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KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena prosiding
Konferensi Internasional HISKI XXII ini akhirnya dapat kami selesaikan sehingga dapat
diapresiasi oleh pemerhati sastra dan budaya Indonesia, khususnya bagi para peserta
konferensi ini.Tema utama konferensi kali ini yaitu “The Role of Literature in Enhancing
Humanity and National Identity” sebuah usaha mempertinggi nilai kemanusiaan dan
identitas nasional melalui peran sastra. Tentu saja hal tersebut merupakan suatu kajian
yang relatif cair karena apa yang ditampilkan dalam konferensi ini tidak hanya difokuskan
pada kajian tentang tema tersebut, tetapi juga menyangkut hal-hal lain yang seringkali
mengkaji sesuatu yang lebih luas dari sekedar nilai kemanusiaan ataupun identitas
nasional. Meski demikian, hal tersebut tidak terlepas dari kajian yang berkaitan dengan
sastra ataupun karya sastra sebagai bidang kajian yang digeluti oleh sejumlah pemerhati
yang terkait dengan HISKI (Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia).
Dalam konferensi kali ini, tema utama tersebut dipilah menjadi lima subtema yang
terdiri atas: (1) “Sastra sebagai Identitas Naratif dan Upaya Sastra dalam Menghadapi
Masalah Masyarakat dan Bangsa”, (2) “Sastra dan Masalah Lingkungan serta Masyarakat”,
(3) “Peran Sastra dalam Pendidikan Moral dan Karakter”, (4) “Sastra Anak dan Kesadaran
Feminis dalam Sastra”, dan (5) “Sastra, Kultur, dan Subkultur”. Kelima subtema tersebut
kemudian dijadikan sebagai prosiding.Subtema keempat karena terlalu tebal kemudian
dipecah menjadi dua prosiding sehingga semua berjumlah enam buah prosiding.
Pemilahan dan pengelompokkan masing-masing makalah ke dalam lima subtema
tersebut bukanlah perkara yang mudah mengingat seringkali sebuah makalah
menyinggung sejumlah aspek sub-subtema secara bersamaan. Dengan demikian,
seringkali ada sejumlah pengelompokan yang terasa tumpang tindih atau ada
ketidaktepatan penempatannya.Awalnya, abstrak yang diterima panitia untuk
dipresentasikan dalam konferensi ini sebanyak 180-an. Dalam perkembangannya hanya
sekitar 150-an artikel yang memenuhi kriteria untuk dijadikan prosiding.
Prosiding yang berjudul Sastra sebagai Identitas Naratif dan Upaya Sastra dalam
Menghadapi Masalah Masyarakat dan Bangsaini merupakan satu dari serangkaian enam
prosiding yang kami bukukan. Judul prosiding ini merupakan judul pertama dari juduljudul lainnya yang secara lengkap meliputi: (1) Sastra sebagai Identitas Naratif dan
Upaya Sastra dalam Menghadapi Masalah Masyarakat dan Bangsa, (2) Sastra dan
Masalah Lingkungan serta Masyarakat, (3) Peran Sastra dalam Pendidikan Moral dan
Karakter,(4) Sastra Anak dan Kesadaran Feminis dalam Sastra[Bagian 1],(5) Sastra Anak
dan Kesadaran Feminis dalam Sastra [Bagian 2], dan (6) Sastra, Kultur, dan Subkultur.
Penyusunan prosiding kali ini yang dipecah menjadi 6 buku tersebut dilandaskan pada
alasan teknis belaka, yakni guna menghindari kesan buku tebal sekiranya makalahmakalah ini dijilid dalam satu buku.Selain mudah dibawa, buku-buku prosiding ini
diharapkan lebih nyaman untuk dibaca.
Sebenarnya makalah-makalah yang terdapat dalam prosiding ini belumlah diedit
secara menyeluruh. Panitia, khususnya seksi makalah, mengalami keterbatasan guna
melakukan penyuntingan terhadap 150-an artikel dalam waktu yang relatif
mendesak.Pada waktu mendatang hal ini bisa dilakukan sebagai bentuk revisi atas
kekurangan tersebut.Meski demikian, sebagai sebuah kumpulan tulisan, prosidingiii

prosiding ini diharapkan dapat menjadi ajang tukar pemikiran mengenai sastra secara
umum.Konferensi internasional semacam ini selain sebagai bentuk silaturahmi secara
fisik, sebagai wahana pertemuan pemerhati sastra dari Indonesia dan luar negeri, juga
pada hakikatnya adalah wahana silaturahmi pemikiran.
Akhir kata, atas nama panitia, kami mengucapkan terima kasih yang sebesarbesarnya atas partisipasi pemakalah, baik dari dalam maupun luar negeri, yang turut
menyukseskan konferensi internasional HISKI XXII kali ini. Sebagaimana diharapkan oleh
panitia pelaksana konferensi sebelumnya di Surabaya tahun 2010, kami selaku panitia
konferensi kali ini yang berlangsung di Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri
Yogyakarta, juga berharap agar penerbitan prosiding-prosiding ini menjadi tradisi yang
terus dikembangkan dalam setiap konferensi HISKI di masa yang akan datang.
Selamat membaca. Salam budaya!

Yogyakarta, Awal November 2012
Ketua Konferensi HISKI XXII,

Dr. Suwardi Endraswara, M.Hum.
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Crane by Hwan Sun-Won
is A Work of Nation Identity
Diana Budi Darma
State University of Surabaya; Dianabd9@gmail.com
Kiyan Pishkar
Islamic Azad University, Jieroft Branch, I.R. Iran; Kian.pishkar@gmail.com

ABSTRACT
After the second Gulf war, themes are absorbed to develop ideas from the situation and
regenerate perspectives. They have represent humanity through conflicts and are mostly appeared
between man and man. These themes are not only new perspective but also ideas that have been
emerge before new writers have introduced them and some of these common themes declared as
friendship, brotherhood and family matters. Furthermore, they have set these works as
contemporary ideas.
To express a define example of the previous description, a contemporary work by Hwan
Sun-Won has represent a regenerate theme. His theme, which has been popularized by Khaled
Hosseini’s The Kite Runner,not only analyzes about nation’s identity but also exploring history.
Furthermore, this type of work did not only end through Won’s work but has been found in Orhan
Pamuk work, a Nobel Prize Winner in 2006 with similar themes.
A theme that was chosen by Won, which is friendship, was eventually reintroduced through
local value of friendship. Fortunately, this theme does not only reflect Korean’s identity but
symbolizes other local values. This is a present interpretation of bonding among differences that
influence humanity all around the world and characters such as an Afghanistan descendant, a
moderate Turkish and a Korean character are found. This contemporary idea of friendship must be
intended to unify nations and stand a strong character of a nation.
Meanwhile, Hwan Sun-Won is not famous in other parts of the world but an important
factor, which is his theme, has strong bonding through exploring local atmosphere. It is taken from
local values and Won has been able to contemplate it through his works especially Crane. His life
experience by living in Pyongyang and continues afterward in South Korea, forms a strong
foundation of Korea description and other elements such as beliefs and motivation. Therefore, an
unknown writer from Asia has been able to define national identity.

A. Introduction
The development of literature is not as revolutionary as other aspects in social
changes. Its growth is an illustration of society changes and, moreover, future
expectations. To recognize this expectation information is documented from themes, eras
and contemporary ideas that emerge in humanity. Not only that it also expanded
worldwide from Europe, American, African and Asian continents. Furthermore themes are
basically taken from realistic condition of humanity such as war effects especially in the
second Gulf War. From this latest issue an interesting change has emerged, which is from
friendship to brotherhood.
War themes have been a great attention after the Second Gulf War in 1991. This
event has inspired many writers to elaborate many ideas concerning about battles.
Meanwhile, these battles build conflicts, which are related to race, gender and kinship. As
a result major conflicts have caused society’s perspective on life shifted. One example is
the meaning of friendship. In 1956, Hwan Sun-Won short story entitled Crane was initially
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describing about friendship, but onward the bond is described differently by other expert
and based on contemporary ideas this has been transferred to brotherhood.
Crane by Hwan Sun-Won has a solemn atmosphere in his writing. This is caused
by an inner conflict among Korean values that has started historically in the beginning of
the century. Characters are chosen to describe the bond of a friendship but, on the
contrary, values that Sun-Won created through his atmosphere does not stop at this type
of relationship but explore more on the idea of brotherhood as Rutherford explained
about quality of an author “Behind every text there is an author, and authors must exist
in some relation to their society: sometimes that relationship is one of dependence on
others, often mediated through some form of patronage.” (pg.174:2005). To differentiate
between these two concepts are basically exploring Korean values as unification and
collective unconsciousness.
Dream has been analyzed by three experts such as Sigmund Freud, Jacques Lacan
and Carl G. Jung. They explain that unconscious or collective unconscious mind is to
understand about the journey of human mind. Sun-Won mind, which describes solemn
atmosphere, resembles a dream of no boundaries in Korea. Friendship that was seen on
the surface is probably the author’s dream of unification in Korea and brotherhood is
“traditional spirit” (pg. 145:jung), which is characterized as “….innate, universal and
hereditary.” http://psychology.about.com/od/personalitydevelopment /tp/archetypes.htm.
Therefore, a collective unconscious of Sun-Won represent a dream of unification that
contemplates in the bond of brotherhood.
Hwang Sun-Won is a contemporary writer that is familiar with both south and
north of Korea territories. In his writings, deep contemplation is sense through phase of
silence and remembrance. The traditional and modern atmospheres are unique of his
works. The lack of identity because of Chinese and Japanese invasion has put many
writers to describe matters solemnly. On the other hand, modern works tend to be more
vivid about daily life and introduce realism topics. In his work of Cranes, explores more of
daily as of one of …stressed that literature should fulfill human emotions and that it must
take its material from daily life. Therefore, in his own literature he tried to make the
nation visible to the reader. (http://koreanliterature.wordpress.com/2011/07/02/whereare-the-origins-of-korea%E2%80%99s-modern-literature-part-3/)
B. Korean History
Korea is identical with Chosŏn (Joseon) Dynasty. This dynasty has been through
important stages in the development of the nation, which are Old Chosŏn, Koguryŏ
Kingdom and Korea present. A range of 1st until 21st century, it has significantly changed
from traditional through modern environment. The changes have been partially influenced
by Chinese, Japanese and Western values and assimilation has divided the people into
class society.
Koguryŏ is in high class society with Chinese values
(http://www.localhistories.org/korea.html),Silla (http://www.localhistories.org/korea.html)
as the second strong kingdom is allied with Japan and after common people won their
rights had mostly had the help by western.
Identity that unconsciously shows its enforcement is originally from Korean people
this is also admitted by other scholars “For if it is true that historians like Michelet, Ranke,
Tocqueville, and Burckhardt emplot their narratives 'as a story of a particular kind', the
same is also true of Orientalists who plotted Oriental history, character, and destiny for
hundreds of years.” (pg.272:200). The three kingdoms that have been mentioned above
were initially native tribes of Korea. Conflicts that appear among them are eventually
inner problems of the nation. Meanwhile, other nations try to defeat these kingdoms but
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victory was gain by common people of Korea. The strong identity continues to be
recognized until present.
Three characteristics from this identification are people have the same background
or nativity, battles are fighting against Korean people and assimilations occur from the
influence of Chinese, Japanese and USA not acculturation. Identity is taken from
transitions that contain battles, shifting mindsets and proclamation. A struggle that is
based on similar attention but was not noticed. Therefore, brotherhood is constructed
stronger because of these characteristics and made an identity in Korea.
C. Hwan Sun-Won Biography
Hwan Sun-Won was born in 1915 in Pyongyang. Near his twenties he is able to
published two volumes of poetry. 1945 he and his family moved to southern part of Korea
and was displaced in1950-1953 because civil war. He had work in schools and
universities. From this short biography, it is seen that Hwan Sun-Won was familiar of
many
battles
and
published
volumes
of
literary
works
(http://hompi.sogang.ac.kr/anthony/klt/96fall/hwangsunwon.htm)
One of the characteristics that we can attribute to Hwang Sun-won, who
contributed greatly to Korean fiction-specifically to the maturation and refinement of the
short story-is that he was an exceptional conveyer of Korean memory.
(http://hompi.sogang.ac.kr/anthony/klt/96fall/yuchongho.htm)
D. Analysis
To understand Crane by Hwan Sun-Won is to sense the atmosphere bond of
memories. Memories that show conflicts among people and approach the matter through
ancient symbols are keys to understand the plot. Characters, setting and themes have
been explored by Sun-Won and give readers a sense of bonding. This bond is able to
reduce hatred, envy and revenge. As replace for love, toleration and forgiveness.
Furthermore, a description of brotherhood is illustrated through characters,
symbols and settings. Characters in the short story are two men that represent North and
South Korea. Tŏkchae and Sŏngsam, both of them are dominant in the plot. In
developing the plot, events are picturesque of memories and flashbacks. Fragments of
Korea are set in several stages and eras until modern settings
Tŏkchae and Sŏngsam are childhood friends that were separated because of war.
The last time they were friends was seven years ago and not they met again as enemies.
Sŏngsam as an officer of South Korea has an open attitude because of western influence
and more self confident. Below quotation shows a description of Sŏngsam,
이마을에서처음보다시피하는젊은이라,

가까이가얼굴을들여다보았다.

깜짝놀랐다.

바로어려서단짝동무였던덕재가아니냐.
It was the first youth he had seen in the village; he went closer and examined his face.
He was startled. Why, it was Tŏkchae, his best friend as a child.
Sŏngsam is more self confident because of his attached power as an officer. Because of
different situations, his action is more transparent. One act of initiating is recognizing a
long time friend from the past. Opposite mindset between two poles has been subside for
a moment and a significant emotion from the past.
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덕재는한결같이외면한채성삼이쪽은보려고도하지않았다.
Tŏkchae consistently kept his eyes averted and did not once so much as glance in
Sŏngsam’s direction.
On the other hand, Tŏkchae as a prisoner is described as a captive character. He is
avoiding his childhood friend because of his opposite politic state. Unconsciously, his
character does not show hatred but avoiding the matter by looking at a different
direction. He is also keeping a certain expression from his friend.
어쩌다만나는늙은이는담뱃대부터뒤로돌렸다.
아이들은또아이들대로멀찌감치서미리길을비켰다. 모두겁에질린얼굴들이었다.
Old men he happened to cross turned aside, pipes first. The children left the path well
ahead of him, as children do. Every face was riven with fear.
Other stagnant characters are inserted. They are functioned as a picture of Korea in a
complete form. Old men as representation of old generation carry traditional values and
children as modern people offer contemporaries ideas. This picture enables to compare
and defines Korea.
Atmosphere that was dissolved from deep contemplation has produced three
important symbols in the story. These symbols are cigarette, chestnut and crane.
Knowledge that consists in them is more of Korean values or local values and sense that
appears in the short story has a consistence and recognizable meanings. Therefore,
readers are able to understand and follow the solemn and contemplation by Sun-Won.
Sun-Won as a prominent author in Korea has chosen these symbols to show how
values influence fundamentally in Korea daily life. They were found from ancient time and
continue to be practice until present. His idea is not referring to separation but describing
more of strong bonding, which rooted in the same place. The two first symbols, which are
chestnut and crane, are related to the history of Korea. Chestnut is found in wedding
ceremonies and crane is a common expectation for every man. The third word is
Cigarette and it symbolizes for capitalism (http://mdparker46.com/2012/05/11/cigarettesthe-symbol-of-capitalism/).

Chestnut
is
…a
symbol
of
children
(http://www.life123.com/relationships/weddings/wedding-customs-traditions/koreanwedding-traditions.shtml). This symbol has appeared in the beginning of the story with
expectation not to be disturbed and from there meaning has been developed. There are
several purposes, which are to give birth and appreciate childhood.
성삼이는그만저도모르게터져나오려는웃음을겨우참았다.
제입으로애가몇이나되느냐묻고서도이가을에첫애를낳게됐다는말을듣고는우스워못견디
겠는것이다.

그러지않아도작은몸에곧배를한아름안고꼬맹이.

그러나이런때그런일로웃거나농담을할처지가아니라는걸깨달으며,
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Sŏngsam suppressed with difficulty the laugh that had unexpectedly come welling up. The
question how many kids they had came from his own lips, yet the news that the first was
due this autumn was somehow unbearably comic. Even without that, Mini had been so
small, her belly must be a whole armful now. Still, he sensed that this was not at all the
moment to laugh or make a joke about it.
Tŏkchae and his wife, Mini, were poor family. They were expecting their first child but the
situation is difficult for them. They were expecting a child but he was not able to witness
it. But on the contrary quotation above describes worries of losing the baby.

Moreover, memories of childhood friends are collected in a chestnut tree where
they usually play. These memories are not forgotten and pull many events together.
Children and chestnut tree was in one location.
그혹부리할아버지도그새세상을떠났는가,

몇사람만난동네늙은이가운데뵈지않았다.

성삼이는밤나무를안은채잠시푸른가을하늘을치어다보았다.
흔들지도않은밤나뭇가지에서남은밤송이가저혼자아람이벌어져떨어져내렸다.
Maybe that old man with the wen had died too? There had been no sign of him among
the few elderly inhabitants he had encountered. Embracing the chestnut tree, Sŏngsam
briefly gazed up at the blue autumn sky. On a branch that had not so much as stirred, a
remaining chestnut burr gaped open of its own accord and the ripe chestnuts fell.
Sŏngsam does not only recall memories but also shows his emotion in hope and
expectation. The ripe chestnut that fell is next generation. What are they to become?
The bond that was developed between man and environment is explained through
the symbol crane. Crane contains hope of life as “…cranes stand for good fortune and
longevity because of its fabled life span of a thousand years.” (http://www.soswalk.org/sos/crane.htm) is an answer described at the end of the story. Emotion that
both childhood friends have is a bond that was limited by political matter but
unconsciously it grew more than friendship. Sŏngsam decision to let Tŏkchae go was
caused by the feeling of brotherhood. As seen in the quotation below:
때마침단정학두세마리가높푸른가을하늘에곧날개를펴고유유히날고있었다.

Just then, a few red-crowned cranes were slowly flying with outstretched
wings across the high, blue autumn sky.
The last symbol seems to be different with the other two because cigarette
represents western values or capitalism. New values are exposed to Asia region and put
a great change in social life. Some of the behaviors are individuality and extrovert.
Sŏngsam as an officer has been open in ideas and liberal in act. As an example is
smoking.
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In the quotation below, a setting has been given to show how cigarettes give
confidence to Sŏngsam. In a situation where he must accompany his childhood friend and
enemy at the same time he has been smoking many times to adjust a timid situation.
Nevertheless, this also shows power he gain from being an officer in his own territory.
섬삼이는연거푸담배만피웠다.

