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Abstrak 
 Karya sastra merupakan salah satu produk budaya yang dapat menggambarkan fakta 
masyarakat dan sekaligus sebagai media dalam menyebarkan pengaruh terhadap suatu 
pandangan dan sikap. Makalah ini khusus mengangkat novel Angels & Demons karya Dan Brown 
sebagai sebuah pengenalan terhadap budaya masyarakat lain, yaitu masyarakat Eropa dalam 
kaitannya dengan diskursus pluralisme yang beberapa waktu belakangan ini kerap dibicarakan 
dalam berbagai forum ilmiah. Pengenalan yang lebih baik terhadap budaya lain idealnya akan 
membuka pandangan dan sikap yang lebih terbuka, setidaknya mengurangi sikap berkaca mata 
kuda. Selain membuka pandangan, seringkali karya sastra juga mampu membuka sikap menjadi 
lebih baik terhadap hal lain, dalam konteks ini pandangan dan sikap masyarakat Indonesia 
terhadap Barat (Eropa). Hal ini setidaknya dapat terjadi pada pembaca novel Angels & Demons 
karya Dan Brown. Dalam novel ini, tampak gambaran Eropa sebagai latar cerita yang menyangkut 
latar tempat, latar waktu, dan latar sosial, baik secara historis, geografis, maupun sosiologis yang 
menyeluruh. Meskipun kisah ceritanya melukiskan pertarungan antara gereja atau budaya 
Kristiani dengan kelompok Illuminati, akan tetapi pembaca dapat menyerap hal-hal yang bersifat 
informatif ataupun inspiratif tentang Eropa, suatu wilayah yang seringkali dikategorikan sebagai 
pihak yang berbeda, pihak lain.  
 
Kata-kata kunci : novel, latar cerita, Eropa, pluralisme 
 
Kajian Karya Sastra terhadap Barat (Eropa) 

Dalam salah satu kajiannya tentang wacana dan kuasa, Storey (2003:132-137) mengutip 

sejumlah pakar seperti Michel Foucault dan Edward Said yang melihat pentingnya peran wacana 

yang tidak bisa dipisahkan dari kekuasaan. Wacana merupakan sarana untuk membentuk 

pengetahuan, bagai sebuah sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan dengan kekuasaan. 

Foucault sendiri menulis kajian ini dalam bukunya yang berjudul Power/Knowledge (Foucault, 

2002:136--165). Istilah “wacana” (diskursus) mendapat arti baru, di luar pengertian yang 

diberikan para kritikus strukturalis. Wacana, bukan sekedar kelompok-kelompok tanda (unsur-

unsur pemaknaan yang mengacu pada isi atau representasi, melainkan cara menghasilkan 
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pengetahuan beserta praktik-praktik yang secara sistematis membentuk objek yang 

dibicarakannya (Foucault, 2002:9). Melalui pengertian wacana yang baru, Foucault mengaitkan 

sistem pemaknaan dengan dua wilayah yang selama ini dianggap telah dilupakan oleh 

strukturalisme, yakni wilayah sejarah dan politik. 

 Wacana (termasuk di dalamnya sistem pengetahuan) dalam pembahasan Foucault sangat 

erat kaitannya dengan konsep kekuasaan. Berbeda dengan konsep kekuasaan pada umumnya, 

yaitu kekuasaan yang dimiliki oleh pihak-pihak yang kuat terhadap yang lemah, kekuasaan bagi 

Foucault (2002) bukanlah suatu entitas atau kapasitas yang dapat dimiliki oleh satu orang atau 

lembaga, melainkan dapat diibaratkan sebagai sebuah jaringan yang tersebar di mana-mana. 

Pengetahuan atau wacana (diskursus) merupakan alat atau senjata untuk merebut dan 

mempertahankan kekuasaan. Melalui konsep-konsep pemikiran Foucault dan konsep hegemoni 

Gramsci, Edward Said kemudian menelisik peran orientalisme dalam menyokong praktik 

kolonialisme (Said, 1994:1-20; 1995:11-31;2002:v-xxxvi). Timur (orient) merupakan istilah atau 

subjek yang diciptakan oleh pihak Barat sebagai penentu wacana. 

