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SAPA KATA 

 Masa kerja pengurus periode 2016‒2020 telah berakhir dengan segala suka dan prestasi 

yang tidak luar biasa. Semoga sepak terjang dan hirup pikuk yang telah berlangsung menjadi 

sumber inspirasi bagi pengurus HISKI periode 2020‒2024. Memasuki teknologi digital yang 

dikenal dengan teknologi 4.0 dan masyarakat 5.0 terjadi perubahan besar. Era disrupsi menuntut 

perubahan dan adaptasi secara cepat untuk terus dapat bertahan hidup dan berkembang. Akan tetapi, 

teknologi secanggih apapun dan masyarakat secerdas apapun, menulis tetap sebagai keterampilan 

menata satuan-satuan lingual secara bermakna. Kemampuan tersebut hinga saat ini belum 

tergantikan dengan kecerdasan buatan secanggih apapun. Teknologi sekedar memudahkan dalam 

mendapatkan sumber informasi, referensi, dan tawaran alternatif publikasi yang beragam. 

 Pengembangan kompetensi menulis tersebut terus diupayakan oleh HISKI sebagai 

organisasi profesi yang beranggotakan kalangan akademisi dan praktisi. Kegiatan ilmiah, sebagai 

medan praktik menulis kalangan akademisi telah menjadi kegiatan rutin yang berlangsung setiap 

tahun. Selain kegiatan penulisan ilmiah, kegiatan penulisan kreatif khususnya fiksi (cerpen) juga 

menjadi perhatian dengan diselenggarakannya lomba cipta cerpen. Berbagai peluang masih banyak 

yang dapat dikembangkan dan menjadi fokus perhatian kepengurusan HISKI periode 2020‒2024. 

 Mengahadapi era disrupsi, masyarakat perlu segera siap agar tidak tergilas oleh kemajuan 

teknologi dan hanya penjadi penonton dari peradaban yang semakin asing dari kehidupan mereka. 

Sebagaimana dikatakan oleh Herbert Marcuse dalam bukunya The Aesthetic Dimension (1979) 

yang mengatakan bahwa seni (termasuk sastra) tidak dapat mengubah dunia, tetapi dapat  

mengubah kesadaran dan menggerakkan manusia yang dapat mengubah dunia. Pandangan tersebut 

menunjukkan bahwa manusialah yang dapat membuat perubahan. Seni merupakan salah satu 

bidang kehidupan yang berpotensi menginspirasi dan menggerakkan manusia untuk melakukan 

perubahan.  

 Oleh karena itu, menjadi salah satu tanggung jawab HISKI untuk meningkatkan literasi 

masyarakat. Tanggung jawab lainnya adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas bacaan 

masyarakat, agat mereka menjadi warga masyarakat yang berkualitas, mandiri, dan berkarakter. 

Sastra berpotensi menjadi media untuk memperkenalkan potensi yang dapat dikembangkan oleh 

masyarakat. Sebaliknya, sastra juga berpotensi untuk memperkenalkan tantangan dan ancaman yang 

harus dihadapi dan diatasi oleh masyarakat. 

 Sebagai wasana kata, semoga pengurus HISKI periode 2020‒2024 dengan mengembangkan 

kepemimpinan yang transformatif dan partisipatif terus tergerak untuk maju bersama dan semakin 

jaya berkarya. 

 

 

          

        Jember, 29 Januari 2020  

        Ketua HISKI Komisariat Jember 

        Periode 2016-2020 

 

 

        Prof. Dr. Novi Anoegrajekti, M.Hum. 
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LAPORAN KEGIATAN HIMPUNAN SARJANA‒KESUSASTRAAN 

INDONESIA (HISKI) KOMISARIAT JEMBER TAHUN 2016 

 
 

 

A. Pendahuluan 

 HISKI Komisariat Jember terbentuk pada tahun 2016. Sebagai organisasi profesi, HISKI 

sebagai wadah kegiatan sarjana bidang kesusastraan. Hingga akhir tahun 2016, kegiatan mencakup 

bidang informasi, publikasi, dan dokumentasi. Bidang informasi berupa penyampaian informasi 

berbagai kegiatan dalam bidang ilmiah seperti seminar, lokakarya, dan kongres. Publikasi berupa 

penerbitan karya ilmiah bidang kebahasaan, kesastraan, dan kebudayaan melalui bunga rampai, 

prosiding, dan jurnal ilmiah. Dokumentasi berupa pendokumentasian kegiatan dan publikasi ilmiah 

untuk dimanfaatkan bersama oleh anggota HISKI dan masyarakat yang memerlukannya.    

 

B. Nama Kegiatan 

 Sepanjang tahun tahun 2016 berbagai kegiatan telah dilaksanakan. Kegiatan-kegiatan yang 

dimaksudkan adalah sebagai berikut. 

 

1. Temu Ilmiah Nasional, Peluncuran Buku Kebudayaan Using: Konstruksi, Identitas, dan 

Pengembangannya, dan Pelantikan Pengurus HISKI Komisariat Jember 

 

 Kegiatan temu ilmiah ini terselenggara atas kerja sama dengan Pusat Penelitian Budaya 

Etnik dan Komunitas, Lembaga Penelitian Universitas Jember. Kegiatan temu ilmiah 

diselenggarakan pada tanggal 9 Agustus 2016, bertempat di Universitas Jember dengan 

menghadirkan pembicara utama (1) Ketua Umum HISKI Pusat, Prof. Dr. Suwardi Endraswara, 

M.Hum., (2) Kepala Balai Bahasa Jawa Timur, Drs. Amir Mahmud, M.Hum., (3) Budayawan 

Using, Aekanu Hariyono, dan (4) Dirjen Kebudayaan RI, Hilmar Farid, Ph.D.  

 Dirjen Kebudayaan RI yang berkenan memberi kata pengantar buku Kebudayaan Using 

pada kesempatan tersebut berhalangan hadir. Oleh karena itu, paparan disempaikan disampaikan 

disampaikan secara streaming online. Hal tersebut tetap memiliki arti besar karena para peserta 

mengikuti  paparan tersebut dengan hikmat. Secara keselutuhan, temu ilmiah ini memaparkan 15 

makalah yang disampaikan dalam sidang pleno dan sidang paralel.  

 Dalam kegiatan yang dihadiri oleh 150 tamu undangan ini, Ketua Umum HISKI Pusat 

berkenan melantik pengurus HISKI Komisariat Jember periode 2016‒2010. Berkenan memberikan 

sambutan dalam kegiatan ini (1) Ketua Panitia temu ilmiah, Dr. Agus Sariono, M.Hum, (2) 

Sekretaris Lembaga Penelitian Universitas Jember, Dr. Zaenuri, dan (3) Pembantu Rektor I 

Universitas Jember.  
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SUSUNAN ACARA 

TEMU ILMIAH NASIONAL 

"JEJAK DAN LANGKAH BAHASA, SASTRA, DAN BUDAYA: 

DARI USING SAMPAI INDONESIA" 

 

Jember, 9 Agustus 2016 

WAKTU SUSUNAN ACARA 

08.00-08.30 Registrasi Peserta 

08.30-10.45 Upacara pembukaan: 

1.  Kesenian: Tari “Jejer Jaran Dhawuk” 

2.  Pembukaan 

3.  Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 

4.  Laporan Ketua Panitia 

5.  Sambutan–sambutan: 

a. Sambutan Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jember 

b. Sambutan Rektor sekaligus membuka acara 

6.  Launching Buku Using  

7.  Pelantikan Pengurus HISKI Komisariat JEMBER 

8.  Musikalisasi Puisi untuk Mengenang Prof. Dr. Ayu Sutarto, M.A. 

9.  Doa 

 TEMU ILMIAH NASIONAL   

10.45-

11.00 

Sesi 1: Pemutaran Video Keynote speaker: 

Hilmar Farid, Ph.D. 