담배맛은몰랐다.

그저연기만기껏빨았다내뿜곤했다.

그러다가문득이덕재녀석도담배생각이나려니하는생각이들었다.
어려서어른들몰래담모퉁이에서호박잎담배를나눠피우던생각이났다.
그러나오늘이놈에게담배를권하다니될말이냐.
Sŏngsam went on smoking one cigarette after another. He could not taste anything. He
merely inhaled the smoke. Suddenly the thought struck him that this Tŏkchae fellow must
be longing for a cigarette too. The memory came of the two of them as children smoking
cigarettes made from pumpkin leaves in a corner of the garden wall. But it would not do
to offer this fellow a cigarette today, now, would it?
An interesting event is when these characters are representations of two different political
perspectives but at the same time recalls childhood memories. This comparison is similar
with Cigarettes that were symbols of modernization were also done as a childhood game.
Two opposite intentions were unified and considers as reasonable facts.
성삼이는새로불을댕겨문담배를내던졌다.
그리고는이덕재자식을데리고가는동안다시담배는붙여물지않으리라마음먹는다.
Sŏngsam threw down the cigarette he had just lit. He decided he would not
smoke another cigarette while he was taking this fellow Tŏkchae down.
These addictive commodities were defeated by toleration of solemn bond from these
childhood events. To understand his situation, Sŏngsam decided that he should not need
nicotine to reduce his nervousness. He realized that his time withTŏkchae was precious
and the warmth feeling of the bond gave strength to his life as brothers.
E. Conclusion
Crane by Hwan Sun-Won is a canon work of Korea literature and represents
friendship that was decreasing at that time. Elements that build the story have shown
that memories and contemplation is able to touch the meaning of friendship.
Nevertheless, strong bond in this short story refers to a concrete brotherhood
expectations. Love, toleration and forgiveness are emotions that go beyond friendship.
Sŏngsam and Tŏkchae are characters that represent South and North Korea
officers and were dismantled when sense of brotherhood emerged. Separation has
occured in Korea but Sun-Won believes that brotherhood is a key to give one identity as
Korea.
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Using Local Literatures in English Language
Learning, Why Not!
Yasinta Deka Widiatmi, M.Hum
STBA LIA

Abstract
English is a foreign language for Indonesian students. Therefore, the students have difficulties in
learning English. In teaching English, the materials used must be authentic. The materials mostly are written
by native authors such as: Frost,
D.H .Lawrence, Steinbeck, etc. The purpose giving authentic
materials is that students can know the real literature works from the native authors. Nevertheless,
Indonesian students have difficulties in understanding the authentic materials. The reason is that the
language is difficult to digest such as vocabularies. Furthermore, the students have no imagination and
describe plot of the story.
Nowadays, local literature can be found in the teaching material in Junior and Senior High School.
Teacher can use local literature as one of their teaching materials. The local literature materials can be used
into certain skills such as reading, writing and speaking. One of the local literatures used for source of
material of teaching is translated literature written by Indonesian authors. Mostly these local literature works
have already become the bestseller books. The translation of Andrea Hirata’ s Laskar Pelagi- The Rainbow
Troops and Sang Pemimpi-The Dreamer, Ayu Utami’s Saman, Djenar Maesa Ayu’s Mereka Bilang Saya
Monyet- They say I’m a Monkey, are good example of local literature materials. They can be used as one of
materials in prose. Those local literatures are well-known among Indonesians. In fact, some of these local
literatures can be seen in movie, e.g. Laskar Pelangi and Sang PemimpiMereka Bilang Saya Monyet. As a
result, the students have already known the story. Therefore, they understand well the plot, setting, and the
characters of these stories. The stories of these local literatures are interesting to be discussed by the
students. Reading famous translated local literature, Indonesian students can easily learn English.
Furthermore, they know and understand the story that relate to their own culture. Moreover, they students
become motivated and enjoy studying English
The objectives of this study are first, to find out the role of local literature works in English language
learning. Second, to describe some benefits for students and impacts in learning their own local literatures
works. Third, to find out the implementation of local literature in the teaching and learning activities.
Keyword: local literature, teaching and learning activities

1. Introduction
Globalization turns English into an important and essential language in the world.
English becomes a communication language among people. Budianta ( 2008) says that
English is not for ‘West’ people but it is also for ordinary people around the world. It is an
international and global language. Learning English, people becomes global people. In
other words, they can have an up-to-date information and knowledge in their hand
without going outside their country. Just clicking and jotting down your fingers through
internet and mobile phone, everything you want will you get in a few second. Therefore,
having English skill is very important for everybody especially students.
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1.1. Statement of the Problems
This paper has three problems. First, what are the roles of local literatures works
in English language learning? Second, what are some benefits for students and impacts in
learning their own local literatures works? Third, how are the implementations of local
literatures in the teaching and learning activities?
1.2. Theoretical Review
According to The New London Groups (1996: 60-90), multiliteracies is “ the
overcomes the limitations of traditional approaches by emphasizing how negotiating the
multiple linguistic and cultural differences in our society is central to the pragmatics of
the working, civic and private lives of students”. They believe that students can achieve
two goals literacy learning, i.e. evolving language of work, power and community and
fostering critical engagement in their social future and achieve success in their
employment.
In addition, Noam Chomsky in Whiteson (1996) gives some advice to language
teachers. He has said on various occasions that we should surround learners with the best
example of language available. Teacher must give students the best materials- literature.
By integrating the arts specifically literature into our teaching, we give our students
excellent opportunities to express themselves in the target culture. Herbert Marcuse, the
philosopher, says that “’art cannot change the world, but it can contribute to changing the
conscious and drives of men and women who could change the world” ( in Kushner,
1994). Based on the quotation above, teachers must do some several changes in their
approach. They must treat our students as the kind of people who can change the world.
How do the teachers help their students to change the word? The answer is of course
teachers can “use local literature works in teaching and learning process! “
2. Discussion
Learning English, people also learn other cultures- histories, customs and values.
It assumes that learning ‘West’ culture in teaching and learning process makes the
students get the best tools in mastering English. In addition, this assumption make
teachers still believe that the use of standard English literature in language learning deals
with “the standard” and “the best” English because it reflects the cultures of English
native speakers. Furthermore, students can also taste and learn the authenticity materials
from English Literatures.
However, English is a foreign language for Indonesians. Learning English is also
one of the biggest problems among Indonesian students even though they have already
learned English since their early age. The problems become bigger because the teachersEnglish Indonesian teachers also use their old methods. They usually teach English using
the materials that adopt from western countries. They think that authentic materials are
good for students in understanding English culture. Nevertheless, most of the students
have difficulties in digesting the terminologies and the meaning of the words or sentences
found in the English literature works. They also cannot visualize in their mind the gist of
the English literature works even though they have already found through dictionaries,
encyclopedias, and internet. As a result, they lack of motivation in learning English and
still cannot produce English in both writing and speaking.
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2.1. The Role of Local Literatures
Having difficulties in learning English for Indonesian students, English teacher
decide that it is time to use local literature works as part of the materials in their teaching
and learning activities. Why the uses of local literature works are important now? The
answer is the local literatures works have the same characteristics as the West literature
works. Hong (1987), Herawati (2008) and Soemartono (2008) also support this
statement. Local Literature works have universal and similar values such as tragedies,
comedies, legends, and folklores. The elements found in Western literatures are the same
as the elements found in the local literatures. The local literature also consists of the
elements of literature: plot, characters, setting, point of view, style, tone, idea/theme,
and moral values. These elements can be discussed and explore in depth.
There are many local literature works can be used in English language learning
process such as translated local literature works such as : Laskar Pelagi, Sang Pemimpi,
Saman, Mereka Bilang Saya Monyet, Kumpulan Cerita Rakyat Indonesia (Timun Mas,
Bawang Putih dan Bawang Merah, Bandung Bondowoso dan Roro Jongrang, Joko Tarub,
The myth of Tangkuban Perahu) etc. Moreover, using local literature works as
multicultural studies. It can enrich the cultural diversity and cross cultural understanding
in multi ethnic and multi lingua background.
2.2. The Benefits and Impact of using local literature
There are some reasons why the local literature works are used in English
language learning. Students of course have many benefits. First, using the local literature
works, students can easily understand and absorb the language of the story. They already
have known the story. They can retell, rewrite and perform the story into drama or play
performance based on chosen stories. Second, the students are interested in learning
English as media of communication. They will explore in depth their own culture- the
histories, customs, norms and values. Third, they also learn their own culture and they
are very proud of their culture. They are the ‘voice’ of their own culture. Showing their
identity and uniqueness, they will speak up their Indonesian culture to the world. This
opinions are supported by Kern (2000) that “multiple perspectives on literacy is that
literacy can be viewed as a technique, a set language skills, as set of cognitive abilities, as
a group of social practices.” By doing rewriting, retelling and performing the stories,
students can have linguistic and cognitive literacy. In other words, they have skills in
writing and speaking. They reproduce the stories with their own words. It means that
they have abilities in mastery writing and speaking skill or they have cognitive
competencies both declarative- to present the idea, facts and definitions and procedural
knowledge- to have ability to rewrite the stories Moreover, knowing their own culturehistories, customs and values, they have social cultural literacy. Students are aware
about their culture and identity and they are pride their own heritage. They become the
’voice’ of their own culture showing their own uniqueness.
Using local literature works infuses the seven principle of literacy as stated in Kern
( 2000: 16-17). First, literacy involves interpretation that requires declarative and
procedural knowledge. Second, literacy involves collaboration that students can rewrite
the stories with their own words. Third, literacy involves conventions that students know
the linguistic, cognitive and social pattern as well as culturally construed. Fourth, literacy
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involves cultural knowledge that students know the cultural system both inside and
outside the system. Fifth, literacy involves problem solving that students know the
language as the tool in expressing the idea. Sixth, literacy involves reflection and selfreflection that students know the relationship between language and words. Seventh,
literacy involves language use that students have linguistic, cognitive and social
knowledge. In other words, students can use language that is English as a media
communication.
2.3. The implementation of Local Literature in the Teaching and Learning
Activities.
Teacher can use local literature as one of their teaching materials. The local
literature materials can be used into certain skills such as: reading, writing and speaking.
The translation of Andrea Hirata’ s Laskar Pelagi- The Rainbow Troops and Sang
Pemimpi-The Dreamer, Ayu Utami’s Saman, Djenar Maesa Ayu’s Mereka Bilang Saya
Monyet- They say I’m a Monkey, are good example of local literature materials. They can
be used as one of materials in Introduction of Literature, Drama, Prose, and Poetry
classes. Those local literatures are well-known among Indonesians. In fact, some of these
local literatures can be seen in movie, e.g. Laskar Pelangi and Sang PemimpiMereka
Bilang Saya Monyet. As a result, the students have already known the story. Therefore,
they understand well the plot, setting, and the characters of these stories. The stories of
these local literatures are interesting to be discussed by the students.
The following are suggestions for class work that teachers can develop based on
their needs. Before giving the activities, teachers have already explained theories of
literature and also have asked students to read one of these local literatures. The
activities are, as follows:
(1) Who are the main characters? Describe those physical and personalities of the
main characters briefly! Which characters do you like and dislike? Why do you like
or dislike the character?
(2) Where is the setting of this story? Draw the setting that you like and tell the
reason why you like it!
(3) What are the problems in this story? How is the solution of this story?
(4) At the end of this story, what happen to the main characters?
(5) What moral values are found in this story? What do you learn from the stories?
(6) Write an essay about this story. You can choose from one of these elements: plot,
characters, setting, theme, moral values, symbolisms, figurative language.
Meanwhile, one of stories in Kumpulan Cerita Rakyat can be used as one of materials
in drama or play performance. They are : Timun Mas, Bawang Putih dan Bawang Merah,
Bandung Bondowoso dan Roro Jongrang, Joko Tarub,The Myth ofTangkuban Perahu.
Again, before giving the activities, teachers have already explained the elements of drama
& play performance and how to write a script and have already asked students to read
one of these stories. The activities are :
(1) Discuss the plot, characters, setting of the story.
(2) Rewrite the story into the script.
(3) Draw the setting of the story &
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(4) Discuss the costumes with the member of the group
(5) Practice with the member of the group
(6) Perform the story in front of the class.

3. Conclusion
Globalization plays an important role in changing English language learning.
English is not for the ‘West’ but also it is for ordinary people. The English language
learning materials also have sifted from using the “standard” and the “best” English
material into using local literature works. Besides, using local literature works can also
save their own culture from globalization. Furthermore, local literature works have the
same characteristics as the West literature works. Moreover, using local literature works
as multicultural studies. It can enrich the cultural diversity and cross cultural
understanding in multi ethnic and multi lingua background.
Students can get some benefits using local literatures works. First ,the students
have already known the story and these local literatures are also well known among
Indonesian students. Therefore, they can easily learn English. Second, the students are
interested in learning English as media of communication. They will explore in depth their
own culture- the histories, customs, norms and values. Third, they also learn their own
culture and they are very proud of their culture. They are the ‘voice’ of their own culture.
Showing their identity and uniqueness, they will speak up their Indonesian culture to the
world. Moreover, knowing their own culture-histories, customs and values, they have
social cultural literacy. Students are aware about their culture and identity and they are
pride their own heritage. They become the ’voice’ of their own culture showing their own
uniqueness.
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WRITING INDONESIAN CULTURAL VALUES
INENGLISH:
POLITICS AND ECONOMY

Rahayu Puji Haryanti*

Abstract
So far the English literature or literature written in English is dominated by western
works. In terms of English Education, stories of the American, British, or Australian
backgrounds are sought. This constitutes a political and economic opportunity for the western
world. Now, as foreign works convey foreign culture, there should be books which bear
enough exposure on the Indonesian culture as well. This means Indonesian-cultural-based
works in English written by Indonesian authors are needed. This can be seen another political
and economic opportunity. This study reveals that there is relation between the hampering
factors of writing in English for indigenous authors and colonialism, that is the colonial trap
around the psyche of the ex-colonized areas. Some postcolonial strategies, then, are referred
to in order to address the problems. Finally, it is suggested that people who are concerned
about Indonesian literature and culture consider the chance to start speaking more effectively
about themselves by writing in English and to make some efforts to grab the market. Besides,
there should be a regional bond that will become a supporting association for the production
and distribution of the resulted works. It is expected that Indonesian people support this
writing project by using the works both for personal usage, among others for education and
enjoyment, and see it as a side-by side effort in promoting indigenous culture with the project
of writing in local languages.
Keywords : post-colonialism, writing, indigenous, English

Among the concerns and neglects, English, has been spoken by 1.75 billion people
worldwide, which means one in every four people (Neeley, 2012). In fact, many aspects
have been making use of this language as media of expressing ideas. Even, English
education has been a good business for decades in ex-colonized countries.
In Indonesia , people enthusiastically accept that English is an international
language. In literature, for example, works of English classics are on the special shelves in
big book stores. Meanwhile, later popular works such as Harry Potter, Lord of the Rings,
are on the exclusive display behind the glass window of bookstores. Many works have
even been transformed into movies so that more people recognize their existence and
throng to the bookstore to get the copies. In fact, there are various reasons of why
Indonesian people choose to pick the works in English while the language itself is not
used in daily communication.
Some of the readers argue that they find out works in English language offer more
sublime themes than the works written in Indonesian language (such people might have
missed the Indonesian golden works wearily popping among the rush of teenagers’
literature). Some others say that they are improving their English so that they feel
contented after completing reading one work in English (“post-reading celebration).
Another reason is that reading those works help them be more exposed to the world.
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While Indonesian readers deserve to splurge with their choice, there is something
boggling my mind. If literature is culture and literary works are beds of cultural exposure,
with the demand of English, there will be more chance for foreign values to be captured
by Indonesian people. So, while people get the pleasure of reading and the language
exposure, they are infused by the cultural values that are conveyed by the spellbinding
stories.
In reading Harry Potter for example, I cannot help craving for the festive moments
of having western meals which are presented in the following excerpt :
“ A moment later the puddings appeared. Blocks of ice-cream in every flavour you could drink
of, apple pies, treacle tarts, chocolate éclairs and jam doughnuts, trifle, strawberries, jelly,
rice puddings… (Rollings, 1997)

And imagining the harmonious western nature in a The Sound of Music in the following
lyrics :
Cream colored ponies and crisp apple strudels,
door bells and sleigh bells and schnitzel with noodles.
Wild geese that fly with the moon on their wings.
these are a few of my favorite things.
Girls in white dresses with blue satin sashes,
snowflakes that stay on my nose and eyelashes,
silver white winters that melt into springs,
these are a few of my favorite things.

The enchanting description , then, is a kind of promotion to the western culture
and the internalization of self inferiority among the Indonesian people. This is the power
of literature that, when optimistically approached, will open the window to the global
knowledge for Indonesian people.
However, when we retreat for a while and spare some minutes to contemplate, we
can ask further about the essence of this phenomenon. Let’s pick up the salad bowl of
culture and observe the fruits or vegetables there, how many cuts of Indonesian fruits
can we find? Well, the production of foreign books written by foreign authors have made
the global cultural array imbalanced. There is so little information about Indonesia in the
global library and bookstores, while there are so many books from other countries
especially the western countries circling around. The universalizing culture is continued
and the indigenous cultural values are kept occupying some corners in the margin. In this
unavoidable dominance of the western language,
there should be an attempt by
indigenous authors who produce works in English. The following are excerpts of how
people complaints about inexistence with the absence of English :
“I’ve written 23 books and get to hear nothing. One of my books was translated into English
and I was amazed at getting 29 letters from readers in a week,” said Debabrata Das who
picked up his first award ever for Nirbachita Galpa (Assamese)(Pawar, 2011)

And about Indonesian works in the world display, the following is Putu Wijaya’s comment
in 1985 and Figge’s comment in 2011 :

He added that he still vividly remembered an incident in Berlin when he attended a
literature festival in 1985. “An American man approached me and asked if I was
from the Philippines,” Putu said. “When I said I was from Indonesia, he was
surprised and said he didn’t know there were writers in Indonesia.” He added that
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he was upset but could not really blame the man for thinking that way since
English translations of Indonesian literature were scarce at the time (Figge, 2011).

In the international world of books and literature, Indonesia has long been a blank spot
on the map as only a handful of writers from the country, including Pramoedya Ananta
Toer and Mochtar Lubis, are internationally known and read (Figge, 2011).