Saat ini, ketika segala kemapanan termasuk penentu wacana dipertanyakan kembali 

terutama sejak berkembangnya posmodern atau postrukturalisme, dominasi dan hegemoni Barat 

pun dipertanyakan kembali lewat postcolonialism. Barat tidak lagi penentu dalam memandang 

Timur. Timur pun dapat memandang Barat dari perspektifnya. Dalam konteks pembacaan balik 

Timur terhadap Barat semacam inilah kajian terhadap Eropa dilakukan lewat kajian terhadap 

novel-novel mutakhir berlatar Eropa, semacam novel Angels & Demons karya Dan Brown, di 

dalam proses pencitraan dan pengkonstruksian Eropa.  

Novel sebagai salah satu aspek budaya merupakan salah satu bagian dari situs hegemoni 

dan bagian upaya dalam mengukuhkan atau melawan hegemoni. Seringkali posisi novel sederajat 

dengan sejarah seperti yang dilakukan oleh kajian new historisisme.  

Dalam makalah ini, novel Angels & Demons karya Dan Brown yang menampilkan latar Eropa 

dianggap sebagai sebuah representasi terhadap apa yang disebut sebagai Eropa. Sebuah 

pengertian yang tidak hanya bersifat historis-geografis tetapi lebih cenderung maknanya 

ditentukan secara diskursif. Sebagai gambaran, Turki yang dominasi penduduknya bergama Islam 

dan sebagian wilayah negaranya berada di wilayah Eropa masih menanti keputusan antara 

diterima atau ditolak menjadi Masyarakat Ekonomi  Eropa. 

Latar penceritaan karya sastra seringkali bersifat tipikal dalam menggambarkan suatu 

tempat, waktu kesejarahan, dan kondisi masyarakat yang melatarbelakangi tokoh-tokoh cerita 

dalam berinteraksi dengan tokoh lainnya dalam peristiwa cerita. Latar yang bersifat tipikal tidak 

bisa dipisahkan atau digantikan dengan latar lain. Ia melekat dengan kekhasan atau ketipikalnnya. 
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Inilah salah satu kekuatan latar dalam sebuah penceritaan narasi karya sastra. Lewat latar-latar 

tipikal semacam inilah citra sebuah wilayah dikonstruksi secara diskursif. Selama bertahun-tahun 

lamanya, kajian Orientalisme sebagai penyokong teori terhadap praktik kolonialisme mencitrakan 

Barat (Eropa) sebagai sebuah entitas yang mewakili keunggulan. Sementara Timur sebagai 

representasi ketertinggalan ataupun kelemahan. Bahkan Eropa dalam konstelasi tertentu telah 

menjadi panutan Indonesia dalam bidang budaya (karya sastra, pemikiran, fashion, musik, seni 

rupa, seni tari, teater, film, kuliner dan perjalanan). Pencitraan Eropa yang superior sekaligus 

seringkali ditambah dengan penggambaran Indonesia sebagai situasi yang inferior sebagai lawan 

kebalikannya. 

Sebagai sebuah kesatuan, unsur latar dalam novel tidak bisa dipisahkan dengan unsur-

unsur pembangun novel lainnya seperti: alur, penokohan, tema, sudut pandang, amanat, dan 

unsur pembangun novel lainnya. Namun demikian, sebagai sebuah kajian, dapat saja unsur 

tertentu dalam novel dapat dikaji lebih mendalam. Apalagi dalam konteks kajian budaya (cultural 

studies) yang bersifat menentang kemapanan kajian strukturalisme yang kaku, kajian dengan 

penonjolan unsur-unsur tertentu sangat dimungkinkan. 

Sebagai bagian dari unsur pembangun karya sastra, latar terbagi atas tiga aspek, yaitu 

latar waktu, latar tempat, dan latar sosial budaya (Nurgiyantoro, 1998:227—237). Ketiga aspek 

latar ini jika dikaitkan dengan kajian latar pada novel berlatar Eropa akan mengacu kepada 

sejumlah pengertian Eropa yang dilihat dari kesejarahannya atau perkembangan waktunya secara 

diakronik, dari lokasi atau batas-batas geografisnya, dan dari kondisi status sosial budaya yang 

melingkupinya. Sebagai latar yang bersifat tipikal, keberadaan ketiga latar tersebut dalam sebuah 

novel dapat diperbandingkan dengan latar realitasnya. 

Kajian-kajian Orientalis adalah kajian-kajian terhadap Timur melalui kacamata Barat. Oleh 

karena itu, kajian ini mencoba melihat Barat lewat karya-karya sastra Barat oleh pihak Timur. 

