semakin mereka dilupakan. Dalam buku
ini diuraikan sedikit siapakah para pujangga dan
bagaimana riwayat hidup, serta karya-karyanya
dengan harapan generasi akan datang bisa
menghargai para pujangga itu dan
mengembangkan karyanya. Selamat membaca!
Pengantar Teori Sastra - Dr. Surastina,
M.Hum 2018-03-08
Sastra dan Ilmu Sastra merupakan topik yang
sangat menarik. Hingga kapanpun tema sastra
tidak akan pernah habis untuk dikaji dan diteliti.
Akan tetapi di sisi lain permasalahan teori sastra
juga merupakan masalah yang rumit dan peka

karena menyangkut perkembangan dan
dinamikanya. Seringkali dijumpai permasalahan
sastra tidak bisa terjawab secara tuntas karena
pendekatan dan metode yang kurang tepat
dalam proses penganalisaan. Terlebih jika
mengupas permasalahan sastra yang
berhubungan dengan pewarisan nilai,
revitalisasi nilai, pembentukan karakter,
sehingga masih harus membutuhkan instrumen
yang konkret dalam penganalisaan. Oleh karena
itu, terbitnya buku ini saya harapkan bisa
membantu para pecinta sastra, khususnya
mahasiswa sebagai bacaan dan referensi. Buku
ini mengupas tema teori sastra yang dekat
dengan kegiatan literasi.
Ikhtisar Sejarah Sastera Indonesia - Ajip Rosidi
2018-07-25
Buku ini menguraikan secara sistimatis dan
kronologis kesusasteraan Indonesia moderen
khususnya bagi pelajar dan mahasiswa Jurusan
Sastera Indonesia. Diawali dengan pengantar
tentang karakteristik unik sastera Indonesia
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dalam perbandingannya dengan apa yang
disebut sastera Nusantara, maka dibukalah
babak kelahiran sastera Indonesia moderen
sejak awal abad kedua puluh. Pembaca
dikenalkan dengan babakan atau periode dalam
sejarah kesusasteraan yang tak bisa dilepaskan
dari konteks politik bangsa yang bergulat
melawan penjajahan dan berjuang mencari
identitasnya sebagai bangsa merdeka. Setiap
periode memiliki tokohnya sendiri-sendiri dan
pembabakan itu selalu mengundang perdebatan
yang seru. Buku ini memaparkan setiap tokoh
penting dalam sastera Indonesia moderen secara
berurutan, dilengkapi pula dengan buku-buku
yang pernah dilarang pemerintah dengan dalih
politis. [Ikhtisar Sejarah Sastra Indonesia,
Pustaka Jaya, Dunia Pustaka Jaya]
Ensiklopedi Bahasa Dan sastra 1 - Rani Siti
Fitriani dkk 2016-01-01
Nilai adalah sesuatu sifat atau hal penting dan
berguna bagi kemanusiaan. Nilai dapat berupa
konsep, prinsip, cara berfikir, prilaku, dan sikap

seseorang. Kandungan nilai dalam karya tidak
hanya mengungkapkan keindahan saja, tetapi
memiliki juga titik identifikasi dengan
pengarang dan lingkungan. Seseorang
pengarang berupaya menyampaikan tanggapan,
gagasan perasaan, pengalaman dan
pandanganpandangan terhadap kehidupan
masyarakat sekitarnya.
Horison - 1988
Pacific Linguistics - 1987
Bahasa Indonesia Tingkat Lanjut untuk
Mahasiswa - Hamidulloh Ibda 2019-01-01
Sebagai makhluk berbahasa, manusia memiliki
potensi dan keunggulan luar biasa dibandingkan
makhluk lainnya. Manusia secara fisik memiliki
tubuh yang jelas, tampak, bisa dilihat, berbeda
dengan hewan, setan, atau malaikat. Jika hewan,
tubuhnya ya seperti itu, sementara malaikat dan
makhluk halus lainnya, akan berbahaya jika bisa
dilihat. Begitu juga dengan kemampuan
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berbahasa mereka. Akan histeris juga jika kita
bisa merasakan bahasa mereka. Di situ lah,
perbedaan mendasar yang bisa dipahami antara
manusia dengan makhluk lainnya. Kambing,
misalnya, bisanya hanya embek saja. Berbeda
dengan manusia yang sangat detail bisa
mengucapkan A, B, C, D sampai Z, begitu pula
dengan angkat dari 1, 2, 3, sampai tak
terhingga. Bisa juga huruf hijaiyah dari alif, ba,
tsa, dan sampai akhir. Manusia memiliki
multiplelanguage, mereka bisa berbicara apa
saja asalkan dengan prinsip “terbiasa” karena
rumusnya adalah language is a habit. Bahasa
adalah kebiasaan, maka dari itu, manusia
memiliki potensi untuk menguasai bahasa
sedunia, meskipun ia orang Jawa, Sunda, dan
lainnya. Sangat wajar, jika ada orang Jawa bisa
Bahasa Jepang, Inggris, Arab, Tagalog, dan
lainnya. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus
bangga karena memiliki banyak bahasa. Buku ini
merupakan bahan ajar perkuliahan Bahasa
Indonesia di perguruan tinggi untuk tingkat