Meanwhile, in the internal affairs, there are some worries that the increasing
demand of works in English in Indonesia will create a bigger cultural gap in the country.
Some elite society who are more exposed to English works are infused with so unlimited
splash of western values in the literature they read that they have different world view
from common people. Thus there should be a strategy on how to make the indigenous
youths be exposed to their own culture and values.
Political View of Writing in English
Political thinking on identity and hybridity has been enthusiastically discussed since
decades ago. However, the discussion should always be refrained while the postcolonial
residues are still found and power is still labeled ‘colonial’
In terms of the indigenous people’s writing tradition in English, some African countries
have initiated the debates since in 1970 with Ngugi wa Thiong ‘O as one of the
outstanding figures.
Ngugi Wa Thiong O’s response towards writing in English is as follows :
“Written literature and orature are the main means by which a particular language transmits
the
images
of
the
world
contained
in
the
culture
it
carries.
Language as communication and as culture are then products of each other. . . .
Language carries culture, and culture carries, particularly through orature and literature, the
entire body of values by which we perceive ourselves and our place in the world. . . .
Language is thus inseparable from ourselves as a community of human beings with a
specific form and character, a specific history, a specific relationship to the world. (thiong’O,
1981)

Thiong O’s proposition above is conveyed in the “going back to our language” mode,
which means writing in the colonial language means a continuation of colonial instructions
which is contained in the linguistic and socio-cultural requirements. So, writing in the
indigenous language is a form of action that should be taken as a protest and denial
towards such instruction. As, in a language, there are rules that represent the linguistic
and socio-cultural values, using the colonial language means re-embracing the colonial
and enunciation of obedience, and thus betraying the spirit of nationalism.
However an alternative eastern voice is heard : It is from Homi Bhabha, an Indian
colonial critic who talk about mimicry and hybridity. He said : .
The enunciation of cultural difference problematizes the division of past and present, tradition
and modernity, at the level of cultural representation and its authoritative address. It is the
problem of how, in signifying the present, something comes to be repeated, relocated, and
translated in the name of tradition, in the guise of a pastness that is not necessarily a faithful
sign of historical memory but a strategy of representing authority in terms of the artifice of
the archaic. That iteration negates our sense of the origins of the struggle. It undermines our
sense of the homogenizing effects of cultural symbols and icons, by questioning our sense of
the authority of cultural synthesis in general. (Babha, 1988)

Acording to Bhabha, the postcolonial case is an ambivalence of past and present, and
tradition and modernity. Thus, a talk on cultural faithfulness in terms of nationalism and
identity is, in itself, a conflict. What should be thought of is a strategy for survival and
authority amid the complex psychological disputes. The following is how Fanon describes
the ambivalence of the indigenous people in the postcolonal context :
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…. This process is invisible in that exchange of looks between native and settler that
structures their psychic relation in the paranoid fantasy of boundless possession and its
familiar language of reversal …It is true that there is no native who does not dream at
least once a day of setting himself up in the settler’s place. (Bhabha , pp 117)

With Fanon’s depiction of the colonial psyche which leaves colonial residue up to the
present time, the understanding of why Indonesian (and other asian or African countrues)
people uphold the use of English is apparent., and the difficulties of leaving it is
understood)
That’s why, Bhabha, as an expert in postcolonial studies, suggests a more
strategic action to face this problem. Emphasizing that English is such a colonial historical
order, he implies that a total withdrawal from the order is a loss in many aspects. Some
people may say that this is a pragmatic reason, but to some others it s a survival. With
the post colonial residue almost in all aspects in life, being completely free from imperial
influence can hardly be achieved.
As an addition, the following quote talks about the experience of other countries:
European languages have tended to remain influential among the elite groups even after
the schools have shifted to indigenous languages. in some countries, higher education is
conducted in the metropolitan language even after change takes place at lower levels. In
addition, elites have often sent their children to private schools conducted in e European
language in an effort to maintain their privilege position. The continued importance of
European languages has other repercussions as well. Strong intellectual links with the
metropolitan country are generally maintained, with the result that indigenous intellectual
life and cultural development may be hampered, or at least deflected (Altbach,1975)

In the quote, Altbach mentions the continuous influence of European language
including English that still successfully grab the attention of the indigenous people so that
whatever contained in the language is not just offered and taken by the people but is
sought for. If Thiong O’ sees it as threat, Bhabha sees it as opportunity. By using the
power of the language, Bhabha suggests that we grab it and use it to support our own
cultural values. When avoiding is hardly possible, why not take it and use it to give
indigenous people enough exposure about their own culture.
So, the lack of local cultural exposure for young generation because they like to
read in English can be overcome by publishing books or literature about the local cultural
values written in English.
Economic view
Writing in English has been very much supported in some Asian countries. In India
where English is a lingua franca, writing in English has still been a choice besides the use
of some other local languages as a form of response towards colonialism. In Japan, the
motivation of writing in English is getting higher as written here :
While Japanese cars, cam-eras, and television sets are invading the West, some-thing
Western is invading Japan: the English lan-guage. Although no linguistic salesman from
the West is knocking on Japanese doors, the Japanese are frantically snapping up
English words (and a few French and Italian ones as well). If English were for sale, one
would think, the United States would have no trade deficit with Japan (Tsunoda, 1988)

Then in terms of literature it issaid :
" In literature there are many individual differences as well, with some writers
fastidiously avoiding English or other Western words and others using them with
abandon. In general, younger novelists writing about contemporaryli fe are
aggressively -and inevitably- incorporatingW estern words and phrases into their
prose. The first important novel that con-tained a conspicuous amount of English and
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other Western words is probably Ryu Murakami's Ka-girinaku tomei ni chikai bra
(Almost Transparent Blue), which in 1976 won the AkutagawaP rize, the most
prestigious literary award in Japan (tsunoda, 1988)

The trend of using English and the spreading English education which comes
along is supposed to bring the culture of writing literature in English. Thus, with the
indigenous people’s obsession of the English language, the tradition of writing literary
works in English might create economic opportunity, for example in supporting locally
produced materials for English learning and in providing materials for enjoyment and
local expressions.
Taking English as a historical gift, in this postcolonial area, we should be
prepared with more established tasks to support this writing project to be a new strong
and beneficial tradition. In this case, as English is one of the colonial languages that has
been used as a means of national unification in a number of third world nations, there
should be a regional bond of the nations to make the project possible and to develop it
for greater internal benefit. So, when publishing and distribution of the works are
problems, as there will be competition with foreign production, the association will be a
supporting institution. Altbach says :

As a first step, communication between Third World nations should be improved so that
common problems and issues can be discussed directly without being moderated through
institutions and publications in the industrialized nations. This is particularly important on a
regional basis, for example among the nations of Francophone Africa and Southeast Asia. As a
part of communications development Third World countries must also create viable means of
book distribution among themselves, and between themselves and the industrialized
nations.(Altbach,1975 : 490)

As a result, the writings of local values in English by indigenous authors will be more
independent and enjoy “swimming in the blue ocean”. To encourage the regional
publishing corporation, the association might sit for an instrument such as a regional
policy as follows:
With the strengthening of indigenous publishing and internal distribution facilities in the Third
World, intellectuals need not publish their works abroad. Such an effort should include financial
and technical assistants from the public sector when necessary. Foreign scholars working in
developing nations should publish their findings in the countries where they conduct their
research. In this way local publishing will be strengthened and relevant research will be
available to local audiences. The intellectual infrastructure in many Third World countries needs
to be strengthened in other ways. Libraries, journals which review books, and bibliographical
and publicity tools for publishing should be supported.(Altbach, 1975 :485)

The case of translation
What about translation? Does it fulfill the need of the English language in the excolonial countries? Let’s review the case in terms of Spivak’s subalterns. During the
colonial era the indigenous people do not have the customs to express themselves
because for a long time they have been just ‘written’ and what they need is observed
and reported by other people, usually the colonizers. This is what Spivak said :
Certain varieties of the Indian elite are at best native informants for first world intellectuals
interested in the voice of the Other. But one must nevertheless insist that the colonized subaltern
subject is irretrievably heterogeneous.
Again the indigenous elite we may set what Guha calls ‘the politics of the people.
………………………………….
Gayatri cited Guha’s stratification grid to show the location of subaltern below :
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1.
2.
3.
4.

Dominant foreign groups
Dominant indigenous groups on the all India level
Dominant indigenous groups at the regional and local levels
The terms ‘people’ and subaltern classes (are) used as synonymous throughout (Guha’s definition).
The social groups and elements include in this category represent the demographic difference
between the totl Indian population and all those whom we have described as the ‘elite’ (Spivak.
1985. 26)

In the quotation above, the common indigenous people are not given opportunity
to speak about their own needs. If only they do speak, their language is not understood
by the “master”. Thus what they say is translated by some foreigners who happen to
know the indigenous language, or by the local elite group who is the member of the local
culture who happens to have knowledge about the language of the master. In the case of
maintaining the local values and avoiding the universalizing of the language, it is the
action of the local elites that is highly expected, with the condition as suggested by New
as follows :
The best of the commonwealth writers who do use English , however have
done more than just use the language , they have also in the process
generating alternative literary possibilities. (New, 303)

Thus in terms of translation, we need the local elites who will speak or translate
the local traditions with the courage to be independent in using their maximum capability
to write, in foreign language, but with their local psyche. These indigenous translators are
given privilege to uphold this noble job. Thus, this writing project will not only lead to a
universal language but a growing one.
Closing
English is a language that is historically given to the world. In fact, the choice of
using it has been complicatedly merged with other necessities within the postcolonial
shadow.
This should not be pessimistically seen, but rather we must see it as an
opportunity for survival and authority by the ex-colonized countries. Some postcolonial
political- and- economic views can be taken as consideration so that it can go side by side
with the promotion of local values and language. The ideas are that we try to attract the
attention of our own people and foreigners by using more various approaches, with the
local language for uniqueness and identity and also with international language for
existence and recognition. We are there to understand and to be understood, To follow
and to create. .
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Menelisik Suku Sasak dari Fabel Tegodek dan Tetuntel
Syaiful Bahri, S. Pd

Abstrak
Fabel Tegodek dan Tetutel tidak hanya menghadirkan dua tokoh utama, yakni
godek (monyet) dan tuntel (katak/kodok), tetapi juga menghadirkan beberapa hal yang
merupakan oposisi. Tempat hidup, bagian pisang, tempat tanam pisang, posisi pada saat
memetik pisang, dan posisi tokoh ketika di tempurung merupakan oposisi yang
kemunculannya demikian teratur. Keberadaan hal yang bersifat oposisional ini merupakan
simbol-simbol yang memberikan gambaran tentang karakter Suku Sasak sebagai suku
terbesar yang mendiami Pulau Lombok. Godek (monyet) yang selalu berposisi di atas
beroposisi dengan tuntel (katak) yang selalu berposisi di bawah memberikan gambaran
bahwa Godek merupakan atasan yang dalam konteks kehidupan sosial merupakan orang
yang memiliki kelas sosial lebih tinggi daripada tuntel. Dengan demikian, secara otomatis,
perilaku dari masing-masing tokoh mewakili perilaku atau karakter dari masing-masing
kelas sosial yang ada dalam suku Sasak tersebut.
Katakunci: oposisi, karakter, kelas sosial

1. Pengantar
Dari sekian banyak cerita atau dongeng yang dimiliki oleh suku Sasak di NTB,
tegodek dan tetuntel merupakan salah satu fabel atau cerita binatang yang cukup populer
di kalangan masyarakatnya. Salah satu buktinya adalah dengan banyaknya sebutan judul
yang merupakan representasi dari dialek-dialek yang ada dalam bahasa Sasak, yakni (1)
tegodek dait tetuntel, (2) tau godek dait tau tuntel, (3) loq godek dait loq tuntel dan, (4)
tuaq godek dait tuaq tuntel. Jika kita lihat secara sepintas, perbedaan judul tersebut
terletak pada kata atau morfem yang mengikuti kata godek dan tuntel, yaitu te-, tau, loq,
dan tuaq.
Morfem te- sering dikatakan merupakan pemendekan dari kata teu yang
notabene bersinonim dengan kata tau dan loq. Ketiga kata ini merupakan sebutan yang
bisa dipadankan dengan kata orang dalam bahasa Indonesia. Kata teu maupun kata loq
banyak dipergunakan pada dialek â-â, sedangkan kata tau dipergunakan pada dialek a-â.
Ketiga kata ini merupakan panggilan atau sebutan yang dipergunakan oleh pembicara
yang mitra bicaranya memiliki kedudukan atau usia lebih rendah atau lebih muda.
Kasus penyebutan karena kedudukan tersebut juga terjadi pada kata tuaq
`paman`. Kata ini merupakan panggilan yang dikontraskan dengan kata bajang. Tuaq
dipergunakan pada orang biasa, nonbangsawan, sedangkan bajang dipergunakan pada
orang yang bangsawan. Penggunaan keempat kata atau morfem tersebut banyak kita
temukan pada judul-judul cerita yang lain, seperti temelak mangan, tau melak mangan,
loq melak mangan, tempiq-empiq, tuaq sekeq, dan lain-lain.
Kopopuleran fabel tegodek dan tetuntel tentunya menjadi keistimewaan
tersendiri, terutama ketika dijadikan sebagai ”pintu masuk” dalam memahami suku Sasak.
Hal itu tidaklah berlebihan mengingat dongeng atau mitos merupakan ungkapan simbolis
dari konflik-konflik batiniah yang ada dalam suatu masyarakat atau merupakan sarana
untuk mengelakkan, memindahkan, dan mengatasi kontradiksi-kontradiksi empiris yang
tak terpecahkan.
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Ketika dijadikan sebagai ”pintu masuk”, pertanyaan mendasar yang perlu
dipecahkan lebih awal adalah menafsirkan sosok tokoh godek dan tuntel. Hal itu dapat
dilakukan dengan melihat perilaku maupun peran yang dimainkannnya dalam cerita.
Perilaku dan peran itu dijadikan sebagai simbol yang kemudian menjadi dasar penafsiran
perilaku dan peran yang diwakilkan oleh tokoh tersebut dalam dunia nyata, kehidupan
sosial masyarakat Sasak.

2. Sekilas Fabel Tegodek dan Tetuntel
Cerita Tegodek (TG) dan Tetuntel (TT) ini diperankan oleh dua tokoh, yaitu godek
dan tuntel. Kedua tokoh ini merupakan dua sahabat akrab. Suatu hari godek mengajak
tuntel menunggu pohon pisang di sungai yang kebetulan airnya sangat deras.
Sesampainya di sungai, dua sahabat itu melihat pohon pisang yang hanyut dibawa
derasnya air. Karena tidak bisa berenang, godek menyuruh tuntel untuk membawa pohon
pisang tersebut ke pinggir sungai. Setelah sampai pinggir, godek pun mengangkatnya ke
darat. Mereka kemudian membagi dua pohon pisang tersebut. Godek mengambil bagian
ujung, tengah batang sampai daun, sedangkan tuntel mengambil bagian pangkal, tengah
batang sampai akar.
Kedua sahabat itu membawa bagiannya ke rumah masing-masing. Godek
menggantung bagiannya di atas pohon asam dengan harapan cepat berbuah, sedangkan
tuntel menanam bagiannya di belakang rumahnya. Setelah beberapa lama, bagian tuntel
mulai bertunas, berdaun, berbuah hingga matang, sedangkan bagian godek membusuk
hingga mengering. Akan tetapi, godek selalu bercerita bahwa pertumbuhan pisangnya
sama dengan pertumbuhan pisang tuntel.
Melihat buah pisangnya sudah banyak menguning, tuntel ingin memanen, tetapi ia
tidak bisa memanjat. Tuntel pun menerima tawaran godek untuk memetikkan buah
pisang tersebut. Sesampainya di atas, godek memakan buah pisang tersebut tanpa
menyisakan satupun untuk pemiiknya, tuntel. Karena kesal, tuntel membawa pakaian
godek kemudian bersembunyi di bawah tempurung kelapa yang ada di dekat pohon
pisang tersebut.
Setelah kenyang dengan menghabiskan pisang tuntel, godek turun mencari tuntel
dan meminta pakaiannya dikembalikan. Setiap panggilannya selalu dibalas dengan
ucapan cul oleh tuntul. Karena capek ditambah kekenyangan yang dirasakannya, godek
duduk di atas tempurung kelapa yang dipergunakan oleh tuntel untuk bersembunyi.
Mendengar suara cul di tempat duduknya, ia mengira bahwa bunyi tersebut berasal dari
kemaluannya. Merasa diolok oleh kemaluannya, godek mengambil batu dan memukul
kemaluannya. Hal itu membuat dirinya kesakitan dan mati.