 

11.00-

11.15 

Coffee Break  

11.15-

12.30 

Sesi 2: Sidang Pleno - Pembicara Utama 

1. Prof. Dr. Suwardi Endraswara, M.Hum. 

2. Drs. Amir Mahmud, M.Pd. 

3. Aekanu Hariyono 

Moderator : Dr. Moch. Ilham, M.Si. 

12.30-13.30 ISHOMA  

13.30-14.45 Sesi 3: Sidang Paralel 1  

Ruang Sidang A: Aula Lantai 3  Ruang Sidang B: Ruang Sidang Senat 

Lantai 2 

Pembicara: 

1. Dr. Asrumi, M.Hum. 

2. Dr. Ikwan Setiawan, M.A. 

3. Dr. Moch. Ilham, M.Si. 

Pembicara: 

1. Dr. Akhmad Taufiq, S.S, M.Pd. 

2. Dr. Anastasia M., M.Si. 

3. Dr. Isa Ma’rufi, S.Km., M.Kes. 

 Moderator: 

Siswanto, S.Pd., M.A. 

Moderator: 

Drs. Sudartomo Macaryus, M.Hum 

14.45-15.45 Coffee Break  

15.00-16.15 Sesi 4: Sidang Paralel 2  

Ruang Sidang A: Aula Lantai 3  Ruang Sidang B: Ruang Sidang Senat 
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WAKTU SUSUNAN ACARA 

Lantai 2 

Pembicara:  

1. Dr. Sukatman, M.Pd. 

2. Prof. Dr. Ali Imron Al-Ma’ruf, M.Hum. 

3. Drs. Mujiman Rus Andianto, M.Pd. 

Pembicara: 

1. Dr. Muji M.Pd. 

2. Dra. Asri Sundari, M.Si. 

3. Anita Widjayanti, S.S., M.Hum. 

 Moderator: 

Dr. Eko Suwargono, M.Hum. 

Moderator: 

Abu Bakar Ramadhan 

Muhammad,S.S.,M.A 

16.15-16.30 Penutup dan Pembagian sertifikat   

 

 

  

2. Publikasi Ilmiah 

 Publikasi ilmiah berupa penerbitan dan peluncuran dua buku berjudul Kebudayaan Using: 

Konstruksi, Identitas, dan Pengembangannya dan Jejak Langkah Perubahan: dari Using sampai 

Indonesia. Kedua buku tersebut berisi artikel ilmiah hasil penelitian dan pengkajian dalam bidang 

kebudayaan, kesusastraan, dan kebahasaan. Kedua buku tersebut diluncurkan bersamaan dengan 

kegiatan temu ilmiah pada tanggal 9 Agustus2016 di Universitas Jember. 

 Buku Kebudayaan Using: Konstruksi, Identitas, dan Pengembangannya berisi 16 artikel 

hasil penelitian para dosen dan pengamat budaya Using yang dihasilkan oleh 21 penulis. Buku 

tersebut diberi pengantar oleh Dirjen Kebudayaan, Hilmar Farid, Ph.D,   Rektor Universitas Jember, 

Moh. Hasan, Ph.D., dan peneliti kebudayaan dari LIPI, Bisri Effendy. Buku Jejak Langkah 

Perubahan: dari Using sampai Indonesia berisi 24 artikel hasil penelitian dan pengkajian dalam 

bidang kebudayaan, kesastraan, dan kebahasaan yang dihasilkan oleh 28 penulis. Buku tersebut 

diberi pengantar oleh Ketua Umum HISKI Pusat, Prof. Dr. Suwardi Endraswara, M.Hum. dan 

Rektor Universitas Jember, Moh. Hasan, Ph.D.  

Panitia Seminar Nasional HISKI Komisariat Jember bersama Pengurus HISKI Komisariat Jember (9 Agustus 2016) 

(Dokumentasi Pribadi) 

( 
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Dua buku yang diluncurkan pada seminar dan pelantikan pengurus HISKI Komisariat Jember, 9 Agustus 2016 di 

Universitas Jember   

 

  

3. Lomba Cipta Cerpen 

 Lomba cipta cerpen ini diikuti oleh mahasiswa se-Besuki Raya dan Banyuwangi. Lomba 

cipta cerpen mengambil tema: (1) Kearifan Lokal dan Multikulturalis, (2) Budaya Masyarakat 

Pesisir dan Perubahannya, dan (3) Ritual dan seni Tradisi Masyarakat Lokal. Jadwal kegiatan lomba 

cipta cerpen adalah sebagai berikut. 

 

No.  Waktu  Acara  Tempat  

1 01 Agt-15 Okt   Pendaftaran Online (email) 

2 03 November  Pengumuman peserta lolos seleksi Online (email) 

3 04 November Wawancara peserta lolos seleksi Fakultas Ilmu Budaya 

4 07 November Pengumuman pemenang  Fakultas Ilmu Budaya 

 

Untuk memberi perhatian atas prestasi para peserta disediakan hadiah dengan rincian sebagai 

berikut. 

1. Juara I Rp 1000.000,00 

2. Juara II Rp 750.000,00 

3. Juara III Rp 500.000,00 
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4. Dialog Budaya 

 Dialog budaya mengambil tema "Pluralisme dan Kearifan Lokal". Kegiatan ini 

diselenggarakan melalui kerja sama HISKI Komisariat Jember dengan Ikatan Mahasiswa Sastra 

Indonesia, FIB, Universitas Jember. Dialog budaya yang diselenggarakan 7 Oktober 2016 ini 

menghadirkan narasumber Sungging Raga (Praktisi budaya) dan Abu Bakar Ramadhan (Dosen 

Sastra Indonesia, FIB, Universitas Jember). Kegiatan tersebut dihadiri oleh 125 mahasiswa dan 

dosen di lingkungan Universitas Jember.  

 Melalui dialog budaya ini diharapkan memperluas cakrawala dan wawasan mahasiswa dan 

dosen dalam bidang kebudayaan dan kearifan lokal. Hal tersebut sebagai salah satu filter agar 

secara kritis menyikapi arus perkembangan zaman. Selain itu munculnya kesadaran bersama 

terhadap kearifan lokal, generasi muda diharapkan memiliki kebanggaan dan berusaha terus 

mengembangkan dan memanfaatkannya untuk menyikapi berbagai fenomena kehidupan yang 

terjadi dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Juara Lomba Cipta Cerpen (membawa amplop) bersama Panitia Penyelenggara (Dokumentasi Pribadi) 
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C. Penutup 

 Selain berbagai kegiatan yang sudah diuraikan di depan HISKI Komisariat Jember juga 

secara berkala menyelenggarakan pertemuan koordinasi internal. Semua itu untuk menghimpun 

informasi dan gagasan yang inspiratif untuk mengembangkan dan merancang kegiatan-kegiatan 

yang akan datang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dialog Budaya "Pluralisme dan Kearifan Lokal" 7 Oktober 2016 dengan Narasumber Sungging Raga dan Abu 

Bakar Ramadhan 
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RANCANGAN KEGIATAN TAHUN 2017 
 

 

1. Seminar Nasional 

 Penyelenggaraan kegiatan seminar nasional ini untuk menghimpun hasil kajian dan 

penelitian bidang kesastraan, kebahasaan, dan kebudayaan. Forum seminar juga sekaligus sebagai 

ruang untuk saling menginspirasi para peserta untuk menindaklanjuti gagasan yang disampaikan 

oleh narasumber dan presenter. Melalui cara tersebut ilmu susastra akan terus berkembangan dan 

tersimpan abadi sehingga dapat diwarisi oleh generasi yang akan datang.    

 Penyelenggaraan kegiatan ini dirancang pada bulan Juli 2017. Kegiatan meliputi koordinasi 

internal (untuk menentukan tema, pembicara, waktu, dan berbagai hal teknis), sosialisasi, dan 

publikasi. Semua kegiatan dimulai sekitar bulan April 2017.  

 

2. Pelatihan Penelitian Sastra dan Budaya 

 Penelitian merupakan salah satu cara untuk mengungkap berbagai rahasia yang tersimpan 

dalam berbagai fenomena. Oleh karena itu, penelitian diperlukan untuk menghasilkan temuan-

temuan baru yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu susastra selanjutnya.  