lanjut. Bahasa Indonesia dalam struktur
kurikulum mengacu KKNI-SNPT merupakan
mata kuliah yang masuk ke dalam rumpun Mata
Kuliah Wajib Umum (MKWU). Sedangkan di
dalam buku ini, berisi materi yang menjadi
lanjutan dari Bahasa Indonesia Dasar. (hi).
Sajak-sajak Dan Renungan - Sutan Takdir
Alisjahbana 1987
Tak putus dirundung malang - Sutan Takdir
Alisjahbana 1990
Menyelami Keindahan Sastra Indonesia Lianawati W.S. 2019-06-11
Tak banyak orang yang benar-benar mengerti
tentang sastra Indonesia dan berbagai jenis
tulisan yang termasuk di dalamnya. Buku ini
memberikan jawaban yang cukup lengkap dan
mendetail atas berbagai pertanyaan tentang
sastra Indonesia, mulai dari pengelompokan
karya sastra berdasarkan zaman dan bentuk,
contoh karya sastra berupa prosa dan puisi,
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serta ragam tulisan fiksi dan nonfiksi.
Menyelami Keindahan Sastra Indonesia cocok
bagi siapa saja yang ingin mempelajari sastra
Indonesia secara lebih mendalam. Penulisannya
yang mudah dipahami membuat buku ini cocok
digunakan oleh berbagai kalangan, seperti anak
sekolah tingkat SD, SMP, SMA, mahasiswa, para
guru, maupun umum. Sastra Indonesia terlalu
indah dan terlalu berharga untuk dilupakan.
Oleh karena itu, setiap pecinta sastra Indonesia
wajib memiliki buku ini.
Ringkasan dan ulasan novel Indonesia
modern - Maman S. Mahayana 2007
Summary and criticism of modern Indonesian
novels.
Asian Studies at Hawaii - 1976
Cendekia Berbahasa Fragmen Sejarah Intelektual - Ignas Kleden
2021-01-07
Ada kesulitan khas dalam memahami siapa itu