3. Sosok Tokoh Godek dan Tuntel
Melihat sosok tokoh godek dan tuntel berarti melihat peran keduanya
dalam cerita. Dari peran masing-masing inilah akan ditarik sebuah simpulan
tentang sosok keduanya. Jika dilihat dari posisi masing-masing tokoh dari awal
sampai akhir cerita, hubungan antara godek dan tuntel merupakan hubungan
antara orang yang memiliki kedudukan lebih tinggi dengan orang yang memiliki
kedudukan lebih rendah. Hal ini terlihat dari posisi godek yang selalu berada di
atas dan tuntel yang selalu menempati posisi di bawah godek. Posisi ini begitu
konsisten terjadi dari awal hingga akhir cerita.
Diawali dengan posisi ketika pengambilan batang pisang, godek berada di atas
sungai (darat), sedangkan tuntel berada di sungai. Perbandingan antara darat dengan
sungai menunjukkan bahwa darat berposisi lebih tinggi dibandingkan dengan sungai. Hal
itu dilakukan dengan alasan ketidakmampuan godek untuk berenang mengarungi
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derasnya air sungai. Dalam kehidupan nyata pun kita ketahui bahwa tuntel memiliki
kemahiran dalam berenang.
Ketika pembagian batang pisang, godek mengambil bagian atas, sedangkan tuntel
mengambil bagian bawahnya. Inisiatif pembagian tersebut dilakukan oleh godek dengan
anggapan bahwa bagian atas tersebut akan cepat berbuah dibandingkan dengan bagian
bawah. Anggapan ini tentunya sangat bertentangan dengan kebutuhan kedua tokoh
dalam kaitannnya dengan buah pisang. Dalam kehidupan sehari-hari kita ketahui bahwa
pisang merupakan makanan yang sangat identik dengan godek. Hal itu dikarenakan
godek sangat menyukai buah tersebut. Merupakan sesuatu yang ironis tentunya jika
godek yang begitu menyukai buah pisang, tetapi tidak mengetahui bagian pisang yang
harus ditanam.
Posisi atas-bawah juga kembali diperlihatkan ketika kedua tokoh tersebut memilih
tempat menanam pisang yang menjadi bagian masing-masing. Godek menanam
bagiannya dengan cara menggantungnya di atas pohon asam, sedangkan tuntel
menanam bagiannya di tanah. Menggantung di atas asam dengan menanam di tanah,
jika dibandingkan, merupakan dua posisi yang berada di atas dan di bawah. Kondisi
seperti itu kembali menunjukkan posisi godek dan tuntel sekaligus ketidaktahuan godek
dalam kaitannnya dengan cara menanam pisang yang notabene menjadi makanan
kesukaannya.
Selain kedua aktivitas di atas, terdapat pula aktivitas-aktivitas lain yang
menunjukkan posisi kedua tokoh, yakni godek yang selalu berposisi lebih tinggi
dibandingkan dengan tuntel. Ketika pisang yang ditanam oleh tuntel berbuah dan dipetik,
godek kembali berposisi sebagai tokoh yang berada lebih tinggi dibandingkan dengan
tuntel. Godek berada di atas pohon pisang, sedangkan tuntel berada di bawah pohon
pisang tersebut. Posisi seperti itu dikarenakan ketidakmampuan tuntel untuk memanjat
sehingga menerima tawaran godek untuk membantunya memetik buah pisangnya.
Meskipun begitu, sebelum menyanggupi tawaran godek, tuntel menegaskan godek agar
tidak menghianati kepercayaan tersebut.
Posisi terakhir yang memberikan gambaran berkaitan dengan atas-bawah
tersebut, yakni ketika kedua tokoh tersebut berada di tempurung kelapa. Tuntel yang
mengetahui dirinya dikhianati godek dengan menghabiskan buah pisangnya, bersembunyi
di bawah tempurung kelapa sambil membawa pakaian godek. Sementara itu, godek yang
kekenyangan justru berdiri di atas tempurung kelapa tersebut. Semua bagian peristiwa
tersebut digambarkan dalam tabel berikut ini.

No.

Tuntel

Godek

di sungai

di darat

2.
3.

Bagian
Peristiwa
Pengambilan
batang pisang
Bagian pisang
Tempat tanam

pangkal
tanah

4.

Petik pisang

5.

Posisi di
Tempurung

di atas pohon
pisang
di atas tempurung
kelapa

Ujung
digantung di pohon
asam
di bawah pohon
pisang
di bawah tempurung
kelapa

1.

Selain lima bagian peristiwa yang ada dalam cerita sebagaiamana yang telah di
paparkan di atas, tempat hidup kedua binatang yang menjadi tokoh dalam cerita itu pun
berkaitan dengan posisi atas-bawah. Tuntel merupakan salah satu binatang yang masuk
dalam jenis amphibi, yakni jenis binatang yang hidup di air dan di darat. Sama halnya
dengan tuntel, godek merupakan binatang yang hidup di darat, tetapi lebih sering di atas
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pohon. Jika dibandingkan antara tempat hidup di air dan darat dengan tempat hidup di
atas pohon menunjukkan posisi antara yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah.
Berdasarkan berbagai bukti sebagaimana pemaparan di atas dapat kita simpulkan
sosok godek dapat dikategorikan sebagai sosok kelas atas, sedangkan sosok tuntel
dikategorikan sebagai sosok kelas bawah. Dengan kata lain, bisa dikatakan bahwa
hubungan antara tokoh godek dan tuntel dalam cerita Tegodek dan Tetuntel dalam
konteks masyarakat Sasak berkaitan dengan hubungan antara orang yang memilki tingkat
sosial lebih tinggi dengan tingkat sosial lebih rendah. Dalam konteks kehidupan seharihari, hubungan antara tingkat sosial yang lebih tinggi dengan orang yang memiliki tingkat
sosial lebih rendah tersebut dapat ditafsirkan dengan hubungan antara pimpinan
bawahan atau datu dengan rakyatnya (lihat Shubhi, 2010; Junep, )

4. Representasi Prilaku
Setelah menentukan sosok yang diwakilkan oleh masing-masing tokoh yang ada
dalam cerita Tegodek dan Tetuntel, tahap selanjutnya adalah mengidentifikasi perilaku
atau sikap masing-masing tokoh yang merupakan notabene dari kelas sosial yang ada
dalam masyarakat Sasak. Jika kita melihat secara lebih mendalam dengan penelaahan
dari awal hingga akhir cerita, sosok tuntel (kelas bawah) dalam kaitannya dengan inisiatif
(keaktifan) selalu beroposisi dengan sosok godek (kelas atas). Godek selalu berposisi
sebagai tokoh yang aktif dalam mengajak, sedangkan tuntel selalu berada pada posisi
pasif.
Inisiatif pencarian batang pisang muncul dari godek. Tuntel hanya menuruti
ajakan yang datang dari godek. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa godeng
mengajak tuntel dan sebaliknya, tuntel diajak oleh godek.
Ketika kedua tokoh sudah mendapatkan pisang, godek kembali mengambil inisiatif
dengan mengambil bagiannya, yakni batang pisang bagian atas. Secara otomatis bagian
bawah diberikan kepada tuntel. Sebagaimana telah dijelaskan di atas. Pertimbangan
godek mengambil inisiatif untuk mengambil bagian atas dikarenakan harapan agar
bagiannya cepat berbuah. Pertimbangan tersebut perlu dipertanyakan mengingat pisang
begitu identik dengan godek. Keidentikan tersebut tentu seharusnya diikuti dengan
pengetahuan yang mendalam tentang segala hal yang berkaitan dengan penanaman
pisang, termasuk bagian yang harus ditanam agar pisang berbuah.
Dari peristiwa pengambilan keputusan yang dilakukan oleh godek terlihat bahwa ia
hanya mengetahui posisi buah dari pohon pisang. Dengan kata lain, ia hanya melihat
hasil dari tanaman pisang, tanpa memahami proses yang menyebabkan berbuahnya
pohon pisang. Gambaran seperti itu dipertegas lagi dengan pengambilan keputusan
mengenai tempat menanam bagian pisang yang didapatkan, yakni di atas pohon asam.
Dalam kaitannya dengan konteks kehidupan sosial masyarakat, suku Sasak melihat
kecenderungan orang yang berkedudukan lebih tinggi sering melihat segala hal dari hasil,
tanpa mengetahui proses untuk mendapatkan hasil tersebut.
Selain peristiwa di atas, inisiatif atau keaktifan godek juga terlihat ketika ia yang
secara aktif mengunjungi dan menanyakan perkembangan tanaman pisang yang dimiliki
oleh tuntel. Posisi tuntel dalam hal ini hanya menanti kunjungan dan pertanyaan yang
dilontarkan oleh godek. Dalam peristiwa ini, godek menunjukkan sikapnya yang tidak mau
kalah oleh tuntel. Ketika tuntel menjawab pertanyaan godek dengan sejujurnya, godek
justru membohongi dengan maksud mengimbangi jawaban yang diberikan oleh tuntel
dengan mengatakan bahwa pohon pisangnya juga berkembang sebagaimana
perkembangan pisang tuntel. Padahal, dalam kenyataannya, bagian pohon pisang yang
ditanamnya telah kering.
Peristiwa yang juga memperlihatkan keaktifan godek dibandingkan tuntel, yakni
ketika pisang yang ditanam oleh tuntel sudah berbuah dan matang. Dalam kondisi seperti
itu, godek menawarkan diri kepada tuntel untuk membantunya memetik buah pisang
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tersebut. Khusus untuk tawaran tersebut, tuntel tidak secara langsung menyetujui
tawaran tersebut. Ia justru mempertegas kejujuran godek dengan meminta ketegasan
godek untuk tidak menghabiskan sendiri buah pisang tersebut. Munculnya penegasan ini
tentunya dikarenakan adanya perasaan ragu dalam diri tuntel, terlebih berkaitan dengan
buah pisang yang notabene menjadi makanan kesukaan godek.
Setelah mengetahui bahwa kepercayaannya dikhianati, tuntel tidak mengamuk,
misalnya dengan cara melempari godek dengan batu. Ia justru mengambil sikap dengan
mengambil pakaian godek dan besembunyi di bawah tempurung kelapa. Ketika sudah
berada di bawah tempurung kelapa dan godek di atasnya pun, ia tidak berontak. Ia hanya
mengucapkan bunyi cul untuk menjawab setiap panggilan yang dikeluarkan oleh godek.
Godek yang notabene berteman lama dengan tuntel justru tidak mengenal bahwa cul itu
adalah bunyi yang dikeluarkan godek sahabatnya. Ia justru mengira suara itu datang dari
kemaluannya kemudian memukulnya hingga ia tewas oleh tangannya sendiri.
Gambaran tentang keaktifan godek dan kepasifan tuntel terlihat dalam bagan
beberapa rangkaian peristiwa cerita berikut ini.
a.
Mencari pisang
Godek
→ mengajak
mencari pisang
Tuntel
→diajak
b.
Bagian pisang
Godek
→ membagi
pohon pisang
Tuntel
→ dibagi

mengambil/memilih
diberi

c.
Perkembangan pisang
Godek
mengunjungi
bertanya
Tuntel
dikunjungi ditanya
d.
Godek menghabiskan pisang tuntel
Godek→ naik pohon pisang
Tuntel→menunggu di bawah pisang

Pemaparan yang berkaitan dengan prilaku di atas menunjukkan bahwa dalam
konteks kehidupan sosial masyarakat Sasak terdapat kecenderungan adanya inisiatif yang
lebih banyak muncul dari orang yang memiliki kedudukan lebih tinggi. Orang yang
memiliki kedudukan lebih rendah cenderung mengikuti menurut. Meskipun begitu,
mengetahui dirinya dikhianati, ia akan menghukum atau menyelesaikan masalah tersebut
dengan tanpa menimbulkan masalah baru bagi dirinya. Hal itu sejalan dengan sesenggak
(pribahasa) masyarakat Sasak yang mengatakan, “Aiq meneng, tunjung tilah, empaq bau”
(Air bening, bunga tunjung tetap bagus, ikan tertangkap).
5. Simpulan
Tokoh godek dan tuntel dalam cerita rakyat Tegodek dan Tetuntel merupakan
gambaran dari kehidupan sosial masyarakat Sasak antara kelas sosial yang lebih tinggi
dengan kelas sosial lebih rendah. Gambaran tersebut ditunjukkan dengan posisi godek
dan tuntel yang begitu konsisten dari awal hingga akhir cerita. Godek yang selalu
berposisi di atas menggambarkan masyarakat dengan kelas sosial yang lebih tinggi,
sedangkan tuntel yang selalu berposisi di bawah menunjukkan masyarakat yang berkelas
sosial lebih rendah. Masyarakat dengan kelas sosial lebih tinggi cenderung lebih aktif
dibandingkan dengan masyarakat yang berkelas sosial lebih rendah.
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SENI TARSUL SASTRA, KULTUR YANG HIDUP
DAN BERKEMBANG DI KALIMANTAN TIMUR

Akhmad Murtadlo
Staf Pengajar FKIP Unmul Samarinda

Abstrak
Sebagai bagian dari sastra, kultur, dan subkultur yang ada di Kalimantan Timur seni
tarsul selalu hidup dan berkembang sesuai dengan situasi kondisi di mana tarsul itu disajikan
Seni tarsul adalah suatu bentuk kesenian tradisional rumpun bangsa seni budaya pedalaman di
daerah Kutai, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam seni tarsul disuguhkan lebih mengarah
kemampuan berolah syair. Dengan kata lain seni tarsul adalah suatu seni pertunjukkan dalam
melantunkan kemampuan berolah syair (music vocal) dengan irama tertentu tanpa diringi alat
musik.
Sebagai aspek budaya seni tarsul yang ada di Kutai tersebut memiliki berbagai ragam
tema dan subtema. Adapun tema-tema tersebut antara lain tema perkawinan yang berisi
nasihat, perkenalan, saling memuji, saling menyindir, saling merendahkan diri, dan masih
banyak lagi tema-tema yang lain. Kemudian tema pembangunan biasanya berisi protes, saran
dan usul tentang pendidikan, moral, agama, social, teknologi. Serta tema-tema yang lain
seperti perayaan khatam Al-Quran, khitanan, pindah rumah baru, sehabis panen, serta tema
menyambut tamu khusus misalnya tamu pejabat-pejabat penting daerah tersebut.
Seni tarsul itu sendiri merupakan suatu kebudayaan yang harus dipertahankan agar
jangan sampai pudar, ia harus hidup dan berkembang sehingga masa mendatang sebagai
warisan seni budaya yang luhur untuk menjawab tantangan seni budaya asing yang senantiasa
terdesak seni budaya kita. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda generasi penerus dan
pewaris budaya bangsa berusaha memelihara, membina, melestarikan bahkan juga
mengembangkan kebudayaan tersebut serta menggali kembali tanpa meninggalkan nilai-nilai
budaya yang ada sekarang ini seperti puisi, novel dan drama.
Kata Kunci : seni tarsul, sastra, kultur, hidup dan berkembang

A.

Latar Belakang

Dalam khazanah kesusasteraan Melayu atau sastra Nusantara dikenal satu genre
sastra yang disebut syair. Genre sastra yang dinamai syair dalam khazanah sastra
Nusantara berasal dari akar sastra Arab yang hadir di Indonesia bersamaan dengan
pengaruh masuknya agama Islam yang mulai berkembang, khususnya pada masyarakat
Melayu. Kata syair itu sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata sya’ara yang berarti
berkembang kemudian menurunkan istilah syu’ur yang berarti perasaan. Surana, 1980:
61 mengemukakan bahwa syair timbul setelah agama Islam dan kesusasteraannya
tersebar di Indonesia. Selanjutnya Surana juga mengemukakan bahwa kata syair berasal
dari bahasa Arab syu’ur yang berarti perasaan , sedangkan dalam bahasa Arab kata syair
berarti penyair atau pengubahnya.
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Dalam khazanah sastra Kutai, terdapat jenis puisi rakyat yang sama dengan
khazanah sastra Nusantara di atas. Puisi rakyat tersebut di daerah Kutai terkenal dengan
istilah Tingkilan dan Tarsul. Puisi rakyat berbentuk Tingkilan dominan berbenuk pantun,
sedangkan Tarsul dominan berbentuk syair. Dominan berbentuk syair yang dimaksud di
sini adalah bahwa sebagian besar Tarsul berbentuk syair, tetapi Tarsul ada juga yang
berbentuk pantun.
Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa Tarsul merupakan salah satu
sastra rakyat Kutai khususnya puisi rakyat. Tarsul sebagai puisi rakyat sudah lama kurang
dikenal oleh masyarakat Kutai. Artinya Tarsul sekarang hanya berkembang di kalangan
masyarakat tertentu dan hanya dipagelarkan pada acara masyarakat tertentu, misalnya
upacara perkawinan, upacara khitanan, dan upacara khatam Al-Quran (betamat).
Melihat dari kurang diminatinya seni Tarsul oleh kalangan masyarakat secara umum,
di sini penulis ingin mengungkap bagaimana seni Tarsul sebagai sastra, di mana sastra
tersebut merupakan bagian dari kebudayaan (kultur) yang masih ada di daerah Kutai, dan
sering diperdengarkan dalam acara-acara selain tersebut di atas. Maka dalam makalah ini
akan diungkap tentang “seni tarsul sebagai sastra kultur dan bagaimana pengembangan
dan pelestariannya.

B. Pengertian Istilah Tarsul dan Sejarah Lahirnya Tarsul
1. Pengertian Istilah Tarsul
Kata “tarsul” memiliki makna antara lain ‘pengantar asal-usul’ dan ‘memuji Rosul’.
Pengantar asal-usul maksudnya bahwa berdasarkan isi tarsul perkawinan inti syairnya
baik dari pihak pengantin laki-laki maupun wanita memang mengetengahkan asal-usul
masing-masing mempelai. Sedangkan istilah memuji Rosul maksudnya bahwa isi tarsul
memang banyak menyebut dan memuji Raosul, sehingga disebut “Berosul”. Pada
perkembangan selanjutnya istilah “berosul” berubah menjadi “terasul”. Kegiatan
menyelenggarakan acara ini disebut “tarasulan”. Istilah tersebut sama dengan bentuk
istilah “tingkil” yang kemudian menjadi “tingkilan” Istilah “tingkil” yang kemudian menjadi
“tingkilan” Istilah tingkilan berarti menyindir. Masyarakat pedalaman Kutai (sekarang
Kutai Kartanegara) seperti Kembang Janggut, Hambau, Tabang, Muara Wis, Muara
Muntai, Kota Bangun (sebagai basis kesenian tarsul) sebagaian besar menyebut kesenian
tarsul ini dengan sebutan “Tersulan” atau “Tarasulan”.
2. Sejarah Lahirnya Tarsul
Secara hipotetik tarsul berkembang di Kerajaan Kutai bersamaan dengan
berkembangnya agama Islam di Kabupaten Kutai. Berkembangnya tarsul di Kabupaten
Kutai bersamaan masuknya syair-syair dari Arab. Dengan adanya syair dari Arab tersebut
menimbulkan gagasan-gagasan bagi kaum bangsawan Kutai untuk menciptakan tarsul
atau pantun tertentu untuk melengkapi upacara adat perkawinan para bangsawan Kutai.
Jadi tarsul pada mulanya adalah milik kaum bangswan tetapi kemudian berkembang lebih
luas dan digunakan juga oleh masyarakat umum yang tersebar di kecamatan-kecamatan
yang ada di Kabupaten Kutai.
Tarsul pada mulanya hanya dipergunakan pada dua acara, yaitu upacara
perkawinan dan upacara khatam Al-Quran (betamat). Dalam upacara adat perkawinan
tarsul sebagai bagian dari upacara perkawinan dan begitu pula dalam acara betamat,
tarsul sebagai bagian dari pelaksanaan selesainya menamatkan Al-Quran. Dengan
berubahnya bentuk dan tatanan kehidupan masyarakat yang tadinya kerajaan sebagai
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pemegang kekuasaan pemerintahan, maka pelaksanaan tarsul tidak lagi semata dalam
pelaksanaan upacara perkawinan dan betamat Al-Quran saja tetapi juga untuk upacara
penyambutan tamu-tamu resmi, peresmian-peresmian bangunan yang dihadiri oleh para
pejabat penting. Jadi di sini tarsul tidak dilaksanakan setiap saat tetapi terkait dengan
upacara-upacara tertentu.
C. Tipologi dan Tipografi Tarsul
1. Tipologi Tarsul
Yang dimaksud dengan tipologi adalah gambaran tipe atau model dari sebuah teks.
Tipologi berkaitan dengan tipe yang dilihat dari aspek tertentu. Penggolongan tipe dapat
dilihat dari cirri khas dari teks yang berkaitan dengan cirri baris, bait, jumlah kata,jumlah
suku kata, periodus setiap baris, rima dan makna sebuah teks. Dari tipologi teks tarsul
sebagaimana dalam contoh :
Kalau ada cincinku patah
Jangan disimpan di dalam peti
Kalau ada tarsul kusalah
Jangan hendaknya diambil hati

maka dapat dibuat pengkategorian bahwa tarsul dominan bertipe atau berbentuk syair
tetapi ada juga secara terbatas berbentuk pantun.
2.