 Mengingat kekgiatan penelitian memerlukan penguasaan konsep dan metode, HISKI 

Komisarian Jember memandang perlu diselenggarakannya pelatihan penelitian sastra dan budaya. 

Hal tersebut untuk membekali para calon peneliti agar memiliki kemampuan yang memadai secara 

konseptual dan metodologis. Kuatnya penguasaan konsep dan metode tersebut berpeluang 

menghasilkan temuan-temuan baru secara mendasar, menyeluruh, rinci, dan operasional.  

 Kegiatan pelatihan ini akan diselenggarakan pata bulan September 2017. Pelatihan 

menghadirkan narasumber dari Universitas Negeri Jakarta, Gadjah Mada, dan Universitas Jember. 

Sedangkan target peserta 20‒30 peserta yang berasal dari kalangan mahasiswa, dosen, dan peminat 

sastra.  

 

3. Publikasi Ilmiah 

 Publikasi ilmiah dirancang dalam bentuk jurnal kesastraan, kebahasaan, dan kebudayaan, 

mengingat sastra senantiasa berkaitan dengan bidang kebahasaan dan kebudayaan. Selain 

merancang penerbitan jurnal, HISKI Komisariat Jember juga merancang publikasi dalam bentuk 

bunga rampai hasil penelitian dan pengkajian yang menjadi wadah publikasi karya ilmiah para 

anggota HISKI Komisariat Jember dan para peneliti dan ilmuwan sastra pada umumnya. Publikasi 

jurnal dirancang terbit perdana pada bulan Desember 2017 dan publikasi buku bersamaan dengan 

penyelenggaraan seminar bulan Juli 2017. 

 

4. Penelitian yang telah dan akan dilakukan (Terlampir dalam Power Point) 

  

 

Jember, 5 Januari 2016 

Ketua HISKI Komisarita Jember, 

 

 
Prof. Dr. Novi Anoegrajekti, M.Hum. 
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LAPORAN KEGIATAN HIMPUNAN SARJANA‒KESUSASTRAAN 

INDONESIA (HISKI) KOMISARIAT JEMBER TAHUN 2017 
 

 Pada laporan tahun 2016, HISKI Komisariat Jember sekaligus menyampaikan rancangan 

kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017. Kegiatan yang dirancang untuk tahun 2017 

adalah seminar nasional, pelatihan penelitian sastra dan budaya, dan publikasi ilmiah. Dalam 

perjalanan waktu selama tahun 2017, HISKI komisariat Jember terus melakukan konsolidasi 

internal dengan menyelenggarakan pertemuan pengurus. Hal itu dilakukan untuk menyampaikan 

informasi berbagai kegiatan ilmiah seperti seminar, pelatihan, dan berbagai kegiatan ilmiah lain 

pada tingkat lokal, nasional, dan internasional yang diselenggarakan oleh HISKI maupun oleh 

lembaga lain. 

 Dari rancangan yang sudah dicanangkan untuk tahun 2017 sebagian berlangsung di 

lingkungan Universitas Jember, dan yang lainnya dengan mengikuti program kegiatan dari 

komisariat Universitas Negeri Jakarta dan Komisariat Bengkulu. Uraian kegiatan tersebut adalah 

sebagai berikut. 

 

1. Konferensi Internasional Kesusastraan (KIK) XXVI dan Munas HISKI X 

 

 KIK XXVI dan Munas HISKI X diselenggarakan oleh HISKI Komisariat Bengkulu berkerja 

sama dengan HISKI Pusat. Kegiatan tersebut diselenggarakan pada: 

 Tanggal : 28‒30 September 2017 

 Tempat   : Di Bengkulu 

 Peserta  : KIK diikuti oleh anggota HISKI, Ilmuwan, dosen, dan praktisi sastra.  

                Musyawaran Nasional HISKI diikuti oleh Pengurus HISKI seluruh  

     Indonesia 

 

 Musyawarah Nasional yang dihadiri oleh pengurus HISKI seluruh Indonesia menjadi ruang 

diskusi dan berbagi pengalaman mengenai berbagai fenomena. Hal itu memperkaya pengalaman 

dan pengetahuan para peserta yang hadir. Selain itu, yang lebih penting adalah bahwa forum 

pertemuan dalam skala nasional tersebut menjadi sumber informasi yang inspiratif serta sebagai 

forum pemerataan dan penyetaraan yang saling melengkapi, seperti peta hasil penelitian, peta 

ketenagaan dan keahlian. Semua itu mempermudah komunikasi dan pengembangan di masing-

masing wilayah atau komisariat.   
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Foto bersama Ketua UMUM HISKI Pusat Prof. Dr. Suwardi Indraswara, M.Hum. dan Pengurus 

Komisariat (Kiri). Mengunjungi destinasi wisata sejarah “Rumah Tempat Tinggal Bung Karno di 

Bengkulu (Kanan) (Dokumentesi Pribadi)   

 

2. Seminar Metodologi Penelitian Sastra 

 Kegiatan Seminar Metodologi Poenelitian Sastra diselenggarakan dengan menjalin kerja 

sama dengan HISKI Komisariat Universitas Negeri Jakarta. Kegiatan tersebut diselenggarakan 

pada: 

 Tanggal : 24 Oktober 2017 

 Tempat : Universitas Negeri Jakarta 

 Peserta  : Mahasiswa Program Pascasarjana dan Guru-guru Bahasa  

 Materi  : Metodologi Penelitian Sastra 

 Penelitian sastra mencapai hasil gemilang dengan diperkenalkannya teori struktural, yang di 

Indonesia diperkenalkan oleh A. Teeuw. Akan tetapi diakui juga bahwa melalui pendekatan tersebut 

banyak hal yang berkaitan kehidupan riil tidak tersentuh dan mendapat perhatian secara 

proporsional. Sementera itu, sastra sebagai hasil karya kreatif, imajinatif, dan estetis berkaitan 

dengan kehidupan riil manusia dan masyarakat yang dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari. 

 Oleh karena itu, materi pembahasan dikembangkan dan dikaitkan dengan bidang 

kebudayaan, khususnya ritual dan seni pertunjukan yang menggunakan ekspresi verbal estetis untuk 

menyandikan berbagai pesan kepada mitra tutur dan masyarakat yang menyaksikan pertunjukan dan 

mengikuti ritual. Forum seminar tersebut menawarkan salah satu salah satu cara membedah karya 

sastra dengan menggunakan pendekatan culture studies. Hal tersebut menempatkan karya sastra, 

ritual, dan pertunjukan seni tradisi sebagai ruang kontestasi berbagai kelompok dan kepentingan. 

Semua itu berpotensi mendekatkan pemahaman secara lebih komprehensif karena 

memperhitungkan latar belakang penulis, pembaca, dan konteks budaya masyarakat yang menjadi 

latar belakang karya tersebut. 

 Akan tetapi harus tetap diakui bahwa karya sastra, ritual, dan pertunjukan seni tradisi dapat 

dikaji dengan menggunakan berbagai pendekatan. Hingga saat ini terus berkembang berbagai cara 

membedah karya sastra dengan menggunakan pisau analisis yang cenderung bersifat interdislipiner, 

seperti etnopoetika, psikosastra, dan ekosatra.  

 Ruang inovasi terus terbuka, semoga menginspirasi. 
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Foto Bersama Pengurus HISKI Komisariat UNJ dalam acara Seminar Metodologi Penelitian Sastra 

(Kiri). Mahasiswa dan Guru prserta Seminar (Kanan) (Dokumentasi Pribadi) 

  

3. Pelatihan Penelitian Sosial-Humaniora  

 Mahasiswa adalah generasi muda yang menyiapkan diri menjadi agen pengembangan 

budaya akademik yang jujur, terbuka, demokratis, dan universal. Pengingkaran terhadap budaya 

akademik tersebut berpotensi melahirkan sarjana-sarjana eksklusif dan hipokrit. Oleh karena itu, 

ruang-ruang kegiatan untuk pengembangan kompetensi dan sikap akademik mahasiswa menjadi 

imperatif yang harus dilaksanakan oleh perguruan tinggi.   