Kajian ini akan berbeda, setidaknya tidak selalu tunduk kalau Barat itu lebih dominan daripada 

Timur. Dengan demikian, Barat dapat dilihat secara lebih sederajat sehingga tidak menimbulkan 

sebuah kecurigaan tetapi juga bukan sebuah penyanjungan. Ujung dari pemahaman semacam ini 

diharapkan menimbulkan kesadaran akan kesejajaran dan menghargai perbedaan yang 

menumbuhkan sikap pluralistik terhadap budaya lain. Inilah karakter yang lebih mengarah pada 

sikap perdamaian. 

Eropa sebagai salah satu wakil dari Barat (selain Amerika Serikat sebagai kekuatan utama 

budaya Barat) masih memiliki peran yang utama dalam percaturan budaya dunia. Apalagi negara-

negara di sana kemudian membentuk apa yang dinamakan dengan Uni Eropa, sebuah usaha 

penggalangan kekuatan (termasuk kekuatan budaya, selain geopolitik, moneter, pertahanan) 
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dalam melakukan negosiasi dengan pihak lain. Karya sastra, sebagai salah satu aspek budaya, kini 

masih dipandang sebagai salah satu komponen dalam mengukuhkan blok hegemoni tersebut. 

 Permasalahannya, pengarang sebagai salah satu agen hegemoni seringkali bisa menjadi 

agen tradisional yang menjadi pengusung kelompok hegemonik atau malah sebagai agen organis 

yang memposisikan dirinya sebagai kelompok yang melakukan counter-hegemony terhadap pihak 

yang berkuasa. Dalam konteks Eropa sebagai budaya hegemonik dunia, ada sejumlah karya sastra 

yang menampilkan citra Eropa dengan berbagai alternatif sikapnya yang perlu diteliti secara lebih 

lanjut. Oleh karena itu, perlu adanya pembacaan kritis terhadap sejumlah novel mutakhir yang 

berlatar Eropa dalam konteks ke-Indonesia-an sebagai bentuk pengakuan terhadap pluralism 

budaya. 

Kajian novel Angels & Demons karya Dan Brown ini berusaha mengungkapkan sejumlah 

hal yang terkait dengan hal-hal seperti, latar diakronik Eropa, latar lokatif Eropa, latar sosial Eropa 

dan citra Eropa yang direfleksikan dan dikonstruksi dalam novel tersebut, terutama dalam 

konteks pluralisme. 

 

Kisah tentang novel  Angels & Demons karya Dan Brown 

Robert Langdon, seorang dosen ikonologi dari Harvard University menerima sebuah faks 

yang berisi foto seorang mayat yang meninggal mengenaskan. Ada luka bakar yang parah di dada 

mayat tersebut yang bertuliskan “Illuminati”. Lalu ia berangkat menuju lab milik Maximilian 

Kohler di Roma. Ia mendapat panggilan untuk mendeteksi ambigram yang bertuliskan nama 

kelompok persaudaraan Illuminati tersebut. Langdon tak percaya bahwa kelompok persaudaraan 

itu ternyata masih ada hingga sekarang.  

Illuminati merupakan kelompok ilmuwan dalam sebuah perkumpulan persaudaraan 

kuno, yang dalam keberadaannya selalu bentrok dengan gereja. Beberapa anggota Illuminati 

ingin melawan tirani gereja dengan kekerasan, namun ada beberapa anggota pula yang 

membujuk anggota lain untuk tidak melakukan hal itu. Salah satunya adalah Galileo Galilei, 

seorang iluminatus sekaligus seorang Katolik yang taat. Galileo Galilei berusaha memperlunak 

pemikiran gereja terhadap ilmu pengetahuan dengan mengatakan bahwa ilmu pengetahuan 

tidak mengecilkan keberadaan Tuhan, tetapi malah memperkuatnya. Ia meyakinkan bahwa ilmu 

pengetahuan dan agama bukanlah musuh, melainkan rekanan. Namun sayangnya penggabungan 

ilmu pengetahuan dan agama tidak diinginkan oleh gereja, sehingga Galileo dijatuhi hukuman 

tahanan rumah seumur hidup. 