Tipografi Tarsul
Selain dilihat dari tipologinya bahwa tarsul bertipe syair dapat juga ditentukan dari
aspek tipografinya. Tipografi yang dimaksud di sini adalah berkaitan dengan tata letak
huruf, kata, kalimat, baris dan bait yang menjadi cirri khas tarsul. Secara tipografi tarsul
sama dengan tipografi syair. Kesamaan tiografi berkaitan dengan tata letak penulisan
baris, penulisan bait, penggunaan jumlah suku kata dan kata dalam baris, jumlah baris
setiap bait, makna setiap baris, dan lain sebagainya sebagai ciri khas yang terdapat
dalam sebait syair. Dengan melihat tipografinya maka sudah dapat dipastikan bahwa
tarsul berbentuk syair dan ada juga berbentuk pantun namun sedikit. Dengan melihat
tipografi dan tipologi tarsul, maka semua orang dapat membuat simpulan yang sama
dengan cara membandingkannya dengan syair dan pantun

D. Seni Tarsul sebagai Syair, Pantun dan Puisi
1. Seni Tarsul sebagai Syair
Contoh:
Assalamu ‘alaikum awal berjumpa
Disampaikan kepada hadirin semua
Diucapkan syukur berterima kasih jua
Terutama kepada para panitia
Pada para undangan semua
Bapak dan ibu serta saudara
Para dosen serta pecinta sastra
Kami mohon maaf jika ada noda

Menurut Nursisto (2000:17 – 18) kata syair berasal dari bahasa Arab “Syu’ur” yang
berarti perasaan. Kata syair dianggap orang Melayu sebagai buah kesusasteraan nenek
moyang dan merupakan milik bangsa sendiri. Karena bentuk tarsul seperti syair maka,
memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
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a.
b.
c.
d.
e.

Tiap-tiap bait terdiri atas empat baris
Tiap baris terdiri atas 8 – 12 suku kata
Susunan vertical sajak akhirnya sama a-a-a-a
Keempat barisnya secara berturut-turut mempunyai hubungan logis
Isi syair berupa nasihat, cerita, dongeng, lukisan, pengajaran, mistik, dan lain-lain.

Penggolongan syair berdasarkan isinya:
a.
b.
c.
d.

Syair panji
Syair-syair yang berisi cerita fantastis
Syair yang menceritakan suasana dan kejadian pada zaman pengarang
Syair yang berisi didaktis, religious, mistis, dan bersifat moral.
Karena syair merupakan jenis puisi lama maka semua bait baris, dan sajaknya
mengikuti aturan sebagaimana puisi lama. Oleh karena itu, antara syair dan pantun
memiliki aturan penyusunan yang sama, sehingga menampilkan ikatan yang kuat dalam
struktur kebahasaan, dan tipografinya.
Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa syair salah satu bentuk sastra
yang berakar dari sastra Arab, syair mirip dengan pantun. Namun antara syair dan pantun
memiliki perbedaan secara relative dan prinsip. Perbedaan secara relative menyangkut
pola rimanya atau sajaknya. Pola rima pantun dominan a-b-a-b, sedangkan pola rima
syair a-a-a-a. Namun pola rima ini bersifat relatif karena bisa saja pantun berirama a-a-a-a
atau sebaliknya. Sedangkan perbedaan secara prinsip adalah perbedaan yang bersifat
tetap atau permanen. Perbedaan prinsip antara lain misalnya pantun memiliki sampiran
dan isi sedangkan syair tidak memiliki sampiran dan isi atau syair terdiri atas isi semua.
Perbedaan prinsip lainnya adalah bahwa pantun bersifat lirik (curahan perasaan
dan pikiran) sedangkan syair bersifat epic (berbentuk cerita). Kemudian pantun sudah
lengkap walaupun hanya satu bait sedangkan syair belum lengkap kalau hanya terdiri atas
satu bait. Persamaan pantun dan syair sama-sama terdiri atas dua periodis, setiap periodis
terdiri atas dua kata.
Selanjutnya Pradopo dkk. (1977), mengemukakan bahwa ciri-ciri syair secara
formal adalah sebagai berikut.
a. Satu bait syair terdiri dari empat baris (larik)
b. Tiap larik terdiri dari dua bagian yang sama.
Bagian yang sama pembentuk larik itu periodus seperti pantun
c. Pola sajak (rima) akhir syair berupa sajak sama a-a-a-a
d. Keempat baris syair saling berhubungan membentuk cerita
e. Dalam syair satu bait belum selesai
Syair terdiri dari bait-bait yang panjang (berbait-bait)
karena syair untuk
mengisahkan cerita atau hikayat
f. Syair bersifat epis, yaitu berupa cerita
2. Seni Tarsul sebagai Pantun
Sebagai pantun tarsul memiliki aturan bahwa pantun memiliki ciri sebagai berikut
(1) satu bait pantun terdiri empat baris (larik), (2) satu baris pantun terdiri atas dua
bagian yang sama. Bagian yang sama membentuk lirik itu disebut periodus. Jadi
setiap baris pantun terdiri atas dua periodus. Setiap periodus terdiri atas dua kata,
(3) pola sajak (rima) akhir pantun sebagian besar berupa sajak berselang (a-b-a-b)
tetapi ada juga yang bersajak (a-a-a-a), (4) pantun terbagi menjadi dua bagian yaitu,
baris kesatu dan baris kedua disebut sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat
disebut isi. Baris kesatu dan kedua menyediakan irama bagi baris ketiga dan keempat.
Dalam pantun yang baik sampiran merupakan kiasan pada isinya, (5) dalam pantun
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satu bait sudah lengkap, (6) pantun bersifat liris, berupa curahan perasaan atau
pikiran.
Contoh tarsul berbentuk pantun
Anak pipit terbanglah tinggi
Singgah di batang pohonnya padi
Jangan biarkan dara menanti
Lamarlah hamba jikalau sudi
Naik gubang ke negeri seberang
Mengayun olah berhari-hari
Jauh-jauh kami bedatang
Meminang dara yang baik hati

Sastra sebagai karya seni, khususnya seni yang menggunakan bahasa, maka juga
tidak akan lepas dari pemahaman bahasa. Dalam memehami tarsul tidak akan lepas dari
memahami bahasa Kutai sebagai sarana yang digunakan dalam performasi seni tarsul
atau tarsul menggunakan bahasa Kutai. Jadi, dalam memaknai tarsul diperlukan
pemahaman terhadap bahasa Kutai terkait dengan kode-kode bahasa, kode-kode
budaya,tipologi puisi, tipografi puisi, konvensi-konvensi puisi, dan segi kesejarahan puisi.
3.

Tarsul Bagian dari Puisi
Tarsul merupakan bentuk puisi lisan masyarakat Kutai, khususnya masyarakat di
lingkungan kerajaan atau kalangan bangsawan Kutai. Dengan demikian tarsul tidak akan
lepas dari konvensi yang berlaku dalam sastra lisan dan konteks budaya kerajaan Kutai
atau tradisi-tradisi di kalangan masyarakat bangsawan Kutai. Kaitannya dengan sastra
lisan maka juga memiliki konvensi tersendiri. Secara makna sastra lisan diartikan sebagai
kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat dan diwariskan
secara turun-temurun secara lisan sebagai milik bersama (Mottaliti, 1985). Kangidem
(1994) mengemukakan bahwa sastra lisan dalam kehidupan masyarakat maksudnya
sastra lisan itu berada, baik dalam hubungan dengan masyarakat di masa lalu, masa
sekarang,maupun masa yang akan datang. Dalam konteks sekarang banyak sastra lisan
yang sudah dituliskan tetapi tidak meninggalkan sifat kelisanan sastra tersebut. Tarsul
sebagai sastra lisan adalah sastra lisan yang tumbuh dan berkembang secara lisan di
kalangan masyarakat Kutai yang dituturkan melalui bahasa Kutai.
Tarsul sebagai bagian puisi diperlukan pula pemahaman dari segi bentuk dan
makna. Dari segi bentuk diperlukan pemahaman terhadap struktur-struktur formal puisi,
sedangkan dari segi makna yaitu memahami isi yang dikandung oleh puisi tersebut. Aspek
bentuk di antaranya baris puisi, persajakan puisi, dan iramanya. Sedangkan unsure
makna di antaranya makna leksikal atau makna denotative makna lugas, makna konotatif,
makna gramatikal, makna kias, makna lambang dan makna totalitas.
Contoh:
Amal ibadah kita kerjakan
Barang larangan kita tinggalkan
Ajaran agama kita tingkatkan
Kepada Tuhan kita mohonkan
Pengantin datang diselawatkan
Beras kuning pula ditaburakan
Dengan ta’zim duduk di pelaminan
Bahagia bersanding kiri dan kanan
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E. Tatacara Pembacaan Tarsul dan Perlengkapannya
Pembacaan tarsul dinamakan betarsulan. Betarsulan diselengarakan pada saat
pengantin sudah duduk di pelaminan (jika dalam acara pernikahan). Setelah kedua
mempelai naik dan duduk di pelainan, maka tampillah wali kedua mempelai atau wakil
pihak pengantin laki-laki dan wakil pihak pengantin perempuan untuk membacakan tarsul.
Kemudian tarsul dibacakan sampai mendekati bait-bait terakhir. Pada bait terakhir atau
bait penutup. Tarsul dibacakan secara bersama-sama antara penarsul laki-laki dan
penarsul wanita. Dengan dibacakannya tarsul secara bersama-sama maka berakhirlah
pembacaan tarsul.
Sedangkan untuk perlengkapan pembacaan tarsul perkawinan, di antaranya
sebagai berikiut: “Disiapkan nasi yang terbuat dari beras ketan yang dipadatkan,
kemudian dibentuk sesuai selera si empunya hajat. Bentuk nasi dari beras ketan itu
disebut “tambak”. Tambak diletakkan di atas lempengan kuningan yang dihiasi dengan
telur dadar yang dibuat dalam bentuk tertentu sesuai selera shohibbul hajat. Di tengah
nasi ketan yang disebut tambak tadi didirikan pohon pisang dan diberi kembang terbuat
dari kertas atau yang disebut “Kayon”. Di atas kayon ditenggerkan seekor burung merpati
yang terbuat dari kayu atau kertas. Pada paruh burung tersebut digantungkan kertas
yang bertuliskan “tarsul”. Perlengakapan tarsul ini dibuat sebanyak dua buah, masingmasing untuk pihak pengantin laki-laki dan untuk pihak pengantin wanita. Sedangkan
seperangkat perlengkapan tarsul tersebut dinamakan “Astagona”.
Dalam pelaksanaan upacara adat yang menggunakan tarsul tidak memerlukan
syarat-syarat tertentu yang bersifat sesajian dan ritual tertentu. Tarsulan hanya sebagai
bagian dari upacara perkawinan dan betamat yang menyatu dengan rangkaian tata cara
pelaksnaan perkawinan yang diselenggarakan bagi bangsawan suku Kutai yang kemudian
digunakan pula oleh kalangan masyarakat pada umumnya.Tarsul bukan bersifat sacral
tetapi bersifat hiburan bahkan diselang-selingi dengan ungkapan-ungkapan yang bersifat
humor (Jawa ‘dagelan’).
Kemudian secara umum isi tarsul perkawinan berisikan tentang perkawinan kedua
mempelai sejak dari awal perkenalan, menjalin percintaan, sampai naik ke pelaminan.
Selanjutnya isi tarsul diselingi dengan puji-pujian kepada Tuhan yang Mahaesa. Pada
akhir tarsulan dipanjatkan doa agar kedua pengantin selalu dirahmati oleh Tuhan. Dan
terkadang doa disertai dengan harapan-harapan semoga kedua mempelai dikarunai anakanak sholeh. Demikian pula pada tarsulan betamat Al-Quran, secara umum berisi dakwah,
yaitu tentang keimanan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu-wata’ala. Jadi secara
umum isi tarsul mengandung unsure-unsur edukatif dan nasihat berkaitan dengan
keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Mahaesa.
Perlengakapan tarsul untuk upacara betamat agak berbeda dengan perlengakapan
upacara perkawinan. Pada upacara betamat biasanya diperlukan perlengakapan berupa
batang pisang dengan ukuran tertentu dihiasi dengan bendera yang terbuat dari kertas.
Bendera yang dilekatkan pada lidi ditancapkan pada batang pisang tadi, sehingga
menyerupai sebuah pohon lengkap dengan ranting-rantingnya. Selanjutnya pada bendera
tadi digantung telur rebus. Jumlah bendera dan telur yang menghiasi batang pisang
bergantung kemampuan tuan rumah (shohibul-hajat) yang menyelenggarakan acara
tersebut. Kadang-kadang ada yang sampai 100 buah bendera yang berisikan 100 butir
telur rebus, atau bahkan bisa lebih. Batang pisang yang dihiasi telur itu disebut “Ajuran”.
Setelah berakhirnya prosesi khataman atau betamat, biasanya bendera yang berisi
telur rebus itu diperebutkan oleh para undangan. Konon siapa yang banyak memperoleh
bendera dan telur rebus tersebut, akan mendapatkan berkah yang lebih besar pula
(jangandipercaya).
Menurut keterangan bahwa makna simbolik yang terkandung di balik “anjuran”
berupa sebatang pohon tersebut melambangkan harapan tertentu. Harapan itu
menyiratkan bahwa anak yang mengikuti khataman Al-Quran akan tumbuh seperti pohon
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yang besar, rindang dan berbuah lebat, sehingga mampu memberikan manfaat bagi
orang lain di sekitarnya (hal ini bergantung pendidikan si anak selanjutnya).

F.

Performansi Pembacaan Tarsul
Menurut informasi dari adat Kutai bahwa pada masa lalu tarsul disampaikan secara
spontan atau improvisasi. Jadi tarsul bersifat lisan atau tanpa naskah (teks). Walaupun
bersifat spontan, namun tarsul tetap dibawakan oleh seseorang yang piawai atau
memang menguasai kesenian tarsul tersebut. Tarsul disampaikan secara spontan dan
improvisasi sehingga bersifat kompetisi atau semacam uji kelihaian antara pembawa
tarsul pihak mempelai laki-laki maupun pihak mempelai wanita. Tapi karena setiap bait
yang disampaikan memiliki criteria, bentuk, dan makna yang jelas sehimgga tidak
menyulitkan bagi para penarsul untuk merangkai syair-syair yang diharapkan.
Jika dulu tarsul disampaikan secara spontan tetapi belakangan ini tarsul ditampilkan
dengan memakai naskah. Bahkan naskah tarsul untuk penarsul yang mewakili mempelai
laki-laki dan mempelai wanita telah dipersiapkan oleh orang yang memang menguasai
tarsul. Dengan demikian lontaran pernyataan dari wakil mempelai laki-laki telah
dipersiapkan jawaban atau balasan pernyataan yang dari perwakilan mempelai wanita,
sehingga tarsul menjadi gayung yang bersambut dan berbalas-balasan.
Performansi tarsul bersifat vocal tuturan berirama tanpa disertai dengan instrument
musical tertentu. Tetapi belakangan ini performansi tarsul ada yang mencoba melengkapi
dengan instrument music seperti gambus dan gendang.Tarsul yang dilengakpi dengan
unsure music terutama dikemas untuk sebuah pertunjukkan atau hiburan, meski pada
awal perkembangan tarsul tidak diiringi musik tertentu.
Jika dulu tarsul ditampilkan pada acara khitanan, khataman Al-Quran, pernikahan
dan acara khitanan, namun belakangan ini tarsul dijadikan sebagai bagian kesenian atau
hiburan rakyat (khususnya pada acara-acara tetentu). Pada akhir-akhir ini tarsul
ditampilkan pada setiap upacara adat Erau di Kota Tenggarong. Pada pelaksanaan Erau
tarsul diperlombakan. Biasanya pasangan untuk lomba ditentukan oleh panitia. Pada
tarsul perlombaan, criteria penilaian dan aspek yang dinilai ditetapkan oleh panitia.
Biasanya penilaian ditekankan pada tema, irama, kemerduan suara, cengkok lagu,
penampilan fisik penarsul, kostum, improvisasi lagu, dan variasi lagu. Dengan demikian
menggambarkan bahwa seni tarsul sebagai sastra, kultur yang masih hidup khusunya di
Kutai, karena selain sebagai hiburan pada acara khitanan, khataman, dan perkawinan
namun juga diperlombakan pada acara hari besar atau acara Erau di Kota Tenggarong.
Mengapa hanya di Kota Tenggarong karena tarsul adalah sastra, kultur yang diliki oleh
suku Kutai. Sedangkan kebanyakan suku Kutai tersebut hidup dan berdomisili di
Kabupeten Kutai.
G.

Pembawa Tarsul
Pada awal perkembangannya kebanyakan tarsul dibawakan oleh pemuka agama,
misalnya imam masjid, khatib, dan bilal. Hal ini mengingat isi tarsul erat kaitannya
dengan nilai-nilai agama seperti nasihat perkawinan, nasihat betamat Al-Quran, dan
nasihat kihtanan. Pemuka agama itu sekaligus memiliki kemampuan menyusun
syairnya.Tetapi belakangan ini siapa saja bisa membawakan tarsul. Yang penting siapa
saja boleh membawakan tarsul asal memiliki suara yang bagus jelas dan menguasai
cengkokan-cengkokan irama tarsul. Jadi kalangan seniman pun bisa menampilkan tarsul.
Meskipun para seniman belum mampu menyusun naskah tarsul tetapi bisa dibuatkan oleh
penarsul yang menguasai keahlian menulis naskah syair tarsul yang kemudian dibacakan
oleh para seniman atau siapa saja yang tertarik dengan seni tarsul. Prinsip pembacaan
tarsul tidak berbeda dengan pembecaan puisi biasa hanya perbedaannya pembacaan
tarsul secara berirama. Secara standar irama tarsul bersifat seragam dan tetap, tetapi
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selebihnya bisa dimprovisasikan dan variasi bergantung kepada kemampuan imajinasi dan
kreativitas sang pembaca tarsul.
H.