 HISKI Komisariat Jember sebagai organisasi profesi sebagian besar anggotanya adalah 

tenaga pengajar di perguruan tinggi. HISKI Komisariat Jember terpanggil dalam hal pengembangan 

kompetensi dan budaya akademik untuk membekali mahasiswa dengan budaya akademik tersebut. 

Oleh karena itu, HISKI Komisariat Jember bekerjasama dengan Laboratorium Bahasa dan Sastra 

Indonesia menyelenggarakan Pelatihan Penelitian Sosial-Humaniora bagi Mahasiswa Sastra 

Indonesia FIB Universitas Jember. Agar hasil penelitian dapat diakses oleh masyarakat, pelatihan 

dilengkapi dengan bagaimana menulis artikel untuk publikasi di jurnal ilmiah. Kegiatan 

diselenggarakan pada: 

 

 Tanggal : 29‒30 November 2017 

 Tempat : Auditorium FIB Universitas Jember 

 Peserta  : Mahasiswa Jurusan Sastra Indonesia, FIB UNEJ yang masih aktif  

 Materi   :  

   1. “Strategi Penulisan Artikel pada Jurnal Ilmiah” oleh Dr. Sukarno, M.Hum. 

   2. “PKM-Penelitian Bidang Sosial Humaniora” oleh Drs. Kusnadi, M.Hum. 

 Penelitian dan proses ilmiah secara teoretis diawali dengan pengakuan adanya masalah, 

yaitu segala hal yang masih bersifat remang-remang bahkan mungkin masih gelap dan tidak jelas. 

Penelitian dan pengajian diawali dengan tahap penemuan masalah. Sumber masalah dimungkinkan 

dari konsep teori, kajian terdahulu, dan hasil observasi. Ketiganya menuntut sikap terbuka terhadap 

konsep teori yang sudah ada, hasil penelitian dan kajian yang sudah dilakukan sebelumnya, dan 

terbuka terhadap berbagai fenomena yang terjadi dalam kehidupan riil dan alami. Tahap penemuan 

masalah dikatakan selesai bila sudah diformulasikan secara verbal tulis. Dalam bidang sosial-
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humaniora menuntut keterbukaan peneliti terhadap berbagai fenomena sosial dan 

humaniora/kemanusiaan, meskipun sebagai seorang ilmuwan tetap dituntut dapat mengambil jarak, 

agar dapat melihat dan menyikapi berbagai fenomena tersebut secara objektif. 

 Sikap dasar tersebut sebagai modal awal seorang ilmuwan dalam mengungkap berbagai 

rahasia dan misteri yang masih tersimpan dalam berbagai fenomena kehidupan. Selanjutnya seorang 

ilmuwan dalam melakukan penelitian, pengajian, dan publikasi memerlukan bekal pengetahuan dan 

keterampilan teknis agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara konseptual dan 

metodologis. Sedangkan untuk keperluan publikasi, hasil penelitian dan pengajian memerlukan 

formulasi yang sesuai dengan gaya selingkung. Oleh karena itu, mahasiswa perlu menguasai 

keterampilan teknis bagaimana menuangkan hasil penelitian dalam format artikel yang berlaku 

secara universal dan yang sesuai dengan gaya selingkung pada lembaga publikasi tertentu.  

 Untuk keperluan publikasi mahasiswa dibekali dengan materi “Strategi Penulisan Artikel 

pada Jurnal Ilmiah” yang dimulai dari strategi menuliskan judul sampai daftar pustaka. Melalui 

penjelasan secara teoretis dan praktis dengan menyajikan contoh-contoh yang konkret, para peserta 

mendapatkan gambaran yang riil mengenai bagaimana cara penulisan artikel sampai layak 

dipublikasi pada jurnal ilmiah. Menulis artikel sebagai keterampilan berbahasa perlu terus 

dikembangkan melalui praktik menulis. Hal itu dilakukan melalui pendampingan dan praktik yang 

dilakukan oleh mahasiswa dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dosen, seperti menulis 

resensi, laporan diskusi, sinopsis, dan makalah seminar.  

 Satu jendela ilmu sudah dibukakan. Semoga mahasiswa mau dan mampu membuka jendela 

yang lainnya.  

    

  

Drs. Kusnadi, M.Hum. sebagai pemateri pelatihan Penelitian Sosial-Humaniora (Kiri). Mahasiswa 

peserta pelatihan Penelitian Humaniora dan Penulisan Artikel pada Jurnal Ilmiah (Kanan) 

(Dokumentasi Pribadi). 
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RANCANGAN KEGIATAN TAHUN 2018 
 

 

1. Seminar Nasional 

 Penyelenggaraan kegiatan seminar nasional ini untuk menghimpun hasil kajian dan 

penelitian bidang kesastraan, kebahasaan, dan kebudayaan. Forum seminar juga sekaligus sebagai 

ruang untuk saling menginspirasi para peserta untuk menindaklanjuti gagasan yang disampaikan 

oleh narasumber dan presenter. Melalui cara tersebut ilmu susastra akan terus berkembangan dan 

tersimpan abadi sehingga dapat diwarisi oleh generasi yang akan datang.    

 Penyelenggaraan kegiatan ini dirancang pada bulan Juli 2018. Kegiatan meliputi koordinasi 

internal (untuk menentukan tema, pembicara, waktu, dan berbagai hal teknis), sosialisasi, dan 

publikasi. Semua kegiatan dimulai sekitar bulan April 2018.  

 

2. Pelatihan Penelitian Sastra dan Budaya 

 Penelitian merupakan salah satu cara untuk mengungkap berbagai rahasia yang tersimpan 

dalam berbagai fenomena. Oleh karena itu, penelitian diperlukan untuk menghasilkan temuan-

temuan baru yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu susastra selanjutnya.  

 Mengingat kekgiatan penelitian memerlukan penguasaan konsep dan metode, HISKI 

Komisarian Jember memandang perlu diselenggarakannya pelatihan penelitian sastra dan budaya. 

Hal tersebut untuk membekali para calon peneliti agar memiliki kemampuan yang memadai secara 

konseptual dan metodologis. Kuatnya penguasaan konsep dan metode tersebut berpeluang 

menghasilkan temuan-temuan baru secara mendasar, menyeluruh, rinci, dan operasional.  

 Kegiatan pelatihan ini akan diselenggarakan pata bulan September 2017. Pelatihan 

menghadirkan narasumber dari Universitas Negeri Jakarta, Gadjah Mada, dan Universitas Jember. 

Sedangkan target peserta 20‒30 peserta yang berasal dari kalangan mahasiswa, dosen, dan peminat 

sastra.  

 

3. Publikasi Ilmiah dan Karya Kreatif 

 Publikasi ilmiah dirancang dalam bentuk jurnal kesastraan, kebahasaan, dan kebudayaan, 

mengingat sastra senantiasa berkaitan dengan bidang kebahasaan dan kebudayaan. Selain 

merancang penerbitan jurnal, HISKI Komisariat Jember juga merancang publikasi dalam bentuk 

bunga rampai hasil penelitian dan pengkajian yang menjadi wadah publikasi karya ilmiah para 

anggota HISKI Komisariat Jember dan para peneliti dan ilmuwan sastra pada umumnya dan 

publikasi karya kreatif puisi dan cerpen. Publikasi jurnal dirancang terbit perdana pada bulan 

November 2018. 