Foto mayat yang dikirim oleh Kohler kepada Langdon tersebut adalah foto Leonardo 

Vetra, seorang profesor dari sebuah lembaga riset di Swiss (CERN), yang juga merupakan ilmuwan 
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sekaligus seorang yang religius. Leonardo Vetra ditemukan tewas di ruang kerjanya dengan 

sebuah cap di dadanya yang bertuliskan Illuminati. Tidak hanya itu, mata Leonardo Vetra juga 

dicuri dan digunakan sebagai kunci masuk laboratoriumnya, sebab dalam mata itu terdapat sotf 

lens yang berfunsi sebagai kunci laboratorium tersebut. Leonardo Vetra sedang membuat 

temuan sebuah antimateri. Lima gram antimateri cukup untuk meledakkan semua yang ada di 

sekitarnya pada radius 0,5 mil. 

Antimateri itu dicuri dari laboratorium Vetra dan kemudian diketahui bahwa antimateri 

itu telah berada di Vatikan, negara yang hanya memiliki luas 44 ha dan berada di tengah kota 

Roma. Dalam waktu 24 jam, antimateri itu dikabarkan akan meledakkan Vatikan. Celakanya, di 

Vatikan sedang berlangsung acara pemilihan seorang Paus yang baru. Lalu Langdon mencari 

antimateri itu bersama Vittoria Vetra, anak Leonardo Vetra. 

Langdon dan Vittoria Vetra memulai pencarian ke ruang-ruang bawah tanah yang terkuci 

rapat, kuburan-kuburan yang pengap, katedral-katedral yang lengang, dan tempat yang paling 

misterius di dunia yaitu markas Illuminati (Gereja Pencerahan). 

Si Hassasin (pembunuh) mengabarkan bahwa dari 165 kardinal yang dicalonkan untuk 

menjadi Paus, 4 kardinal diculik dan diancam untuk dibunuh sehingga hanya ada 161 kardinal saja 

yang mengikuti prosesi pemilihan Paus itu. Hassasin juga mengabarkan bahwa 4 kardinal tersebut 

akan dibunuh di tempat yang berbeda-beda dan akan dimulai tepat pukul 8.00 pm, dan berlanjut 

1 jam berikutnya.  

Robert Langdon dan Vetra memulai pencarian antimateri dan 4 kardinal tersebut dengan 

mencari manuskrip peninggalan Galileo di ruangan arsip Vatikan. Dari sana didapatkan petunjuk 

bahwa 4 tempat itu adalah gereja Illuminati. Langdon dan Vetra berlomba dengan waktu untuk 

menemukan sang pembunuh di gereja-gereja tersebut, dengan harapan dapat mencegah 

pembunuhan dan mengetahui di mana antimateri itu disimpan. Tapi sayang, Langdon dan Vetra 

selalu terlambat ketika hendak mencegah pembunuhan. 

Kardinal yang diculik itu adalah Kardinal  Lamasse dari Paris, Kardinal Guidera dari 

Barcelona, Kardinal Ebner dari Frankfrut, dan Kardinal Baggia dari Italia. Keempat kardinal 

tersebut adalah kardinal yang dianggap layak dan pantas menjabat sebagai Paus, dan Kardinal 

Baggia lah yang paling diunggulkan untuk menjabat sebagai Paus. Mendengar keempat kardinal 

itu hilang, Kardinal Mortati sebagai pemimpin pemilihan Paus tersebut gelisah. Si Hassasin 

bersumpah bahwa keempat kardinal itu akan dibunuh dan akan dicap pada bagian dadanya 

dengan tulisan yang berunsurkan alam semesta, Earth, Air, Fire, dan Water. 

 Langdon dan Vetra memulai pencarian dengan bantuan puisi dari John Milton, anggota 

Illuminati yang menciptakan puisi untuk Galileo dan dipublikasikan dalam folio halaman 5. Puisi 
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tersebut bertuliskan, “Dari makam bumiah Santi yang memiliki lubang iblis, Membentangi Roma 

elemen-elemen mistis terhampar, Jalan cahaya sudah dilentangkan, ujian suci itu, Biarkan para 

malaikat membimbingmu dalam pencarian muliamu.” 