Perkembangan dan Regenrasi Tarsul
Jika dulu hampir di semua daerah (kecamatan) bahkan desa-desa kesenian tarsul
tumbuh dan berkembang dengan baik, tetapi belakangan ini sudah jauh berkurang. Di
kawasan Mahakam Temgah, tarsul hanya ditemui di Kecamatan Kota Bangun, Muara Wis,
Kembang Janggut, (Hambau, Ginting Tanah) dan kecamatan Tabang.Yang menguasai
tarsul pun terbatas hanya pada kalangan gegerasi tua. Penampilan seni tarsul pada acara
pernikahan, betamat, dan khitanan sekarang sudah jarang dilakukan.Tidak semua acara
pernikahan,khitanan, khataman Al-Quran sekarang ada penampilan tarsul kecuali kalau
ada orang melaksanakan khajatan meminta ada persembahan tarsul barulah tarsulan
dilaksanakannya. Biasanya yang meminta ada tarsul hanya orang-orang tertentu yakni
mereka yang pernah mengenal kesenian tarsul.
Tampaknya regenerasi kesenian tarsul ini bisa dikatakan tidak ada. Generasi muda
sekarang kurang meminati kesenian tarsul. Bahkan sangat banyak yang tidak
mengenalnya.
Selain menganggap sudah ketinggalan zaman juga karena jarang
ditampilkan sehingga banyak yang tidak mengenal kesenian tarsul ini. Kenyataan ini juga
tampak saat perlombaan tarsul pada upacara Erau di Tenggarong. Peserta lomba tarsul
lebih banyak dari kalangan orang-orang yang sudah berumur (di atas 45 tahun) bahkan
tidak semua kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara (18 kecamatan) yang
mengirimkan wakilnya. Ini membuktikan regenerasi dan upaya pelestarian terhadap
kesenian tarsul tidak berjalan sebagimana yang diharapkan. Dan yang lebih
memprihatinkan lagi tidak ada upaya pembinaan yang intensif dan sosialisasi-sosialisasi
ke sekolah-sekolah untuk memotivasi generasi muda untuk mengenal dan mencintai seni
tarsul ini.
I.

Penutup
Tarsul merupakan seni yang ada di Kutai Kartanegera yang hidup dan berkembang di
kalangan masyarakat Kutai (suku Kutai) sebagai bacaan dalam beberapa acara, antara
lain pada saat acara tasmiahan (memberi nama kepada anak yang baru lahir), khataman
Al-Quran, sunatan, perkawinan mulai dari melamar gadis samapai duduk di pelaminan,
dan lain-lain. Terkadang pula tarsul dibacakan pada saat acara seremonial lain seperti
Erau, pembukaan sidang di DPRD, Kampanye PILKADA dan sebagainya.
Seni tarsul sebagai bagian dari sastra karena memiliki tata aturan penungkapannya
sesuai dengan sastra misalnya tarsul sebagai pantun maka bait-baitnya memiliki aturan
seperti pantun yaitu ada sampiran dan ada isi, kemudian tarsul sebagai syair bait-baitnya
harus memenuhi dari tema dalam syair tersebut. Selanutnya tarsul sebagai puisi yaitu
puisi lama bait-baitnya juga terdiri dari empat baris setiap baitnya.
Tarsul sebagai kultur (kebudayaan) karena tarsul dimiliki msyarakat khususnya
masyarakat Kutai sebagai bagian dari kebiasaan masyarakat Kutai (sekarangan Kutai
Kartanegara). Perlunya seni tarsul dilestarikan dan dikembangkan karena seni tarsul
sekarang hanya dikenal oleh masyarakat generasi tua, sedangkan generasi muda sudah
jarang mengenal seni tarsul tersebut, baik di kalangan mahasiswa apalagi pada kalangan
para pelajar. Bahkan ada sebagian guru (khususnya guru Bahasa Sastra Indonesia dan
Daerah) yang ada di daerah Kutai Kartanegera masih ada yang tidak mengenal seni
tarsul.
Dengan demikian seni tarsul perlu untuk dikembangkan dan dijaga kelestariannya.
Pembinaan Seni Tarsul perlu terus dilakukan di antaranya harus disosialisasikan di
lingkungan masyarakat secara luas dengan cara diperbanyak menampilkannya dalam
berbagai peristiwa budaya yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
Seni tarsul perlu diperlombakan secara berkala sehingga motivasi masyarakat untuk
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menguasai dan mempelajari seni tarsul. Perlu diberikan insentif yang memadai kepada
masyarakat yang peduli dan mau melestarikan seni tarsul ini.
Untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman perlu ada pembukuan tarsul
secara mendasar dan perlu pula ada pengembangannya dengan tidak terlalu jauh
meninggalkan bentuk yang sudah standart. Dari segi irama perlu dilakukan aransir yang
baik dengan cara irama dan ada variasi yang sifatnya kreativitas individual masing-masing
pembaca tarsul (improvisasi).

DAFTAR PUSTAKA

Asyari,Habolhasan, H. 2001. Tarsul Kesenian Tradisional dari Kabupaten Kutai Karta
Negara
De, Saussure, Ferdinand. 1993. Cour de Linuistic General, Diterjemahkan oleh Rahayu
S.Hidayat dengan Judul Pengantar Linguistik Umum. Yogyakarta: Gajah Mada
University Perss
Djamaris, Edwar. 1994. Antologi Sastra Rakyat Nusantara sebagai Bahan Pengajaran
Sastra di Sekolah Dasar dan Menengah Pertama. Ujung Pandang: Panitia
Seminar Nasional IV HPBI
Fishman, Joshua. 1996. Language, dalam Adam Kiper dan Jessica Kiefer. The Social
Science Encyclopedia. Boston and Henley.
Harian Manuntung,Edisi Januari 1994
Mottaliti, M. Arif dkk. 1985. Sastra Lisan Wolio. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa
Nurgiantoro, Burhan. 1995. Teori Pengkajian Fiksi. Gadjah Mada University Perss.
Pradopo, Rahmat, Djoko. 1997. Puisi. Jakarta: Universitas Terbuka.
Situmorang, BP. 1982. Puisi dan Pengajarannya. Ende-Flores: Nusa Indah.

Konferensi Internasional Kesusastraan XXII UNY-HISKI, 2012

36
Lampiran

Contoh Tarsul
Teks tarsul perkawinan
No.

Penutur

Bentuk Tuturan

1

Pihak laki-laki

Assalamu,alaikum warohmatullah
Disampaikan kepada siding jamaah
Diucapkan syukur Alhamdulillah
Terutama kapada ibu dan ayah

2

Pihak Perempuan

Pada para undangan semua
Bapak dan ibu serta saudara
Imam, khatib, bilal, dan tilawa
Kami mohon restu dan doa

3

Laki-laki

Pengantin datang diselawatkan
Beras kuning pula ditaburakan
Dengan ta’zim duduk di pelaminan
Bahagia bersanding kiri dan kanan

4

Perempuan

Terima kasih bapak dan tuan
Silakan duduk hadirin sekalian
Apalah maksud baik dikabarkan
Inilah kami untuk mendengarkan

5

Laki-laki

Alaihissalam dengan bismillah
Dilanjutakan dengan sirotol fatihah
Dengan kodrat irodat Allah
Datang ke sini membawa amadah

6

Perempuan

Madah maksud apa rencana
Dipersilakan tuan menafsir kata
Semoga didengar sekalian yang ada
Asalkan sekiranya berita gembira

7

Laki-laki

Wahai adinda insan permata
Bimbang dengan emas semesta
Adapun maksud di hati kakanda
Beserta meminang maksud adinda

8

Perempuan

Aduhai kanda insan sebuku
Harganya mahal beribu-ribu
Kalau berhasrat akan diriku
Datanglah menghadap orang tuaku

9

Laki-laki

Baiklah kakanda kalau begitu
Bersama kakanda pergi ke situ
Mohon restu ayah dan ibu
Hasrat berdua agar terpadu

No.

Penutur

Bentuk Tuturan

Perempuan

Wahai kakanda muda utama
Bila diizinkan ayah dan bunda
Hasrat kakanda adinda terima
Kita berdua boleh bersama

10
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11

Laki-laki

Syukur ilahi rabul hizabbi
Tidaklah berubah cinta di hati
Berkat safaat Muhammad Nabi
Bersama hidup bersama mati

12

Perempuan

Air telaga airnya bersih
Disukai orang tua dan muda
Selagi hendaklah memanglah kasih
Sesudah bosan ditinggal saja

13

Laki-laki

Habislah madah rencana tamat
Disudahi dengan doa selamat
Mohon kepada Tuhan nan punya Rahmat
Berkat safaat nabi Muhammad

14

Perempuan

Wahai kanda orang mukmin
Semua kita orang muslimin
Kanda berdoa adinda beramin
Alhamdulillah rabbul’alamin

15

Laki-laki

Ya Allah khalikul rahman
Jauhkan bala tetapkan iman
Mohonkan doa menadahkan tangan
Supaya kita tetap beriman

16

Perempuan

Ya Allah Rabul’alamin
Kanda berdoa dinda dinda beramin
Mohon doa berarti yakin
Semoga menjadi orang muknin

17

Laki-laki

Sampai di sini tarsul berhenti
Bujuk rayu silih bergati
Jika terdapat salah mengerti
Harapan kami ampun maafi

18

Perempuan

Kalau ada cicinku patah
Jangan disimpan di dalam peti
Jika tarsul banyak yang salah
Jangan selalu diambil hati

Penutur
Laki-laki

Bentuk Tuturan
Tamat tarsul tamat tulisan
Tamat segala madah dan pesan
Jika adatersalah paham
Pintu maaf tolong bukakan

Perempuan

Kami akhiri dengan bismillah
Ampun maaf jika tersalah
Wabillahi Taufiqwal Hidayah
Assalamu’alaikum warohmatullah