 

  

        Jember, 10 Januari 2018 

        Ketua HISKI Komisarita Jember, 

 

        Prof. Dr. Novi Anoegrajekti, M.Hum. 
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LAPORAN KEGIATAN HIMPUNAN SARJANA‒KESUSASTRAAN 

INDONESIA (HISKI) KOMISARIAT JEMBER TAHUN 2018 
 
 

Pendahuluan  

 HISKI Jaya Berkarya sebagai penyemangat untuk terus berkarya dan memublikasikan 

melalui berbagai ruang dan media ekspresi. Semua itu untuk menuju masyarakat literasi dalam 

berbagai macam bidang kehidupan. Literasi literal, medial, dan digital saat ini sebagai prasyarakat 

menuju ruang literasi intelektual, moral, dan mental. Gagap operasional dengan mudah dapat diatasi 

dengan meminta bantuan tenaga operator yang canggih. Akan tetapi gagap mental akan 

menyebabkan tidak mampu melihat dan menemukan alternatif untuk mengatasi. 

 Wilayah geografi Indonesia yang maha luas, saat ini masih memerlukan ruang temu ilmiah 

secara bersemuka yang gegap-gempita, penuh ekspresi kerinduan, kebersamaan, toleransi, dan 

silaturahmi. Temu ilmiah secara bersemuka hanyalah ajang untuk pamer ide dan temuan dari hasil 

pergulatan yang dilakukan dalam ruang berpikir yang sunyi-senyap dan jauh dari kehirukpikukan 

dan kegegapgempitaan. Kemajuan teknologi telah memberi ruang temu ilmiah secara mental yang 

dapat dilakukan di ruang kerja masing-masing. HISKI sebagai wadah profesi layak 

memformulasikan dan mengawali. Hal itu berpeluang membangun tali silaturahmi dan kontinyuitas 

pemikiran bersama yang saling melengkapi. Dengan semangat asah, asih, asuh, ruang sunyi senyap 

yang penuh dengan dimensi kemanusiaan berpotensi membuahkan gagasan-gagasan besar yang 

diperlukan pada abad ini dan yang akan datang. 

 

Dunia di Genggaman Tangan 

 Saat ini, sarapan, tiket, pustaka, berita, dan publikasi karya dapat dilakukan secara mobile. 

Dunia berada di genggaman tangan. Dalam ruang media yang terbuka ini, setiap individu 

berpeluang dan berpotensi sebagai informator, mediator, dan publikator. Ruang terbuka memerlukan 

tata kelola yang terbuka pula. Oleh karena itu, diperlukan tipe kepemimpinan yang inspiratif yang 

mampu menggerakkan setiap dan semua anggota melalui tulisan, sapaan, tindakan, dan pertemuan 

yang berkualitas dan inspiratif. 

 Ide dasar tersebut menginspirasi HISKI Komisariat Jember dengan memaksimalkan 

informasi, mediasi, dan publikasi secara personal dan komunal. Secara personal setiap anggota yang 

mendapatkan informasi membagikan informasi dan saling mengingatkan untuk melakukan 

publikasi. Secara komunal, pengurus HISKI Komisariat Jember menjalin kerjasama dengan 

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember untuk mengisi kekosongan publikasi bersama yang 

mengalami kefakuman sejak Agustus 2016. Melalui kerjasama tersebut HISKI Komisariat Jember 

dan FIB Universitas Jember menghasilkan publikasi bersama dengan menerbitkan prosiding yang 

memuat 74 karya ilmiah dosen dan praktisi sastra dan budaya yang berasal dari berbagai wilayah 

geografi Indonesia (Lampung, Jawa Barat, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, Daerah Khusus Ibu 

Kota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengan, dan Jawa Timur). Buku berjudul Sastra 

dan Perkembangan Media diterbitkan oleh Penerbit Ombak, Yogyakarta. Atas terbitnya buku 

tersebut, Ketua Hiski Komisariat Jember menyampaikan terima kasih kepada FIB Universitas 

Jember yang telah membantu memfasilitasi penerbitan, tim editor Heru S.P. Saputra, Titik 

Maslikatin, dan Sudartomo Macaryus yang mengawal dari editing awal hingga pracetak.  
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Gambar 1: Buku yang menyatukan 74 karya ilmiah dari 104 (seratus 

empat) penulis kalangan ilmuwan dan praktisi sastra dan budaya 

Indonesia. Mereka menjadi sahabat abadi (Dokumentasi Pribadi) 

 

 

Kronologi Kegiatan HISKI  

 Secara kronologis, sepanjang tahun 2018 HISKI Komisariat Jember telah menyelenggarakan 

kegiatan-kegiatan rutin dan insidental. Kegiatan rutin berupa koordinasi internal, penyebaran 

informasi, dan diskusi informal dengan pengurus dan anggota. Melalui kegiatan rutin tersebut 

antarpengurus dan anggota yang dapat saling menginspirasi dalam melakukan penelitian, pengajian, 

publikasi, serta diseminasi hasil penelitian melalui berbagai kegiatan temu ilmiah.  

 

Menghadiri dan Menyelenggarakan Temu Ilmiah 

 Sepanjang tahun 2018 beberapa kegiatan ilmiah diikuti oleh anggota HISKI Komisariat 

Jember baik pada tataran nasional maupun internasional. Hal itu sebagai salah satu sumbangan dan 

partisipasi anggota HISKI Komisariat Jember pada pengembangan ilmu kesastraan. Salah satu 

kegiatan yang diikuti oleh HISKI Jember adalah Konferensi Internasional Kesusastraan XXVII di 

Bangka 

 

1. Menghadiri Kegiatan Temu Ilmiah 

 Nama Kegiatan : Konferensi Internasional Kesusastraan XXVII 

 Waktu   : Tanggal 20-22 September 2018 

 Tempat  : Hotel Santika, Bangka Tengah 
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 Penyelenggara  : HISKI Komisariat Bangka Belitung dan STKIP Muhammadiyah  

      Bangka Belitung 

 Anggota yang Hadir : 1. Prof. Dr. Novi Anoegrajekti, M.Hum. 

      2. Dr. Heru S.P. Saputra, M.Hum. 

      3. Dra. Titik Maslikatin, M.Hum. 

      4. Drs. Edy Hariyadi, M.Hum. 

      5. Dr. Akhmad Taufik, M.Pd. 

 

  

Gambar 2: Anggota HISKI Komisariat Jember (kiri), Presentasi Sidang Paralel (kanan) pada Konferensi Internasional 

Kesusastraan XXVII di Bangka Belitung, 20-22 September 2018 (Dokumentasi Pribadi). 
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Gambar 2: Prosiding Konferensi Internasional Kesusastraan XXVII di 

Bangka Belitung, 20-22 September 2018 (Dokumentasi Pribadi)  

 

2. Temu Ilmiah Nasional 

 Nama Kegiatan : Seminar Nasional Sastra dan Kebudayaan “Sastra dan Perkembangan  

      Media” 

 Waktu    : Tanggal 20 Desember 2018 

 Tempat  : Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember 

 Penyelenggara  : HISKI Komisariat Jember dan FIB Universitas Jember 

 Pembicara Utama : (1) Prof. Dr. IB Putera Manuaba, M.Hum. 

      (2) Dr. Aprinus Salam, M.Hum. 

      (3) Prof. Dr. Djoko Saryono, M.Pd. 

 Kontributor Makalah : (1) Jumlah Makalah sebanyak 74 judul 

      (2) Jumlah Penulis 104 orang dimuat dalam prosiding (945 halaman,  

            ISBN: 978-602-258-505-3 
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RANCANGAN KEGIATAN TAHUN 2019 
 

1. Pergantian Pengurus 

 Mengingat Ketua HISKI Komisariat Jember sedang dalam proses pengajuan pidah tugas 

dari Universitas Jember ke Universitas Negeri Jakarta, tahun ini direncanakan akan diselenggarakan 

penggantian kepengurusan. Pelaksanaan penggantian disesuaikan dengan kesiapan anggota dan 

ketua dalam menentukan waktu yang direncanakan pada bulan Mei 2019 agar pada bulan Agustus 

2019 dapat dilakukan pelaktikan pengurus baru.  

 

2. Informasi, Dokumentasi, dan Publikasi 

 Informasi, dokumentasi, dan publikasi terus dilakukan secara personal serta melalui 

pertemuan informal. Hal tersebut untuk mempertahankan dan mengembangkan iklim akademik di 

lingkungan Universitas Jember pada umumnya dan Fakultas Ilmu Budaya pada khususnya. Hal itu 

sekaligus untuk memacu kolega yang sudah bergelar doktor untuk meraih jabatan profesor. 