Langdon dan Vetra pegi ke The Galileo Affair. Di sana mereka menerjemahkan tulisan-

tulisan Galileo. Akhirnya mereka berdua menemukan petunjuk. Mereka pergi ke Via Della Scrofa 

(Gereja Santa Maria Del Popolo), namun semua sudah terlambat. Kardinal Ebner ditemukan telah 

meninggal dengan cap bertuliskan “Earth” di dadanya. Cap di dada kardinal itu gosong dan 

memperlihatkan ambigram yang simetris. Begitu pula yang terjadi pada Kardinal Lamasse dari 

Paris yang ditemukan telah meninggal. Di dadanya tedapat cap yang bertuliskan “Air”. Di dadanya 

yang telanjang terlihat luka bakar yang cukup besar. Kedua paru-paru kardinal itu ditusuk dan 

hancur. Sementara itu, Kardinal Guidera juga ditemukan telah meninggal. Di dadanya juga 

ditemukan cap yang membekas, cap tersebut bertuliskan “Fire”. Dan kardinal yang terakhir yang 

ditemukan dengan cap yang bertuliskan “Water” pada dadanya adalah Kardinal Baggia dari Italia. 

Setelah moment pembunuhan keempat kardinal itu, tiba-tiba saja Camerlengo, seorang 

yang merupakan sutradara di balik semua kekacauan yang terjadi menemukan antimateri. 

Camerlengo meledakkan antimateri itu di langit jauh dengan menggunakan helikopter.  Ia 

melakukan semua kekacauan itu lantaran ingin menjadi seorang Paus, namun sayangnya 

rekaman pembicaraan Camerlengo dan Kohler diketahui oleh Langdon sehingga semua adegan 

yang telah dirancang dengan rapi agar melancarkan cita-cita Camerlengo menjadi seorang Paus 

gagal. Camerlengo lalu bunuh diri dengan membakar diri. 

 

Latar Cerita Novel Angels & Demons Karya Dan Brown 

 Latar utama cerita dalam novel ini, seperti yang dideskripsikan dalam cerita di atas 

sebetulnya terjadi di wilayah Vatikan dan seputarnya, pada hari-hari tertentu pada masa kini, 

dalam konteks sosial Eropa kelas menengah atas. Deskripsi tersebut terpapar dalam tabel berikut 

ini.   

    Tabel 1. Latar (tempat, waktu, dan sosial) novel Angels & Demons 

No Bagian/ 
Subbab 

Lokasi, 
Negara 

Periode 
Waktu 

Status Sosial Konteks Cerita 

1 1  
Amerika 

 
Masa kini 

Dosen Ikonologi 
Harvard University 

Langdon mendapat faks berisi foto mayat 
Leonardo Vetra. 

2 2   Langdon tebang ke Eropa 
3 4 Swiss 1 pm  Langdon tiba di Swiss 
4 5  

Vatican 
City 

 Pemimpin 
Pembunuh Bayaran 

Janus mendapat pembunuh bayaran 

5 9   Sejarah Illuminati 
6 10  Pembunuh Bayaran Penjelasan tentang Hassasin 
7 13  

Swiss 
  Penjelasan tentang CERN 

8 14  Putri Leonardo 
Vetra 

Penjelasan tentang Vittoria Vetra 
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9 15   Penjelasan tentang akselelator partikel 
10 19  

CERN 
 Ilmuwan dan 

Pendeta  
Kematian Leonardo Vetra 

11 22   Penjelasan tentang antimateri 
12 27   Hilangnya antimateri 
13 34  

 
 
 
 
Vatican 
City 

  4 Kardinal hilang 
14 61   Sejarah Kristen 
15 67 8 pm Calon Paus Kardinal Ebner meninggal (Earth) 
16 75 9 pm Calon Paus Kardinal Lamasse meninggal (Air) 
17 91 10 pm Calon Paus Kardinal Guidera meninggal (Fire) 
18 102 11 pm Calon Paus Kardinal Baggia meninggal (Water) 
19 118  Murid Yesus Penjelasan tentang Santo Petrus 
20 120 11.50 pm Putra Paus Camerlengo menemukan antimateri 
21 122 12 pm  Peledakkan antimateri 
22 131   Penjelasan tentang Paus 
23 134   Camerlengo bunuh diri 
24 135   Kardinal Mortati diangkat menjadi Paus 

yang baru 
 

Sesungguhnya, fokus latar yang ingin digambarkan dalam novel ini lebih mengarah pada 

kisah sejarah pertarungan Kristiani-Katolik atau gereja dengan pihak Illuminati. Rentang latar 

tersebut melebar dan meluas pada sub-sublatar yang meliputi wilayah Eropa pada abad-abad 

pada masa kejayaan Romawi, kemunculan awal gereja, masa abad pertengahan (le Moyen Age) 

hingga perkembangan mutakhir atau terkini. Kisah utamanya terkait dengan perseturuan antara 

pihak gereja (Kristiani-Katolik) dengan Illuminati, dari masa sejarahnya dahulu hingga kini. 