No.
19

20
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Abstrack
The present paper discusses the aesthetics of Central Javanese literature and enumerates its social
value. The Javanese language has a large number of Sanskrit words. The Sanskrit words were incorporated in
such a way that its structure and character remained unaffected. Pigeaud suggests that the old Javanese
writers and scholars were so steeped in Sanskrit that they were hardly aware of any fundamental differences
between their own native language and Indian words. The Sailendras were the rulers of Central Java and
their contribution in the literary heritage of Indonesia marked as an erection of a large number of monuments
during eighth century and by tenth century central Javanese hegemony transferred to East Java in the first
half of tenth century A.D.
Central Java has played a significant role in the cultural and literary activities of Indonesia. Chinese
sources speak about Ho-ling. It was the kingdom of Walaing which L.C. Damis locates it in Central Java
though very little sources are available. The oldest edifice of this region is Tuk Mas inscription, of the middle
of the seventh century found from Dieng Plateau. Ho-ling has been praised for the centre of Buddhism. It
was the homeland of the monk Jnanabhadra under whose direction the Chinese pilgrim Hui-ning came to this
country, translated Sanskrit texts of Theravada Buddhism. It can be argued that Javanese literature started in
Central Java. The oldest known literary work in the Javanese language is the Inscription of Sivagrha from
Kedu Plain. This inscription which is from 856 AD, is written as a kakawin or Javanese poetry with Indian
metres.
Oldest of narrative poems, RamayanaKakawin (RK), also known as Old Javanese Ramayana tells the
well-known story of the Ramayanais believed to have composed in Central Java. On the date of composition
of RK, scholars differ in their views. Scholars like Kern, Stutterheim and Sarkar assign its date of composition
during Eleventh century A.D. Poerbatjaraka argues that it was composed during the reign of Balitung (A.D.
898-910). The analysis the inscription of Sivagrha by Casperis also points to support this view.
Dr. Lokesh Chandra views that Ramayana is Rama `beauty’ and `ayana’ means movement. Rama is
from root ram to rejoice, to delight in. Ramaya is enjoyable, pleasing, delightful, beautiful. Ayana is from the
root i `to go, to flow’. Rama represents the initiative individual, the hero, the formative force that grows out
of time and land. He is the symbol of events that enter vitally in the course of human action (ayana). The
words of RK written by a great Indonesian composer `Yogisvara’ have the same motif. RK is the first literary
of Java where art of writing of poetry was given the name ‘Kalangwan’ `beauty’. Sarkar opines that in spite
of great variation, RK has very closeness to Valmiki’s Ramayana. The closeness of both the texts can be
reflected from Ravanabadh (the killing of Ravana).
There are questions, why `Yogisvara’ decided to make Rama story as theme of his great
composition. It seems that the Ramayana was the choice of Javanese ruling elite of that time. It has political
concepts which were extracted to alleviate the status of the King among his Subjects. The other reason may
be the author selected the text because it has great value among the wider population of Indonesia at that
time. The Kingship reflects from one episode that is the death of Ravana. On the death of Ravana, his
brother Vibhisana laments. RK delivers an extensive discourse on nitisastra stretching over forty verses.
Under Asta-brata translated by Pigeaud has `the Eight (statesman’s) virtues—of the king.
Santoso renders the ten stanzas of the Asta-brata passage. “The king is supposed to be respected
because deities are in him. There are eight deities in the body of the king which gives him power without
equal. These gods are Indra, Yama, Candra, Anila, Kubera, Baruna and Agni. They are embodied in the king.
That is why he should have cherished the Asta-brata, the eight fold meritorious act. The Indian philosophical
concept and mythological characters have also been drawn by the Javanese from this text.
`Yogisvara’ seems to have acquaintance with such Sanskrit work like Meghadoot, the lyric
masterpiece of Kalidasa. In RK, Rama is described lamenting on disappearance of his beloved wife Sita. It
states `my memory of your sweet look is kindled by the sight of a deer, the elephant reminds me your
elegance, the moon of your brilliant face. Ah! I am possessed by your beauty.’
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The present paper discusses the aesthetics of Central Javanese literature and
enumerates its social value. The Javanese language is an Austronesian language and
heavily influenced by Sanskrit in its earliest stage of writings. Central Java has been a
centre of cultural and political activities. The literary activities were originated in Central
Java and it was later become vigorous in Easter Java. The Central Javanese began their
literary activities with the most well known texts the Ramayana which has full of social
values.
History of Central Javanese Literature
Chinese sources mention “Ho-ling” which has been located in Central Java (Paul
Pelliot, BEFEO, IV: 265). There was a kingdom namely Walaing which L. C. Damis has
located in Central Java. (Poerbatjaraka, 1957: 612, 644). The earliest literary evidence is
the Tuk Mas inscription of the middle of 7th century A.D. which is the oldest edifice of the
Dieng Plateau ( Krom, 1931:127). According to L. C. Damis, Dieng, the original form of
which was Di Hyang, represents the Sanskrit Devalaya, the residence of the gods
(Poerbatjaraka, 1957: 627). If we consider “Ho-ling’s” as Central Java, it was centre of
Buddhist culture in the seventh century. It was the homeland of the monk Jhahabhadra,
under whose direction the Chinese Pilgrim Hui-ning who came to the country in 664-65,
translated the Sanskrit texts of the Theravada into Chinese. By A.D. 686, the region was
an independent kingdom. It was the time of the culmination of Srivijaya as a powerful
state having centre at Palembang.
The epigraphic record mentions that in 682 and 686, expeditions were sent
against the Javanese rule (Coedes 1967: 83). By that time the Central Java came under
Srivijayana rule. I-tsing account confirms the Srivijaya was pre-dominantly a Centre of
Buddhism and various Buddhist school were in existence. He asserts, it is true, that the
Mulasarvastivada, one of the great sects of the Theravada Buddhism that used the
Sanskrit language (Takakusu, 1896 :10 was almost universally adopted there, but he
mentions followers of Mahayana Buddhism at Malay and records the existence in Srivijaya
of the Yogacharyabhumisastra, one of the major works of Asang, founder of the mystic
school of Yogachara or Vijnanavadin (Grousset, 1931:7-149). The prayer (pranidhana) of
King Jayanasa on the occasion of his founding of a public part--- expressing as it does the
desire that all beings should obtain a series of facilities, and later mentions for the rising
gradually to the moral and mystical planes until enlightenment achieved (Coedes, 1967:
85) reveal the fact that there was reflection of moral value in Buddhism for which they
opted as a religion. The high moral value literatures were very much honoured at that
time.
After that we do not have records of the Central Javanese till first half of the
eighth century A.D. Central Java again enters into the scene with Sanskrit inscription of
732 A.D. found on the hill of Wukir, to the south of the Borobudur (Kern, VII: 115-28,
Chatterjee, 1933- II/ 2934). The author the inscription was king Sanjaya, son of the
sister of Sanna named Sanna (Chhabra,1935: 37 and Vogel, 1941: 446) , whose name
seems to be Sanskritized. The inscription tells of the erection of a linga on the island of
Java, “rich in grain and gold mines,” in the country of Kunjarakunja (Coedes, 1967:87).
The King Sanjaya was a prince of Mataram (southern part of central Java) and as the first
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of a line. According to inscription of Kalasan, the second of this line Panangkaran, reigned
in 778, under the suzerainty of the Sailendra dynasty.
The name Sailendra, “king of the mountain,” is an equivalent of (Siva) Girisa. The
Indonesian have belief that the god reside on the mountain which is very commonly
known in India. The King Sang Ratu i Halu, reigning in the Kedu plain during 768 A.D.
(Damis, 1949: 21-25 and BEFEO, 1964: 128). In 778, Maharaja Panankaran founded, at
the request of his spiritual teacher, a sanctuary dedicated to the Buddhist goddess Tara
and consecrated the village of Kalasan to it, this is the monument now called Chandi
Kalasan, located in the plain of Prambanan, east of the city of Jogajakarta. Sailendra were
the hero of Central Java. They expanded their territory as well as had construction of
monuments.
The decline of Buddhist Sailendra in Central Java led to the development of Hindu
religion related to the cult of Agastya (Poerbatjaraka, 1926: 45). The construction of
Prambanan group temple confirms the evidence. But it does not mean that Buddhism
was completely disappeared in the region. This indicates with the construction of
Borobudur temple. Moreover the administrative authority shifted to Eastern Java.
Moreover, the importance of Central Java remained intact. King Balitung, the king of
Mataram, claim the Central Java by marriage. Moreover the Central Javanese power was
shifted to East Java. We see that Central Java has been a centre of power in ancient
Indonesia. During these period various literary activities were undertaken but we have
very little information. The most important text the Ramayana was well known to the
Central Javanese rulers. It appears from reliefs of the Ramayana in the Prambanan
temple. Though we have very little information are available. As compared to Eastern
Java, Central Java produced lest amount of large literature.
It can be argued that Javanese literature started in Central Java. The oldest
known literary work in the Javanese language is the Inscription of Sivagrha from Kedu
Plain. This inscription which is from 856 AD, is written as a kakawin or Javanese poetry
with Indian metres.
The Javanese Literature
Discussing Javanese literature, I would begin with the comment of Excellency
Soedarsono, the Ambassador for the Republic of Indonesia to India: “the inclusion of so
many words of Sanskrit origin in many Indonesian languages is the product of the era of
great development in India in the first centuries A.D. The languages in the archipelago
have taken a certain shape; they have been enriched by these Sanskrit words, developed
and refined” (Gonda, 1952: vi).
No doubt, the languages of Indonesia have so many words of Sanskrit origin. The
Sanskrit influenced the Javanese literature in such a way that its structure and character
of literature remained unaffected. Pigeaud suggests that the Old Javanese writers and
scholars were so steeped in Sanskrit that they were hardly aware of any fundamental
differences between their own native language and Indian words.
The Chinese report on the collaboration between Hui-ning and Jananabhadra
seems to indicate that Sanskrit Buddhist texts with exegesis in Old-Javanese might have
existed in the second half of the 7th century, but the existence of Sanskrit charters
throughout the 8th century A.D. seems to indicate that the Old-Javanese had much
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affliction with Sanskrit. H.B.Sarkar opines that the charters in Old-Javanese prose star
from A.D. 804, while those in poetry from A.D. 856. These being independent texts, we
may assume that the period of experimentation in evolving the norm of Old-Javanese
language and literature extended approximately from C. 650 to c. 850. The composition
of Sanskrit-Oldjavanese dictionaries like the Amaramala, simple grammatical texts like the
Svaravanjana etc. and Sanskrit-Oldjavanese exercises as exemplified in the Carita
Ramayana to learn Sanskrit and similar types of works possibly took place during this
period. The first fruit of this experimentation are to be seen in the independent creation
of the charter by Sukabumi written in simple Old-Javanese prose dated by Damis in A.D,
804 (Damis, 1952:24).
The oldest known literary work in the Javanese language is the Inscription of
Sivagrha from Kedu Plain. This inscription is of 856 AD, written as kakawin or Javanese
poetry in Indian metres (DeCasperis, 1956: 280-330).
The Kakawin Ramayana
The narrative poems, Kakawin Ramayana (KR), also known as Old Javanese
Ramayana tells the well-known story of Rama as narrated in the Ramayana. Itis believed
that it was composed in Central Java. The largest text, written in early Central Java, is a
voluminous text contains 26 Sargas and 2771 strophes (Sudha Verma, 1982: 56). It is
not divided into Kandas as in Valmiki Ramayana. Kern translated the sargas I-VI which
was later completed by Juynboll (Hooykaas, 1955: 6). Sarkar, based on Prambanan
reliefs, opines that Rama-legend was well known in Java in the 9th century A.D.
Zoetmulder opines that the KR was composed in 9th century A.D. (Zoetmulder, 1974:
231). Poerbatjaraka, argues forcefully and persuasively that the RK was composed during
the early period of the reign of kind Balitung (A.D. 898 – 910). The analysis the
inscription of Sivagrha by Casperis believes its composition date even more earlier. The
text was no doubt composed in Central Java.
About the authorship of the text, there are controversies among the scholars. H.
B. Sarkar, supporting the view of Juynboll, opines that the text was composed by a Saite
(Sarkar, 1934: 173-174). Moreover, based on the 26th sargas, it is generally believe that
the text was composed by unknown poet “Yogisvara”. The Balinese tradition assign its
author as Kusumavicitra or Rajakusuma (Sarkar, 1980: 218). Since the controversy exists
on it authorship, we have no means of knowing the name of the author, but to give the
great poem a distinct identity rather than a vague anonymity. I acknowledge the author
of the text was “Yogisvara”.
The sources of the text has been traced to the Ravanavadha, popularly known as
the Bhattakavya written by Bhatti. About the two-third of the Sanskrit text has been
translated into Old-Javanese, while the source materials for the rest have been derived
from unknown sources. KR illustrates different Sanskrit metres and Sanskrit alamkara
(embellishment) like anuprasa, yamaka, rupaka, utpreksa, apanhuti, upama etc. On
account of the mastery of the poet over Sanskrit language, rhetoric and prosody it seem
that Yogisvara might have received his training in India itself. The scholars have also
supported this view (Sarkar, 1980:220). Santoso opines that KR is considered to be
`Pakem’ (puppet story), then we may say about Valmiki Ramayana while everything is
obscure on poet Valmiki. Some of the scholars considered Valmiki as Dvija (twice born).
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But living among the Kirates (Indian tribe) he became a well known robber. His sudra
wife produced number of sons. Because of the impact of the Sages, he life turned into
sage. In Javanese history, there are reference of nine saints who propagated Islam in
Indonesia. According to it there was a emperor Sunan Kalijag whose son was a great
gambler and robber. Later, he came under the influence of a Islamic saint named as
Sunan Bonang. Influenced by the teachings of Sunan Bonang, his life turned into a great
saint. Both the Indian and Indonesian legends have common story (Sudha Verma, 1982:
27). Sarkar, however, opines that “in any case, the story, as told here, broadly follows
Valmiki Ramayana, and ends with the return of Rama, Sita, Lakshmana and their
entourage to Ayudhya” (Sarkar, 1980: 220).
In short, the story of KR runs as:
It opens with king Dasaratha who was the father of Trivikrama or Vishnu. The king
was virtuous and well versed of Vedas who had three wives viz. Kaikeyi, Sumitra and
Kausalya. On the invitation of the king, Saga Sring sugged Saivite ritual for the blessings
of sons. The ritual was performed and these three queens offered food to the sage. In
course of time Queen Kausalya blessed by a son Rama, Keikeyi by Bharat and Sumitra
became mother of Lakshman and Satrughna. All these four sons were educated of
different sciences by Guru Vashista.
Saint Viswamitra being disturbed in his penance by the demons, he approached
king Dasaratha and asked the assistance of their sons. With hesitations, the king sent
with him his two sons Rama Bhadra (Rama) and Lakshman. On learning the some special
art of war by the sage, both the princes killed demon Tataka by his arm called Gandiva.
They also killed some demons including Marich.
At the time of the birth of Sita, she had the remains of an unique arm, the bow of
lord Siva. On grown up, Sita lifted the bow of lord Siva. On hearing the news, king
Dasrath reached there and married Rama with Sita. Rama was to be enthroned by
Dasaratha. But Keikeyi strongly protested the coronation of Rama. Later Rama was
banished and Bharat was coroneted as the king. Sita and Lakshman also followed Rama.
In the forest, Lakshman cut the nose of Supernekha, the sister of Ravana.
Consequently, Sita was abducted by Ravana and reached Lanka. On the way, a
mighty bird Jatayu objected the deed of Ravana who was killed.
Rama then lamented for Sita. The roamed in search for Sita in the forest. Rama
met with Sugriva, the monkey king and the forest. Rama later killed Bali, the brother of
Sugrive who was a great autocrat. Sugriva was coronated as the king of Kiskindha.
Rama was unhappy with the delay made by Sugriva. He sent Lakshmana to Kiskindha.
Sugrive later apologise for his late to Rama. There Hanuman, a monkey king, met with
Rama.
Hanumana was sent to Lanka where he saw a gigantic demon Ravana, his aircraft
and Siva temple. Hanuman met with Sita and later he began to destroy Lanka. To meet
Ravana, Hanuman was made himself trapped in the nagapasa of Indrajeet. There was
meeting with Ravana and Hanuman. In the meeting Ravana ordered to burn the tail of
Hanumana.
Hanumana returned to Rama with the message of Sita. Later, Rama army
proceeded to Lanka and Rama killed Ravana. On the death of Rama, all the creatures of
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the earth felt relaxed and became happy. After performing the last rites of Ravana, Rama
made Vibhisana, the younger brother of Ravana, as the king of Lanka. After that there is
the description of fire-ordeal of Sita. Dr. Juynboll says that Sita is ultimately reconciled
to Rama in the work of Yogisvara, which marks a noticeable departure from the present
work of Valmiki which ends the legend with Sita’s disappearance in patala or the Neitherworld.
Aesthetics of the Kakawin Ramayana:
The voluminous RK has aesthetics sense while it was composing by `Yogisvara’.
Dr. Lokesh Chandra views that Ramayana is Rama `beauty’ and `ayana’ means
movement. Rama is from root Ram to rejoice, to delight in. Ramya is enjoyable, pleasing,
delightful, beautiful. Ayana is from the root i `to go, to flow’. Thus Ramayana is the
beauty and movement, action and energy, harmony and flow. Rama represents the
initiative individual, the hero, the formative force that grows out of time and land. He is
the symbol of events that enter vitally in the course of human actions (ayana). He is
cause of endless effects, a basic unity and movement of the creative tensile strength.
Human and divine, creative and contributive, Rama is the ceaseless force of beauty
within. The words of the RK enshirine the rich deposits of the dream of `Yogisvara’.
From the languid synonymies of the Kawi language emerges a living reality, capable of
living on. RK mentions the grandeur of Rama, he is mentioned as Trivikrama, Bhatara
Visnu manjanma. He is an aesthesis of strife and striving. Ravana is the presented as
barbarous having over-tilled lands, over-fed cities but morally void. The KR teaches us to
be free from lust otherwise it destroys all even demon and god.
Yavat kahanan moha mada, yaksasura devata tuvi/
Tavat niyata yan pralaya de nin mada yan tibra murub// (KR 22.40)

`Yogisvara’ had the great motif of presenting aesthetic senses in his composition.
RK is the first major literature Central of Java or say of Indonesia where art of writing of
poetry was given the name ‘Kalangwan’ `beauty’ (Zoetmulder, 1974 in the preface of his
Kalangwan). Thus the KR has great popularity despite being lengthiest and it was
transcribed again and again because it has great literary beauty.
`Yogisvara’ also had acquaintance with such Sanskrit work as Meghadoot, the lyric
masterpiece of Kalidasa. In KR , Rama is described lamenting on disappearance of his
beloved wife Sita. It states `my memory of your sweet look is kindled by the sight of a
deer, the elephant reminds me your elegance, the moon of your brilliant face. Ah1 I am
possessed by your beauty.’ Uhlenbeck hails it as the most beautiful work in the entire
history of Indonesian literature (Saran and Khanna, 2004: 98).
Buddhist texts
Apart from the text Amaramala, the Sang Hyang Kamahayanikan and Sang Hyang
Kamahayanan Mantranaya are also ascribed by scholars usually to the Sailendra period
based on linguistic background (Sarkar, 1980: 25). This is the Buddhist tantric text. This
text was later revised in the second quarter of the 10th century during the reign of king
Sindok by Sambharasuryavarana. The author is also credited with the composition of

Konferensi Internasional Kesusastraan XXII UNY-HISKI, 2012

44
another Old-Javanese text called the Subhutitantara which was the favourite text of king
Krtanagra but unfortunately this book has not yet been found.
Dr. Goris has studied the linguistic peculiarities of the texts Sang Hyang
Kamahayanikan and discovered three layers in the composition of the text. It is possible
that the oldest part of this text was something like a commentary on a Sanskrit text
prevalent during the Sailendra period (Goris: 156).
This text was meant for the Vajrayanists “who are in the mandala and are faithful
to the creed”. The Sanskrit slokas of this text are not many and where they occur are
corrupt Sanskrit. The author has discussed, among others, the paramitas four bhavanas
and four aryasatyas. The portion of the text which has been dubbed paramaguhya i.e.
very secret does not contain any Sanskrit stanza but defines pranayama, advayajnana,
vajrajnana etc. and speaks of the five saktis of the five Tathagatas etc. The aesthetic of
this literature is that it gives the various forms of Buddha and Buddha’s aims at
emancipation from rebirth.
The next Buddhist text Sang Hyang Kamahayanan Mantranaya has 42 Sanskrit
slokas in Anustubh metre, followed by Old-Javanaese exegesis. It was the most
important text of Vjarayana sect of Java at least of Sailendra period. It may be recalled
that mystic elements in Vajrayana and other cognate cults, of which the philosophical
background was provided by the Yogacara and the Madhyamika system of philosophy,
went under the generic name of Mantranaya and these constituted the bad-rock, upon
which the philosophy of this text was based. It opens with eulogy to Buddha, Tryaksaras
and refers, in the Old-Javanese commentary on the second sloka, to the past and future
Buddha who gain omniscience by observing the system of the great mantras. It
emphasises the importance of vajra, ghanta, mudra mandalas etc., and advocates that
body should not be excessively afflicted with penances, recommending that the gaining
of Buddhaloka may be had through Yathasukha (“pleasure as will demands”).
Social values:
Besides the literary beauty, KR has great social value. Because of it the Ramayana
is deeply rooted in the Indonesian culture. The Carita Ramayana is taught to the
beginner students since ancient times to learn their alphabets and their tradition culture
that unified creed and culture into a unique, coherent form. To children it was the
alphabet, and in mature years it grew from within as energy of will to become effective
responses to new situation.
In the First International Ramayana Festival and Seminar held in Indonesia,
Excellency Mohammad Noer, then Governor of East Java remarked that this event is
organised “to create a favourable atmosphere for mutual understanding and friendship.”
Prof. Soedarsono of Indonesia said that the Indonesian puppet play and dance drama
regard Rama to an incarnation of Vishnu to vanquish evil. He is ancestor of the Javanese,
more human than devine. Rama is beautiful, refined, self-composed, and dearly loved by
the people. Rama is the ideal hero and the manifestation of good in the Indonesian
theatre. Today Rama means the protector, the guide and the preserver.
There are questions, why `Yogisvara’ decided to make Rama story as theme of his
great composition. It seems that the Kakawin Ramayana was the choice of Javanese
ruling elite of that time. It has political concepts which were extracted to alleviate the
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status of the King among his Subjects. The other reason may be the author selected the
text because it has great value among the wider population of Indonesia at that time.
The lesion on dharma and interdependency in society is well reflected in from the
passage of KR. It is sage Viswamitra visit King Dasaratha to seek help of his sons against
the demons who were disturbing his sacrifice. The KR says `you have been
approached by me as a protector in calamities, we have been approached by you for the
prosperity of dharma. The khatriyas and the brahmanas are for each other. Do not
entertain any fear. Send your son for this cause’ (I, 21) .
The great sensibility of politics reflects from the passage of KR. It is the discourse
between Rama and Bharata while turning down the request of Bharata by Rama to
assume the reign of government. This course clearly teaches the statesmanship. It
discusses the importance of honouring Brahmans, care in the appointment of counsellors,
and in the keeping of secret. One of the primary obligations of the king is to ensure the
welfare of his people. The loyalty to subjects also emphasises here. It is said that the
loyalty of the subject should be secure not through force but by winning their affection. It
also discusses that there are some kinds of enemies who must be ruthlessly crushed. The
economic background of the politics is agriculture and Rama mentions that the prosperity
of the realm is critically dependent on the peasant.
The Kingship reflects from one episode that is the death of Ravana. On the death
of Ravana, his brother Vibhisana laments. KR delivers an extensive discourse on nitisastra
stretching over forty verses. Under Asta-brata translated by Pigeaud as `the Eight
(statesman’s) virtues—of the king.
Santoso renders the ten stanzas of the Asta-brata passage. “The king is supposed
to be respected because deities are in him. There are eight deities in the body of the king
which gives him power without equal. These gods are Indra, Yama, Candra, Anila,
Kubera, Baruna and Agni. They are embodied in the king. That is why he should have
cherished the Asta-brata, the eight fold meritorious act. The King, considered to a
supreme and powerful, is well known in all over South East Asia. It not only reminds us
the Khmer’s Devaraj cult but it also reminds the power of the king in classical Indonesia.
He is considered equal to gods. The Indian philosophical concept and mythological
characters have also been drawn in the KR.
Conclusion
Classical Central Java has produced both Hindu and Buddhists literatures. Sanskrit
has been the root of both the literatures. The best known text is KR which reflect the
sense of aesthetic in literature. Besides, it has great moral values. The passages of KR
reflects Indian philosophy, social relationship, relations between the subject and kings,
the empowerment of king, interdependence of castes in the society which have been well
drawn in classical Indonesia.
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NILAI-NILAI PENDIDIKAN
DALAM SYAIR NASIHAT KARYA RAJA ALI HAJI
Masrurih, S.Pd., M.Hum.1
Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon

Abstrak
Karya sastra lahir dan berkembang di masyarakat dimulai dengan kelisanan. Kehadiran
karya sastra memiliki tujuan tertentu. Syair dalam budaya melayu memiliki nilai-nilai luhur. Syair
berjudul Syair Nasihat karya Raja Ali Haji dalam makalah ini dianalisis berdasarkan nilai-nilai
pendidikan. Kajian nilai-nilai dalam syair penting dilakukan agar dapat mewartakan pada masyarakat
isi yang terkandung di dalamnya. Dalam Syair Nasihat karya Raja Ali Haji ditemukan tujuh nilai-nilai
pendidikan.
Kata kunci: Karya Sastra, Syair Nasihat, Nilai Pendidikan, dan Apresiasi