intelektual. Kesulitannya disebabkan karena ada
berbagai peran berbeda yang dijalankan seorang
intelektual, berbagai kepentingan yang menarik
minatnya dan berbagai hubungan yang
mengundang keterlibatannya. Kita, misalnya,
dapat menyederhanakan peranannya dengan
membandingkan intelektual dengan ilmuwan.
Seorang ilmuwan, atau seorang scholar, mencari
pengetahuan sebagai tugas hidupnya, dan
kemudian membangun suatu sistem atau
arsitektur pengetahuan berdasarkan perspektif
yang dipilihnya, dan menjadikannya ilmu
pengetahuan. Sementara itu ada berbagai nilai
dan kepentingan dalam hidup manusia, yang
dalam tugas seorang ilmuwan akan diubah
menjadi pengetahuan, bahkan menjadi
informasi. Sebaliknya dari itu, seorang
intelektual tidak memandang ilmu, dan bahkan
ilmu pengetahuan, sebagai tujuan yang hendak
dicapainya, tetapi hanya sebagai sarana yang
dapat dimanfaatkannya. Minat dan kerja seorang
intelektual adalah mencoba melakukan konversi
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pengetahuan dan informasi menjadi nilai atau
kepentingan dalam hidup manusia. Apakah nilai
yang dibelanya adalah nilai-nilai yang
berhubungan dengan kehidupan di dunia dalam
suatu konteks terbatas, ataukah nilai-nilai
transendental yang berlaku di segala tempat dan
segala waktu? Apakah nilai-nilai itu dilihatnya
sebagai berguna atau kurang berguna, ataukah
sebagai nilai-nilai moral yang harus dibela, atau
nilai-nilai yang bertentangan dengan moral dan
harus ditolak? Julien Benda seorang esais dan
filosof Perancis, mengajukan suatu kontradiksi
yang membuatnya sibuk berpikir bertahuntahun: mengapa selama 2.000 tahun manusia
sudah melakukan demikian banyak kejahatan,
namun tetap saja menghormati yang baik?
Bukunya La Trahison des Clercs, 1927, atau The
Treason of the Intellectuals, 1928, telah menjadi
sebuah klasik abad ke-20. Sebagai contoh soal,
dalam kebudayaan, apakah intelektual berperan
menjaga tradisi atau membawa pembaharuan
dalam tradisi? Antonio Gramsci, filosof Italia

yang dipenjarakan oleh rezim Mussolini tahun
1930-an mengajarkan bahwa ada intelektual
yang memilih sebagai tugasnya merawat tradisi
dari generasi ke generasi, seperti para guru,
pemimpin agama, para administrator, atau para
rohaniwan, yang dinamakannya intelektual
tradisional. Sebaliknya, ada pula intelektual
yang terdorong untuk menerobos tradisi untuk
mendorong pembaruan dalam tradisi, dan
membawa perubahan-perubahan sesuai
kebutuhan baru. Mereka dinamakannya
intelektual organik. Secara sosiologis,
intelektual tradisional tidak bekerja untuk suatu
kelas sosial tertentu, tetapi bekerja antar-kelas,
sedangkan intelektual organik bekerja dalam
suatu kelas sosial atau suatu organisasi dan
memberikan pengabdiannya di sana. Mereka
adalah teknisi dalam industri, konsultan bisnis
dalam perusahaan besar, penasihat politik untuk
suatu rezim politik, ahli strategi dalam militer,
atau ahli periklanan dalam kantor pemasaran.
Ada berbagai pertanyaan lain, seperti
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bagaimana hubungan intelektual dengan politik,
negara, dan kekuasaan? Bagaimana pula
hubungannya dengan lembaga-lembaga
kemasyarakatan? Atau bagaimana hubungannya
dengan sejarah? Pengantar penulis dalam buku
ini mencoba mencari jawaban atas pertanyaanpertanyaan tersebut, berdasarkan data sejarah.
Think Smart Bahasa Indonesia Modern Indonesian literature - A. Teeuw
2013-03-09
The histQry of this book dates back exactly 20
years. When I first set foot on the shores O'f
Indonesia in September 1947, I was, amongst
other things, assigned the task 0'£ teaching
Malay literature in an advanced teacher-training
course, with the instructiOon to' lay stress on
modern literature. This was easier said than
done, as very little had been written Oon the
subject, and few materials were available to me.
From this period I recall with great gratitude the
regular and friendly contacts I had with Mr.

Sutan Takdir Alisjahbana, whO' in many ways
me with information and documentatiO'n. helped
The editQrs of the magazine "Kritiek en
Opbouw" found my lecture nffies Qn some prewar authors worth publishing. These articles,
with an introduction on Bahasa Indonesia and
some other additiQns, were subsequently
coUected and published by Pembangunan under
the title Voltooid Voorspel (Completed Prelude)
(Djakarta 1950). The little book sold fairly
quickly, but rather than publishing a new edition
in Dutch the publisher was interested in
bringing out an Indo~ nesian adaptation. Much
material was added, the larger part of which had
been CQllected by writing occasional reviews Qf
Indonesian literary works for the Dutch
newspaper Nieuwsgier in Djakarta. The text of
the book was very conscientiously turned intO'
Bahasa Indonesia by Anku Raihul Amar gl.
Jurnal studi Indonesia - 1997
Tempo - 2008
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