Bila dunia Kristiani dilandaskan pada ajaran Yesus Kristus pada awal kalender Masehi, 

perkembangan Illuminati dilandaskan pada masa Perang Salib ketika Priory of Sion didirikan oleh 

sekelompok tentara Salib di Yerusalem, kemudian menjadi Knight Templar atau Freemasonry 

pada perkembangan selanjutnya. Bahkan bisa juga ditelusuri jauh ke masa Romawi, Yunani dan 

Mesir Kuno pada ajaran-ajaran Pagan dengan alirannya Paganisme (penyembah berhala). Oleh 

karena itu, tidak mengherankan ketika sekuel novel ini, yakni The Da Vinci Code dan The Lost 

Symbol masih mengisahkan hal yang terkait dengan Illuminati. Pada The Da Vinci Code, Brown 

(2004) mengisahkan tentang kelompok yang bernama Priory of Sion. Sementara pada The Lost 

Symbol, Brown (2010) berkisah tentang Masonry atau Freemasonry. 

Kedua tokoh utama novel ini, Robert Langdon dan Vittoria Vetra, melakukan perburuan 

yang mendebarkan ke ruang-ruang bawah tanah yang terkunci rapat, kuburan-kuburan yang 

menyeramkan, katedral-katedral yang sunyi lengang, dan tempat yang paling misterius di dunia, 

markas Illuminati yang lama terlupakan. Pembunuhan keempat kardinal calon Paus oleh sang 

Hassassin yang kemudian ditempatkan pada empat gereja berbeda: Gereja Santa Maria del 

Popolo (Chapel Chigi), Lapangan Santo Petrus di kompleks Vatikan, Gereja Santa Maria Della 

Vittoria, dan Gereja St Agnes in Agony telah menginformasikan kemisteriusan keempat posisi 

situs tersebut pada tanda salib. Jika keempat lokasi pembuangan calon Paus disatukan akan 

membentuk garis salib seperti dilampirkan pada peta yang terdapat pada bagian awal novel ini. 
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Peta 1. Kota Roma Modern 

 
Peta 2. Vatican City 

 
 
Peristiwa dengan latar cerita pemilihan Paus juga membawa pembaca pada rentang 

sejarah panjang perjalanan Kristiani yang kemudian melahirkan sejarah Katolik dan Kristen. Novel 

ini juga, di sana sini dalam sejumlah selipan kisahnya, mendeskripsikan pertarungan antara 

Katolik dengan Illuminati melalui berbagai varian nama dan sejumlah tokoh-tokohnya. Tidak 

dipungkiri, pemilihan calon Paus semacam kisah dalam novel ini juga mengingatkan pembaca 

pada pemilihan Paus pada tahun 1978, tahun ketika umat Katolik memiliki tiga orang Paus yang 
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penuh intrik sebagaimana diungkapkan oleh Yallop (1989 dan 1990) dalam bukunya yang 

berjudul In God Name (Demi Allah). 

Latar dalam novel ini juga menyinggung tentang reruntuhan monumen Romawi yang 

bernama Kolesium yang masih teronggok di kota Roma. Pada bagian lain, tokoh-tokoh novel ini 

juga berkisah tentang sejarah obelisk, yang salah satunya terpancang di alun-alun Basilika Santo 

Petrus di kompleks Vatikan yang berasal dari Mesir Kuno sebagai bagian dari tradisi pagan, tradisi 

yang melatarbelakangi kemunculan Illuminati. Kisah-kisah yang mendeskripsikan latar tempat 

dan latar waktu serta latar sosial tokoh-tokoh penting di Eropa ini tampak hanya tentang 

pertarungan pihak Kristiani dengan Illuminati yang dimunculkan secara sporadis sebagai sisipan 

cerita. Tampaknya inilah yang menjadi inti penceritaan karya-karya Brown. Tampaknya novel-

novel Brown seperti Angels & Demons, The Da Vinci Code, atau The Lost Symbol, hanya sekedar 

wahana untuk menyampaikan suatu pesan. Pesan untuk mengemukakan kembali sesuatu yang 

tampaknya tidak lagi dikenali orang atau mengemukakan suatu hal yang belum banyak diketahui 

orang. Pesan itu secara konsisten muncul dalam ketiga sekuel novel ini meskipun namanya 

berbeda, yakni: Illuminati, Priory of Sion, dan Freemasonry. 