 

3. Temu Ilmiah 

 Temu ilmiah keluar terus diinformasikan kepada anggota agar menginspirasi mereka untuk 

mengikutinya. Sedangkan temu ilmiah internal akan diselenggarakan bersamaan dengan bulan 

bahasa, Oktober 2019. 

 

  

        Jember, 10 Januari 2019 

        Ketua HISKI Komisarita Jember, 

 
        Prof. Dr. Novi Anoegrajekti, M.Hum. 
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Lampiran 1 

 

Berita Jember 

 

Seminar Nasional Sastra dan Budaya di Universitas Jember: Media Sosial Tidak Akan Gerus Sastra 

Kamis, 20 Desember 2018 12:28 

 

surya/endah imawati 

Djoko Saryono mengingatkan untuk memahami transformasi dalam media yang 

digunakan sastra dalam Seminar Nasional Sastra dan Budaya dengan tema Sastra 

dan Perkembangan Media di aula Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember, 

Kamis (20/12/2018). 

 

SURYA.co.id | JEMBER - Kehadiran media sosial yang membuat dunia sastra berbasis cetak akan 

tergerus, tak perlu dicemaskan. 

 Itu disampaikan Novi Anoegrajekti, guru besar dari Universitas Jember (Unej) dalam 

Seminar Nasional Sastra dan Budaya dengan tema Sastra dan Perkembangan Media di aula Fakultas 

Ilmu Budaya Universitas Jember, Kamis (20/12/2018).  

 "Sastra dengan perkembangan media yang ada memiliki pendukung berbeda. Mereka tidak 

saling mematikan," kata Novi yang menjadi ketua panitia seminar. Seminar yang menghadirkan 

Putra Manuaba dari Universitas Airlangga, Aprinus Salam dari Universitas Gadjah Mada, dan 

Djoko Saryono dari Universitas Negeri Malang membahas penggunaan media sosial dalam sastra. 

Putra menunjukkan sastra cyber memberikan kemudahan dalam mengakses informasi apa pun 

sehingga dapat memacu kreativitas dan mutu karya kreatif. 

 Tentu tidak seperti media sastra sebelumnya yang memiliki banyak keterbatasan. "Dalam 

media sastra cyber ini diperlukan penguasaan berbagai bahasa, karena semua informasi di internet 

disajikan dalam berbagai bahasa. Penguasan terhadap berbagai bahasa, makin membuka 

komunikasi antarbangsa, yang mampu menembus batas agama, kultur, maupun bahasa itu sendiri," 

papar Putra. 

 Aprinus mengingatkan, media sosial berbasis informasi. Pilihannya benar atau tidak. 

Sebaliknya, sastra yang menggunakan media sosial berbasis imajinasi. "Sastra dapat menggunakan 

media sosial. Sastra hanya mendompleng, " kata Aprinus. 

 Revolusi industri 4.0 revolusi digital sudah merasuk ke dalam humaniora. Kecerdasan 

http://surabaya.tribunnews.com/topic/berita-jember
http://surabaya.tribunnews.com/tag/universitas-jember
http://surabaya.tribunnews.com/tag/universitas-jember
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buatan menjadi tatanan baru. "Munculnya versi baru tidak akan mematikan yang lama. 

Transformasi bentuk itu harus dipahami. Sastra kita sekarang berada di tanah air baru, tanah air 

digital," kata Djoko. 

 

 

 

 

Lampiran 2: 

 

Beranda Pendidikan 

 

73 Makalah Hasil Karya 104 Penulis Dipresentasikan 

Desember 20, 2018 

 

 

PRSENTASIKAN: Seminar Nasional Sastra dan Budaya bertajuk `Sastra dan Perkembangan 

Media` yang digelar di ruang FIB Unej. 

 

RADARJEMBER. ID – Sebanyak 73 makalah hasil karya 104 penulis dipresentasikan dalam 

kegiatan Seminar Nasional Sastra dan Budaya bertajuk `Sastra dan Perkembangan Media` yang 

digelar di ruang FIB Unej, Kamis(20/12/18). Seminar ini dihelat Fakultas Ilmu Budaya Universitas 

Jember(FIB Unej) Bersama Himpunan Sarjana-Kesusastraan Indonesia (HISKI). 

 

 “Kehadiran sejumlah pakar lintas provinsi dan pulau ini menunjukkan kepercayaan yang 

tinggi kepada FIB, “kata Prof. Dr. Novi Anoegrajekti M.Hum, Ketua HISKI Komisariat Jember 

sekaligus ketua panitia. Menurut dia, ruang kepercayaan dan jalinan kerjasama yang telah terbangun 

ini, perlu terus dikembangkan dan ditindaklanjuti dengan `Srawung Akademik` agar memiliki 

cakrawala yang semakin luas, beragam, dan tidak hanya sebatas tempurung. 

 Dalam acara tersebut, Dekan FIB Prof. Dr. Akhmad Sofyan M.Hum menyampaikan ajakan 

untuk memanfaatkan potensi satuan-satuan lingual yang telah menyediakan diri untuk 

menyampaikan di tengah media sastra cyber, masih ada media sastra lisan, media sastra buku, dan 
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media sastra jurnalistik. 

 “Dalam era dan rezim media sosial, segala sesuatunya mengalami pencampuradukan. 

Realitas on off menjadi tidak jelas batas-batasnya. Subjek dan tindakannya mengalami batas 

kekaburan mana yang on dan mana yang off,” papar Dr. Aprinus Salam M.Hum. 

 Dalam acara tersebut, peserta terlihat antusias dan komunikatif. Selain membahas sastra 

sesuai konteksnya, acara tersebut juga membahas tentang kedudukan, peran, dan fungsi 

kewirausahaan kreatif berbasis bahasa dan seni dalam konteks industri kreatif dan kewirausahaan 

kreatif Indonesia. “Adanya pengembangan model kewirausahaan kreatif berbasis bahasa dan seni. 

Hal itu sejalan dengan pengembangan ekonomi kreatif yang sudah diawali sejak tahun 2009 yang 

ditetapkan sebagai tahun industri kreatif,” kata Prof. Dr. Djoko Saryono, M.Pd. (*) 
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LAPORAN KEGIATAN HIMPUNAN SARJANA‒KESUSASTRAAN 

INDONESIA (HISKI) KOMISARIAT JEMBER TAHUN 2019 
 

 
Pendahuluan 

 Kepengurusan HISKI Komisariat Jember terbentuk pada tahun 2016. Dengan demikian 

tahun 2019 merupakan tahun keempat kepengurusan HISKI. Pada tahun keempat ini segera akan 

berlangsung pergantian kepengurusan. Secara kebetulan juga tahun 2019 ketua HISKI Komisariat 

Jember, Prof. Dr. Novi Anoegrajekti, M.Hum. telah mendapatkan surat lolos butuh untuk berpindah 

tugas di Universitas Negeri Jakarta. Semester pertama tahun 2020 ini menjadi masa transisi untuk 

menunggu surat penugasan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.  

 Sepanjang kepengurusan HISKI periode 2016-2020, telah menghasilkan publikasi 4 (empat) 

prosiding. Jeda publikasi prosiding terjadi pada tahun 2017 karena disibukkan dengan urusan 

PTUN. Pengurus HISKI periode 2016-2020 mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang selama 

ini telah terjalin indah. Semoga segera terbentuk kepengurusan yang baru yang akan membawa 

organisasi HISKI semakin aktif dan produktif, sebagaimana slogan HISKI, yaitu “Jaya Berkarya”.  

 

Kegiatan 

 Sepanjang tahun 2019, HISKI Komisarian Jember telah melaksanakan 3 (tiga) kegiatan, 

yaitu menyelenggarakan seminar nasional yang menghasilkan prosiding, mengikuti musyawarah 

nasional yang berlangsung di Universitas Syiah Kuala, Aceh, dan menulis bersama buku Sastra 

Pariwisata. 

 

1. Seminar Nasional 

 Seminar nasional HISKI tahun 2019, kerja sama FIB Unej dengan HISKI Jember sekaligus 

untuk menyambut purnatugas Dra. Sri Mariati, M.A. Hal tersebut sekaligus mengandung harapan 

agar FIB memiliki tradisi ilmiah untuk memberikan penghormatan dan menyambut masa 

purnatugas dengan kegiatan ilmiah berupa seminar serta bingkisan berupa karya ilmiah berupa 

prosiding. Pada seminar nasional tersebut diterbitkan prosiding berjudul Teori Kritis dan 

Metodologi: Dinamika Bahasa, Sastra, dan Budaya sebagai persembahan untuk Bunda Dra. Sri 

Mariati, M.Hum. yang memaparkan 55 karya yang ditulis oleh 105 penulis yang berasal dari Jawa 

Timur, Jawa Tengah, DIY, Jawa Barat, Lampung, dan NTB. Kegiatan seminar terselenggara berkat 

kerja sama FIB Universitas Jember dengan HISKI Komisariat Jember. Seminar berlangsung pada: 

 

 Hari   : Kamis 

 Tanggal  : 27 Juni 2019 

 Pembicara Utama : 1. Prof. Dr. Setya Yuwana Sudikan, M.A. 

            2. Prof. Dr. Djoko Saryono, M.Pd. 

            3. Mardi Luhung, S.S. 

            4. Prof. Dr. Novi Anoegrajekti, M.Hum. 
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Prosiding Seminar Nasional dan Persembahan untuk Dra. Sri 

Mariati, M.A., yang Memasuki Masa Purnakarya 
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Kabar Jember 

Jangan Kaget,Zoologi Bisa 

Bergandengan dengan Sastra 
Kamis, 27 Juni 2019 13:49 

 
SURYAMALANG.COM, JEMBER-Sekat antarilmu mulai menipis. Orang tidak lagi memandang 

ilmu yang hanya berdiri sendiri. Ilmu itu berkait dengan banyak hal. 

Salah satu yang saat ini hangat dibahas adalah tentang ecocritisism (ekologi sastra) dan 
ekofeminisme. Itu dibahas oleh Setya Yuwana Sudikan dalam Seminar Nasional Pekan Chairil 

Anwar bertema teori kritis dan metodologi dalam dinamika bahasa, sastra, dan budaya, Kamis 

(27/6/2019). 

Ekologi sastra (ecocriticism) yaitu studi tentang hubungan antara sastra dan lingkungan hidup, 
mengaplikasikan konsep ekologi ke dalam sastra. Pendekatan yang dilakukan yaitu menjadikan 

bumi (alam) sebagai pusat studinya. 

"Ecocriticism memusatkan analisis data pada ‘green’ moral dan political agenda. Dalam hubungan 
ini, ecocriticism berhubungan erat dengan pengembangan dalam teori filsafat dan politik yang 

berorientasikan pada lingkungan," kata Yuwana. 

Ia mengingatkan, akan ada peleburan antara zoologi, botani, atau cabang ilmu lain dengan sastra. 

Seminar nasional itu dilaksanakan di Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember. Acara itu juga 

sekaligus menjadi penghormatan kepada Sri Mariati, guru besar Unej, yang purnatugas. 

Dalam seminar itu hadir empat pembicara, yaitu Novi Anoegrajekti, guru besar dari Unej, Setya 
Yuwana Sudikan, guru besar Universitas Negeri Surabaya, Djoko Saryono, guru besar Universitas 

Negeri Malang, dan Mardi Luhung, penyair dari Gresik. 

Seminar Nasional Pekan Chairil Anwar bertema teori kritis dan metodologi dalam dinamika 

bahasa, sastra, dan budaya di Unej.  

https://suryamalang.tribunnews.com/topic/kabart-jember
https://suryamalang.tribunnews.com/tag/universitas-jember
https://suryamalang.tribunnews.com/tag/seminar
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Kebutuhan akan pembahasan teori kritis dan metodologi tentang bahasa, sastra, dan budaya. Itu 
membuat Novi dan timnya mengumpulkan artikel ilmiah yang dapat menjadi dasar bagi para 

peneliti etnografi. 

Selama tujuh bulan, ada 77 artikel ilmiah yang berasal dari penelitian. Itu menjadi asupan segar 
bagi peneliti yang membutuhkan teori kritis dan metodologi untuk penelitian antropologi, etnografi, 

dan sejenisnya. 

Penelitian itu dapat dirinci dalam otoetnografi. 

Djoko menuturkan, otoetnografi sebagai metode merupakan pembalikan dari objektivitas yang 

dianggap terbaik, padahal subjek juga penting untuk diteliti. Subjek memiliki arti. 

"Itu sebagai salah satu netode kajian sastra. Semuanya melalui riset. Diperlukan pemikir, pencatat, 

penulis. Pembaca berpikir, berkonsentrasi untuk mengamati, berpendapat," kata Djoko. 

Otoetnografi merupakan fusi antara etnografi dengan otobiografi. Subjek diri yang dituangkan ke 

dalam teks ilmiah, itulah kerja otoetnografi. Diri kultural itu yang membentuk otoetnografi. 

Novi menguatkan posisi subjek itu. Identitas bukanlah esensi, melainkan sejumlah atribut 
identifikasi yang memperlihatkan bagaimana ia diposisikan dan memosisikan diri dalam 

masyarakat, karena aspek budaya dan kesejarahan merupakan kenyataan. 

Teks karya sastra dan tradisi lisan (pertunjukan seni tradisi dan ritual) dianggap sebagai event 
cultural. Fenomena yang ada diartikan sebagai kesatuan peristiwa-pelaku-penafsiran, sebuah 

masyarakat melihat dan menafsirkan kehidupan sekitarnya. 

Novi yang tekun meneliti budaya Banyuwangi itu memaparkan tentang perkembangan budaya 
Banyuwangi. Dinamika gandrung, seblang, dan komunitas yang menjaganya kini menjadi bagian 

dari perubahan kebijakan pemegang otoritas pemerintahan. 

"Perubahan itu membuat simbol budaya menjadi identitas. Pada 2012-2019 kalender even di 
Banyuwangi ditata. Dalam setahun ada ratusan agenda yang mengangkat budaya. Kesepakatan 

budaya dengan situasi membuat kostum gandrung menjadi lebih tertutup tanpa meninggalkan esensi 

seninya," kata Novi. 

 

2. Musyawarah Nasional  

 Musyawarah Nasional berlangsung bersamaan dengan Seminar Internasional yang 

berlangsung di Universitas Syiah Kuala, Aceh. Kegiatan tersebut berlangsung pada: 

  

 Tanggal : 11-13 Juli 2019  

 Tempat : Universitas Syiah Kuala, Aceh 

 Penyelenggara : Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP  

     Universitas Syiah Kuala Aceh bekerja sama dengan HISKI  

 Kegiatan : 1. Seminar Nasional 

     2. Musyawarah Nasional 
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Menyambut para peserta konferensi Internasional dan Musyawarah nasional (Kiri). Perjumpaan dengan mitra dan 

kolega untuk saling menginspirasi (Kanan) (Dokumentasi Pribadi) 

 

 

 

 

  

Arena tersedia untuk bergaya bersama (Kiri). Satu semangat untuk maju bersama dan jaya berkarya (Kanan) 

(Dokumentasi Pribadi). 

 

3. Menulis Bersama Buku Sastra Pariwisata 

 Akhir masa kepengurusan HISKI Komisariat Jember 2016‒2020 ditutup dengan penerbitan 

buku Sastra Pariwisata yang menghimpun tulisan para ilmuwan sastra yang tersebar di berbagai 

wilayah Republik Indonesia. Hingga saat ini telah terkumpul 30 (tiga puluh) artikel yang sudah 

dalam proses editing. Kata pengantar dirancang dari Prof. Dr. Suwardi Endraswara, M.Hum. dan 

Prof. Dr. Muhajir Effendy, M.A.P., dan Prof. Dr. Setya Yuwana Sudikan, M.A. Sebagai 

penghormatan, penitia penerbitan buku menghadirkan Prof. Dr. Sapardi Djoko Damono sebagai 

penulis undangan.  