Kutipan pada subbagian no 69 yang menggambarkan narasi dan dialog antara Langdon 

dan Vetra setidaknya mengungkapkan sejumlah hal yang tampaknya ingin dikemukakan oleh 

pengarangnya mengenai sejumlah informasi historis dan juga sosiologis tentang “pertarungan” 

antara Katolik dengan Illuminati. 

Langdon langsung tahu kalau Vittoria salah. Tidak mungkin Bernini. 
Gianlorenzo Bernini adalah pematung paling terkenal sepanjang masa. 
Ketenarannya hanya dapat dikalahkan oleh Michelangelo sendiri. Selama tahun 
1600-an, Bernini menciptakan patung lebih banyak daripada pematung lainnya. 
Sayangnya, pematung yang mereka cari adalah seorang pematung yang tidak 
terkenal, bukan siapa-siapa. 

Vittoria mengerutkan dahinya, “Kamu tidak tampak bersemangat.” 
“Tidak mungkin Bernini.” 
“Kenapa tidak? Bernini adalah pematung yang sezaman dengan Galileo. 

Dia pematung yang brilyan.” 
“Dia adalah pematung yang sangat terkenal dan seorang Katolik yang 

taat.” 
“Ya,” sahut Vittoria. “Betul-betul seperti Galileo.” 
“Tidak,” bantah Langdon. “Sama sekali tidak seperti Galileo, Galileo 

adalah duri dalam daging bagi Vatikan. Sementara Bernini adalah anak 
kesayangan mereka. Gereja mencintai Bernini. Dia terpilih sebagai pemegang 
otoritas artistik di Vatikan. Dia bahkan tinggal di dalam Vatikan City sepanjang 
hidupnya!” 

“Sebuah penyamaran yang sempurna. Penyusupan Illuminati.” 
Langdon merasa putus asa. “Vittoria, anggota Illuminati menyebut 

seniman rahasia mereka itu sebagai il maestro ignoto—maestro tak dikenal.” 
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“Ya, tidak dikenal oleh mereka. Ingat kerahasiaan kelompok Mason—
hanya anggota tingkat atas saja yang tahu semua rahasia. Bisa saja Galileo 
menyembunyikan jati diri Bernini yang sesungguhnya dari anggota-anggota 
lainnya… untuk keamanan Bernini sendiri. Dengan begitu Vatikan tidak pernah 
tahu (Brown, 2005:330—331).” 

 
 Kisah tentang petualangan Landon dan Vittoria yang berawal dari kematian Leonardo 

Vetra, memang merentang ke wilayah, waktu, dan orang-orang terkenal sepanjang sejarah Eropa 

sendiri. Artinya, dalam novel ini latar penceritaannya melebar kepada sejarah Eropa dengan 

penggambaran detail sejumlah situs sejarah yang tersebar di berbagai wilayah yang terkait 

dengan dunia Kristiani dan kelompok Illuminati. Status sosial yang menjadi bahan penceritaannya 

melibatkan tokoh-tokoh penting dunia, khususnya Eropa. Inilah sebenarnya kelebihan novel ini. 

Pembaca secara tidak langsung dapat belajar tentang sejarah Eropa lewat novel ini dan juga 

dapat mempelajari situs-situs bangunan arstitik Eropa dalam konteks historisnya ataupun 

geografisnya. Tidak hanya itu, pembaca juga disuguhi kisah-kisah tokoh-tokoh penting dunia yang 

menjadi “sisipan” kisah novel ini. 

 Tidak heran jika dampak kemunculan novel ini kian meningkatkan dunia pariwisata di 

Italia, khususnya kota Roma. Ada beberapa agen wisata yang menjual jasanya dengan 

menawarkan jalan-jalan ke tempat-tempat yang menjadi latar penceritaan novel Angels & 

Demons ini. Setidaknya seorang wartawan Indonesia melaporkan pengalamannya mengikuti 

paket wisata ini sebagaimana dikisahkan oleh Iskandar (2012) dalam artikelnya yang berjudul 

“Menelusuri Jalur Illuminati yang Jadi TKP Angels & Demons, Petunjuk Jalannya Kertas Kumuh 

Seukuran Kartu Pos”. 