 Semoga beragam publikasi yang telah dilakukan oleh pengurus HISKI Komisariat Jember 

periode 2016‒2020 menginspirasi pengurus periode 2020-2024. Tentu tidak cukup hanya 

mempertahankan, akan tetapi yang lebih utama adalah meningkatkan secara kuantitatif dan 

kualitatif.  

 Berikut dilampirkan brosur penulisan buku Sastra Pariwisata. 
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4. Pemilihan Pengurus HISKI Komisariat Jember Periode 2020‒2024 

 Agar kontinyuitas kepengurusan dan kegiatan HISKI Komisariat Jember dan Asosiasi 

Tradisi Lisan (ATL) terjaga, pengurus periode 2016‒2020 menyelenggarakan pergantian pengurus 

dengan melakukan pemilihan pengurus yang diselenggarakan pada: 

 

Hari  : Rabu 

Tanggal : 29 Januari 2020 

Pukul  : 10.00‒12.00 WIB 

Tempat : Ruang Sidang FIB Universitas Jember 

Acara   : 1. Laporan dan evaluasi kegiatan  

    2. Pemilihan Pengurus HISKI Periode 2020-2024 

    3. Pemilihan Pengurus ATL Periode 2020-2024 

    4. Penutup  

                 

 Pemilihan pengurus dilakukan dalam rapat pengurus dan anggota HISKI Komisariat Jember. 

Suasana akrab dan konstruktif mewarnai pertemuan dan pemilihan pun berjalan lancar. Dalam 

pemilihan pengurus telah terpilih: 

 1. Ketua HISKI : Dr. Heru S.P. Saputra, M.Hum.  

 2. Ketua ATL  : Dr. Moch. Ilham, M.Si. 

 

 

  

Suasana formal namun akrab dan bersahabat terasa dalam forum pertemuan pengurus dan anggota HISKI Komisariat 

Jember (Dokumentasi Pribadi) 
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Prof. Novi Anoegrajekti menerima kenangan yang akan terus dikenang (Kiri). Ketua HISKI Komisariat Jember, Dr. 

Heru SP Saputra, M.Hum. dan Kedua ATL, Dr. Moch. Ilmam saling mendekat dan menginspirasi untuk maju bersama 

(Kanan) (Dokumentasi Pribadi). 

 

 

HISKI Komisariat Jember dan ATL mewujudkan mimpi bersama jaya berkarya dan menjadikan bangsa yang 

berkualitas, mandiri, dan berkarakter (Dokumentasi Pribadi). 
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RANCANGAN KEGIATAN TAHUN 2020 
 

1. Pergantian Pengurus 

 Mengingat Ketua HISKI Komisariat Jember telah mendapatkan persetujuan untuk pindah 

tugas dari Universitas Jember ke Universitas Negeri Jakarta, tahun ini direncanakan akan 

diselenggarakan penggantian kepengurusan. Semester pertama tahun 2020 merupakan masa transisi 

sambil menunggu surat penugasan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pelaksanaan akan 

segera dilakukan secepatnya, agar pada bulan Juni dapat dilakukan pelantikan kepengurusan HISKI 

yang baru.  

 

2. Serah Terima Kepengurusan 

 Dengan terbentuknya kepengurusan baru akan segera dilaksanakan serah terima jabatan agar 

pengurus baru segera bekerja. Dengan demikian pada saat pelantikan dapat sekaligus sebagai 

kesempatan untuk melakukan pertemuan ilmiah dan publikasi ilmiah.  

 

3. Harapan 

 Sebagai pengurus HISKI yang telah mengemban tugas selama 4 tahun berharap agar 

Pengurus HISKI Komisariat Jember mengembangkan sistem informasi, dokumentasi, dan publikasi 

secara lebih tertata. Pada periode 2016‒2020 hal itu dilakukan secara personal serta melalui 

pertemuan informal. Melalui sistem informasi, dokumentasi, dan publikasi secara lebih tertata 

berpotensi sebagai salah satu media dalam mempertahankan dan mengembangkan iklim akademik 

di lingkungan Universitas Jember pada umumnya dan Fakultas Ilmu Budaya pada khususnya. Hal 

itu sekaligus untuk memacu kolega yang sudah bergelar doktor untuk meraih jabatan Profesor dan 

yang bergelar Master untuk segera meraih gelar Doktor.  

 Teruslah “Jaya Berkarya” untuk Indonesia dan dunia. 

  

        Jember, 27 Januari 2020 

        Ketua HISKI Komisarita Jember, 

 

        Prof. Dr. Novi Anoegrajekti, M.Hum. 
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Lampiran-lampiran: 
 

 

Lampiran 1: 

SK Pengurus HISKI Komisariat Periode 2016 -2020  
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HIMPUNAN SARJANA-KESUSASTRAAN INDONESIA (HISKI) 

KOMISARIAT JEMBER 

Sekretariat: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember, Jalan Kalimantan 37 Jember 68121 

Ponsel: 081249602163, Pos-el: hiskijember@gmail.com  

 

STRUKTUR PENGURUS 

HIMPUNAN SARJANA-KESUSASTRAAN INDONESIA 

KOMISARIAT JEMBER PERIODE 2020—2024 

 

PENASIHAT : 1. Prof. Dr. Akhmad Sofyan, M.Hum. 

  2. Dr. Retno Winarni, M.Hum. 

  3. Dr. Sukatman, M.Pd. 

  4. Dr. Ikwan Setiawan, M.A. 

   

KETUA : Dr. Heru S.P. Saputra, M.Hum. 

WAKIL KETUA  Dr. Dina Dyah Kusumayanti, M.A. 

   

SEKRETARIS : Zahratul Umniyyah, S.S., M.Hum. 

   

BENDAHARA : Dra. Titik Maslikatin, M.Hum. 

   

DEPARTEMEN-DEPARTEMEN   

1. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN : 1. Dr. Arju Muti’ah, M.Pd. (Koord.) 

  2. Dr. Muji, M.Pd. 

  3. Dr. Agustina Dewi Setyari, S.S., M.Hum. 

  4. Dr. Fitri Amilia, S.S., M.Pd.  

  5. Drs. Mujiman Rus Andianto, M.Pd. 

   

2. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN : 1. Dr. Asrumi, M.Hum. (Koord.) 

  2. Dra. Endang Sri Widayati, M.Pd. 

  3. Anita Widjajanti, S.S., M.Hum. 

  4. Dra. Sunarti Mustamar, M.Hum. 

  5. Furoidatul Husniah, S.S., M.Pd. 

   

3. PUBLIKASI DAN INFORMASI : 1. Edy Hariyadi, S.S., M.Si. (Koord.) 

  2. Dr. Arief Rijadi, M.Si., M.Pd. 

  3. Dr. Ali Badrudin, S.S., M.A. 

  4. Dra. Supiastutik, M.Pd. 

  5. L. Dyah Purwita Wardani S.W.W., S.S., 

M.A.   

   

4. KERJA SAMA/HUMAS  1. Dra. A. Erna Rochiyati S., M.Hum. (Koord.) 

  2. Dr. Agus Sariono, M.Hum. 

  3. Dr. Akhmad Haryono, M.Pd. 

  4. Yerry Mijianti, S.S., M.Pd. 

  5. Akhmad Syukron, S.Pd., M.Pd. 

   

5. PEMENTASAN/PERTUNJUKAN : 1. Dr. Asri Sundari, M.Si. (Koord.) 

  2. Dr. Eko Suwargono, M.Hum. 

  3. Siswanto, S.Pd., M.A. 

  4. Dewi Angelina, S.S., M.A. 

 

mailto:hiskijember@gmail.com