 

Kisah cerita Novel Angels & Demons karya Dan Brown bagi Pembaca Indonesia 

 Bagi pembaca Indonesia, kisah yang dipaparkan dalam novel Angels & Demons karya Dan 

Brown ini tergolong sebagai hal yang baru. Kisah-kisah tentang sejarah gereja dan seluk beluk 

Vatikan dengan segala tata peraturannya merupakan hal-hal yang belum dikenal dengan baik. 

Dengan masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, pembaca Indonesia tidak banyak yang 

memahami bahkan belum mengenal dunia kristiani dengan baik.  

Penggambaran latar novel yang merentang dari zaman Mesir Kuno hingga masa kini 

merupakan rentang yang cukup panjang. Lintas geografi yang menjadi latar tempat novel ini juga 

merentang tidak hanya sekedar Vatikan City tetapi hampir mencakup wilayah Eropa yang luas 

dengan menampilkan sejumlah situs arstitik yang penting dan terkenal. Pembahasan tentang 

sosok-sosok terkenal dalam sejarah atau karya seni dalam novel ini menunjukkan betapa 

tingginya tingkat status sosial masyarakat yang diangkat dalam novel ini sebagai bagian dari latar 
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sosialnya. Tokoh-tokoh historis semacam Galileo, Bernini, Newton, bahkan data-data historis 

yang terkait dengan Illuminati atau Masonry yang memang bersifat secret society merupakan 

informasi yang sangat menarik dan baru. 

Melalui novel ini, pembaca Indonesia dapat mempelajari sejarah dan wajah Eropa serta 

mengenal sejumlah sosok penting dan sejumlah situs-situs penting Eropa. Ini merupakan bentuk 

pengenalan secara singkat dan ringkas tentang rentang sejarah dan wajah Eropa. Setelah 

diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, penyebarluasan hal tersebut makin terjangkau dan bisa 

meluas pada kalangan intelektual. Meski harus dicatat, hal-hal yang tergambar dalam latar novel 

ini seringkali menjadi objek yang asing. Bagaimanapun, penerjemahan novel ini ke dalam bahasa 

Indonesia merupakan salah satu bentuk resepsi atau tanggapan pembaca dalam rangka usaha 

memperkenalkan Eropa, terlepas berbagai faktor kepentingan yang saling berebut dalam konteks 

ini. 

Melalui novel ini, setidaknya pembaca Indonesia dapat mengenal sejarah gereja, 

khususnya di Eropa dengan segala dinamikanya, juga tentang kelompok semacam Illuminati yang 

eksistensinya seringkali dipertanyaan sebagai mitos. Pengenalan semacam ini dapat 

memunculkan sifat yang lebih terbuka, tidak sekedar berdasarkan stereotip atau pandangan 

keliru dalam melihat Eropa, dalam menempatkan pihak Eropa dalam segala konstelasi relasinya. 

Pemahaman yang lebih baik tentang dunia Kristiani dan Illuminati diharapkan bisa muncul dari 

proses pembacaan terhadap novel semacam Angels & Demons ini. 

Pembaca yang memiliki wawasan luas dan pandangan yang lebih baik cenderung tidak 

memiliki sifat merasa benar sendiri dan menyalahkan atau bahkan menghakimi pihak lain, dalam 

konteks ini masyarakat Eropa. Eropa tidak lagi dipandang sebagai sebuah gambaran monoton 

sebagai wilayah Kristendom, wilayah yang dahulu menjadi seteru dalam Perang Salib. Dengan 

pemahaman yang lebih baik, pembaca diharapkan menjadi lebih toleran terhadap dunia Kristiani, 

juga terhadap hal yang lebih ekstrem semacam paganisme atau ateisme. Dengan demikian, 

masyarakat pembaca semacam ini menjadi lebih terbuka, baik dalam wawasannya maupun 

dalam sikapnya. Bagimanapun sikap toleran antarindividu dalam hidup bermasyarakat mampu 

mendukung pandangan akan adanya eksistensi manusia sebagai mahluk Tuhan yang patut untuk 

dihargai dan dihormati sebagai sebuah diskursus pluralistik. 
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