Fungsi formula dalam tradisi lisan adalah untuk mengamankan sistem nilai dalam
masyarakat yang sudah ada dan dirunkan secara turun-temurun oleh anak-anak atau
generasi mereka. Dari segi sosioligis, penggunaan bahasa ritual senantiasa berkaitan
dengan saat-saat interaksi yang formal yang konvensi yang jelas. Bahasa ritual yang
diciptakan oleh para penyair lisan itu memang memberi efek estetis, namun fungsi
utamanya adalah mengamankansistem nilai dalam masyarakat itu turun-temurun(Taum,
1994:208).
Menurut Teeuw (1994: 38), perkembangan dalam studi sastra lisan terutama
yang menyangkut puisi rakyat antara lain dilakukan oleh Parry dan Lond ternyata dapat
dibuktikan dengan meneliti puluhan contoh epos rakyat seperti yang dinyatakan oleh
tukang cerita. Dengan meneliti teknik penciptaan epos rakyat, cerita tradisi tersebut
diturunkan dari guru kepada murid dan bagaimana resepsinya oleh masyarakat, Parry dan
Lord berkesimpulan bahwa epos rakyat tidak dihafalkan secara turun temurun tetapi
diciptakan kembali secara spontan, si penyanyi memiliki persediaan formula yang disebut
stock-in-trade, terdapat adegan siap pakai yang oleh Lord disebut tema, dan variasi
merupakan ciri khas puisi lisan. Tulisan ini, ingin membahas nilai-nilai pendidikan dalam
Syair Nasihat karya Raja Ali Haji.
Nilai-nilai Pendidikan dalam Syair Nasihat Karya Raja Ali Haji
Salah satu bentuk syair Melayu yang sangat terkenal adalah Syair Nasihat karya
Raja Ali Haji. Syair ini memiliki nilai-nilai pendidikan yang tinggi. Nilai-nilai pendidikan
tersebut adalah: (1) prinsip-prinsip dan kriteria seorang pemimpin, (2) akhlak seorang
Muslim, (3) hormat dan patuh kepada guru, (4) pandai membawa diri, (5) ilmu
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pengetahuan, (6) dalam bertindak harus menggunakan akal dan pikiran, dan (7)
pengendalian hawa nafsu.
Berikut ini akan dipaparkan ketujuh nilai-nilai pendidikan yang terdapat di dalam
Syair Nasihat Karya Raja Ali Haji tersebut.
1. Prinsip-prinsip dan kriteria seorang pemimpin.
Pemimpin merupakan tema yang cukup menarik. Masalah ini dihadirkan untuk
mencari seseorang yang dapat memimpin, mempengaruhi suatu lembaga, kantor, sampai
masalah kenegaraan. Di setiap lapisan masyarakat, baik masyarakat modern ataupun
masyarakat tradisional semestinya diperlukan seorang pemimpin yang dapat mengajak
anggotanya untuk meneruskan keberadaan kelompok, perusahaan, atau negaranya.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemimpin diartikan dengan orang yang
memimpin (Depdiknas, 2002: 874). Sementara itu, menurut Mumford dalam Mar’at
(1982: 8) kepemimpinan adalah keunggulan seseorang atau beberapa individu dalam
kelompok, dalam proses mengontrol gejala-gejala sosial.
Jadi, kepemimpinan dapat timbul kapan dan di manapun, apabila ada unsur-unsur
sebagai berikut :
1. Ada orang yang dipengaruhi atau anggota, bawahan, pengikut, kelompok yang
mau diperintah, atau dikomandoi;
2. Ada orang yang mempengaruhi atau pemimpin, yang memberi komando,
pembimbing;
3. Ada pengarahan kepada suatu tujuan oleh orang yang mempengaruhi atau pe
mimpin (Mar’at, 1982: 37)
Seorang pemimpin tidak akan terlepas dari bawahannya. Kesediaan
bawahan menerima pengarahan akan membuat proses kepemimpinannya berjalan
dengan baik. Seorang pemimpin yang baik akan memberikan pengarahan dengan benar
dan lemah lembut. Pemimpin yang baik juga tidak hanya memerintah tetapi ia harus
dapat memberi contoh dan mendorong bawahannya untuk bekerja dengan baik. Seperti
yang disebutkan dalam Syair Nasihat, bait ke-70 disebutkan :
Jika memerintah lemah dan lembut,
kepada tempat barang yang patut
orang pun banyak suka mengikut
Apa kehendak tidak tersangkut.

Seorang pemimpin harus mengenal sifat-sifat individu dan mengenal kualitas
pengikutnya masing-masing. Kunci sukses pelaksanaan kepemimpinan adalah
keberhasilan dalam menyuruh orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan sesuai dengan
rencana yang telah dibuat, dengan pembagian tugas kerja yang sesuai dengan
kemampuan individu. Wewenang dan tanggung jawab di antara anggota-anggota, baik
sebagai atasan maupun bawahan menjadi prioritas utama. Dalam bait keempat
disebutkan:
Ayuhai anakanda muda remaja
jika anakanda menjadi raja
hati yang betul hendaklah disahaja,
serta rajin pada bekerja.
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Seorang pemimpin yang baik harus memiliki rasa kemanusiaan dan tenggang
rasa yang tinggi. Mendengarkan aspirasi bawahan merupakan sarana utama untuk
mendapatkan masukan yang membangun kinerjanya. Sebagai pemimpin, ia harus pandai
mengambil hati bawahannya. Jangan sampai menyakiti hati mereka. Hubungan antara
pimpinan dan karyawan atau atasan dan bawahan harus terjalin dengan harmonis dan
seimbang. Sebagai seorang yang berkuasa, janganlah memerintah dengan kekejaman
dan kediktatoran, karena bawahan kita akan melaksanakannya dengan terpaksa. Dengan
tindakan seperti itu, mereka akan membenci dan timbul niat jahat untuk merongrong
jabatan kita, seperti disebutkan dalam syair pada bait keduapuluh berikut:
Jika anakanda menjadi besar
tutur dan kata janganlah kasar
jangan seperti orang yang sasar
banyaklah orang menaruh gusar.

Pemimpin yang bijak akan memerintah rakyatnya dengan adil. Pemimpin yang
bijaksana akan disukai oleh rakyatnya. Rakyat yang telah terikat hatinya karena kebijakan
seorang pemimpin akan selelu mendukung kepemimpinannya. Sebagaimana yang
disebutkan pada bait keduapuluh dua:
Kesukaan orang anakanda jagakan nama
supaya hatinya tiada lari
masyhurlah anakanda di dalam negeri
sebab kelakuan bijak bistari.

2. Akhlak Seorang Muslim
Secara etimologis, perkataan akhlak berasal dari bahasa arab yaitu bentuk jamak
dari kata khulk. Khulk di dalam kamus Al-Munjid berarti budi pekerti, perangai, tingkah
laku atau tabiat (Asmaran, 1992: 1).
Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa akhlak ialah sifat-sifat yang
dibawa manusia sejak lahir yang tertanam dalam jiwa dan selalu ada padanya. Sifat itu
dapat berupa perbuatan baik yang disebut akhlak yang mulia dan perbuatan buruk yang
disebut akhlak yang tercela .
Melalui syair Nasihat, Raja Ali Haji memberikan contoh kepada pembaca tentang
akhlak yang mulia. Sebagaimana disebutkan dalam syair pada bait keduapuluh satu:
Tutur yang manis anakanda tuturkan,
perangai yang lembut anakanda lakukan,
hati yang sabar anakanda tetapkan,
kemaluan orang anakanda fikirkan.

Dalam pergaulan sehari-hari seorang muslim haruslah selalu menjaga lisannya dari
perkataan yang dapat menyakitkan hati orang lain. Tutur kata yang lembut menunjukkan
ketinggian budi pekerti seseorang. Orang yang berbicara sombong akan menunjukkan
bahwa orang itu tidak terdidik. Ini sesuai dengan peribahasa yang mengatakan bahwa
“bahasa menunjukkan bangsa”.
Perangai yang lembut yang dimaksudkan pengarang di sini adalah sikap halus
atau lembut dalam menghadapi orang lain. Lembut dalam mengucapkan kata-kata,
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roman muka, sikap anggota badan, dan lain-lain dalam pergaulan, baik dalam masyarakat
kecil atau keluarga maupun dalam masyarakat luas. Perangai halus atau lembut
merupakan gambaran hati yang tulus serta cinta kasih terhadap sesama. Orang yang
bersikap halus biasanya lebih peduli terhadap penderitaan orang lain. Sikap lembut
merupakan perwujudan dari sifat-sifat ramah, sopan, dan sederhana dalam pergaulan.
Perangai yang lembut juga dimiliki oleh orang yang bersikap rendah hati. Orang
yang memiliki sikap rendah hati biasanya tutur katanya halus dan sopan tingkah
lakunya. Ia tidak sombong dan tidak membedakan pangkat dan derajat dalam pergaulan
sehari-hari.
Sebaliknya, akhlak yang tercela harus dihindari oleh seorang muslim. Orang yang
memiliki sifat tercela akan dijauhi oleh orang lain. Salah satu sifat yang tercela adalah
sombong. Orang yang sombong adalah orang yang merasa dirinya paling benar sehingga
ia akan meremehkan orang lain. Tentang akhlak tercela ini tergambar dalam syair ini
yaitu pada bait ke-66.
Itulah orang akalnya kurang,
menyangka diri pandai seorang,
takabur tidak membilang orang,
ke sana ke mari pergi menggarang.

Orang yang berbuat tercela akan dibenci oleh Tuhannya. Oleh karena itu, sifatsifat yang tercela ini harus dijauhkan dalam diri kita. Kebencian Tuhan terhadap
hambanya merupakan alamat kesengsaraan manusia karena manusia hidup di dunia ini
adalah untuk mencari kesalamatan di hari akhir nanti. Hal ini digambarkan Raja Ali Haji
dalam syairnya yang tertulis pada bait keenampuluh sembilan, yaitu :
Anakanda jauhkan kelakuan ini
sebab kebencian Tuhan Rahmani
jiwa dibawa ke sana sini,
tidak laku suatu dewani.

3. Hormat dan Patuh kepada Guru
Orang tua selalu mengharapkan anaknya agar menjadi anak yang pandai, memiliki
sopan santun, menghargai orang lain, dan sebagainya. Harapan ini akan terwujud jika
sejak kecil anak diberikan pengajaran dan pendidikan. Kepandaian anak tergantung pada
pendidikan yang pernah mereka ikuti. Demikian pula dengan pendidikan norma-norma
kemasyarakatan yang diterima anak dari orang tua atau masyarakat.
Dalam kegiatan pengajaran, seorang guru sering dihadapkan kepada berbagai
macam masalah, baik yang menyangkut dasar-dasar profesi yang harus dikuasai maupun
masalah perseorangan ketika mengajar. Guru harus dapat menciptakan lingkungan yang
baik untuk anak didiknya. Ia harus bisa memilih metode yang tepat dalam mengajar.
Lingkungan dan perkembangan anak menjadi acuan untuk memilih teknik evaluasi yang
baik. Guru yang baik harus memusatkan perhatian pada perkembangan anak didiknya
agar anak didik terhindar dari melakukan sesuatu yang kurang baik.
Seorang guru mempunyai tugas ganda yang sangat mulia yang tidak dimiliki oleh
orang lain. Di samping guru mengajarkan kepada muridnya tentang pengetahuan secara
teoritis, guru juga harus mendidik anak didiknya supaya menjadi anak yang jujur,
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disiplin, bertanggung jawab dan berkepribadian luhur. Seorang guru yang memahami
tugasnya akan merasa prihatin jika melihat anak didiknya berbuat hal-hal yang tidak
terpuji dan tidak baik. Guru akan merasa tidak berhasil dalam mendidik siswanya. Di
samping itu, guru berkewajiban untuk membantu mewujudkan hal-hal yang menjadi
keinginan atau cita-cita anak didiknya.
Mengingat betapa beratnya tugas seorang guru, melalui syair ini Raja Ali Haji
mencoba menasehati pembaca agar menghormati dan patuh kepada guru, seperti pada
petikan syair pada bait keenampuluh empat berikut:
Setengah orang fikir keliru
tidak mengikut pengajaran guru
tutur dan kata haru bitu
kelakuan seperti hantu pemburu.

Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan masyarakat, semakin
banyak pendidikan di luar sekolah yang bermunculan . Seorang guru harus menyadari
bahwa dalam pendidikan luar sekolah tersebut terdapat sumber informasi lain. Dengan
demikian, guru mendapatkan tantangan dari kemajuan teknologi dan berbagai variasi
pendidikan di luar sekolah yang banyak. Oleh karena itu, guru harus rajin membaca buku
dan mengikuti perkembangan ilmu dan pengetahuan.
4. Pandai Menempatkan Diri
Manusia tidak bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan pertolongan orang lain.
Orang lain dapat membantu kita dalam kesusahan. Beban yang dirasakan akan menjadi
ringan manakala dibicarakan dengan orang lain daripada dipendam dalam hati. Apalagi
jika orang tersebut dapat membantu mengatasinya, baik dengan pikiran, tenaga atau
uang.
Islam mengajarkan agar umatnya hidup bermasyarakat dan saling menolong
antara satu dengan yang lain. Bergaul dengan sesama merupakan suatu hal yang tidak
bisa dihindari karena manusia adalah makhluk sosial. Dengan bergaul, kita saling
memberi dan menerima dalam berbagai hal. Akan tetapi, dalam pergaulan dengan
sesama manusia, kita harus dapat membedakan pergaulan yang baik dan yang buruk.
kita harus pandai menempatkan diri dan membawa diri agar tidak terombang ambing
dalam kehidupan ini, seperti tertuang dalam syair ini pada bait keenampuluh tiga.
Nasehat ayahanda anakanda fikirkan
khianat syaitan anakanda jagakan
orang berakal anakanda hampirkan
orang yang jahat anakanda jauhkan.

Oleh karena itu, manusia harus pandai menempatkan dirinya dalam pergaulan
yang baik. Sebaliknya, pergaulan yang jahat akan menimbulkan ketidakharmonisan dan
ketidakserasian sehingga akan merugikan orang yang ada di sekitarnya. Akibatnya, orang
yang memiliki pergaulan kurang baik akan dijauhi orang lain. Hal ini juga dipertegas oleh
Raja Ali Haji dalam petikan syairnya pada bait keduapuluh dua:
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Kesukaan orang anakanda cari
supaya hatinya tiada lari
masyhurlah anakanda di dalam negeri
sebab kelakuan bijak bestari.

5. Ilmu Pengetahuan
Manusia tidak dapat lepas dari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan membuka
cakrawala berpikir manusia. Manusia yang memiliki ilmu pengetahuan akan terhindar dari
kebodohan. Dengan memiliki ilmu pengetahuan, manusia akan tahu mana yang benar
dan yang salah. Lewat syair ini, Raja Ali Haji mengajak pembaca untuk selalu menuntut
ilmu terutama ilmu tentang kebajikan. Hal tersebut tertuang dalam bait yang keenam,
yaitu :
Menuntut ilmu janganlah segan
Ilmu yang benar jangan yang bukan
Iaitu ilmu yang kebajikan
di kitab ini sudah disebutkan.

Ilmu pengetahuan dapat diperoleh di mana saja. Sebagaimana kata peribahasa
”tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina”, peribahasa ini mengajarkan kepada kita untuk
menuntut ilmu setinggi-tingginya walaupun tempatnya jauh. Manfaat yang diperoleh
ketika menuntut ilmu lebih besar daripada kesusahan sesaat waktu mencari ilmu tersebut.
Seperti kutipan syair berikut pada bait yang keenampuluh satu yaitu :
Tiliklah edaran dunianya
Zaman dahulu bagaimana kabarnya
Zaman sekarang apa rupanya
Berlain-lain ilmu kepandaiannya.

Dalam Al-Quran, Allah berfirman yang artinya, “....Allah akan meninggikan derajat
orang-orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang diberi ilmu
pengetahuan” (Al-Mujadalah : 11). Jadi, Allah menjanjikan akan mengangkat derajat
orang-orang yang berilmu pengetahuan. Tentu saja ilmu pengetahuan yang
mendatangkan kebaikan bagi umat manusia atau bermanfaat bagi kehidupan dan
kesejahteraan manusia. Raja Ali Haji dalam syairnya menegaskan tentang pentingnya
ilmu pengetahuan. Pada bait keenampuluh enam dari syairnya ia menyebutkan:
Itulah orang akalnya kurang
menyangka dirinya pandai seorang
takabur tidak membilang orang,
ke sana ke mari pergi menggarang.

Dari petikan syair di atas, kita dapat melihat gambaran seseorang yang kurang
ilmu pengetahuannya. Ia menyangka bahwa dirinyalah yang paling pandai. Akhirnya,
yang muncul adalah rasa sombong karena dirinyalah yang paling berilmu.
6. Dalam Bertindak Harus Menggunakan Akal dan Pikiran
Manusia diciptakan oleh Allah dengan mempunyai otak, akal, hati, dan panca
indera. Manusia tinggal mempergunakan alat-alat tersebut sesuai dengan fungsinya .
Ketika mencari rezeki, manusia harus dapat memilih rezeki yang baik atau yang buruk.
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Ketika berbuat, ia harus dapat memilih perbuatan yang baik atau yang buruk. Ketika
belajar, ia dapat membedakan yang baik atau yang salah dengan akal pikirannya. Dengan
alat atau panca indera yang Allah berikan, manusia harus berpikir dan berusaha.
Dengan mempergunakan akal pikiran, hati dan panca indera, manusia telah
berikhtiar atau berusaha. Walaupun demikian Allah tidak membiarkan manusia
menggunakan akal dan pikirannya tanpa ada rambu-rambu yang benar dan yang salah.
Allah sangat sayang terhadap hamba-Nya sehingga diturunkanlah kitab suci Al-Quran
sebagai pembimbing manusia menuju kebaikan dan kebahagiaan.
Melalui SyairNasihat, Raja Ali Haji mencoba menasehati pembaca agar jangan
bertindak ceroboh. Jika seseorang memiliki masalah yang harus diselesaikan,
penyelesaiannya haruslah dengan mempertimbangkan baik dan buruknya. Semua harus
dinilai dengan akal sehat. Penyelesaian masalah juga harus dipertimbangkan
kesesuaiannya dengan ajaran Islam dan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat
setempat. Jika melakukan tindakan haruslah dengan bijaksana. Janganlah bertindak
dengan ceroboh karena akan merugikan orang lain. Dalam syairnya, Raja Ali Haji
menegaskan:
Ke sana ke mari langgar dan rempuh
apa yang terkena habislah roboh
sedikit marah hendak memelupuh
inilah perbuatan sangat ceroboh. (Bait ke-68)

Dari kutipan syair di atas, penyair menyatakan bahwa orang yang berbuat dengan
ceroboh akan merugikan sesamanya. Orang tersebut tidak berbuat dengan cara yang
benar karena tidak mempertimbangkan dengan akal pikirannya. Agama dan adat juga
tidak dijadikan dasar pemikirannya. Hal ini juga didukung oleh petikan syair pada bait
yang keenampuluh tujuh berikut:
Setengah yang kurang akal dan bahasa
tingkah dan laku bagai raksasa
syarak dan adat kurang periksa
seperti harimau mengejar rusa.

Oleh sebab itu, sebagai manusia hendaklah selalu menggunakan akal dan pikiran,
dalam memutuskan suatu perkara. Jika akal dan pikiran tidak dipergunakan, manusia
tersebut tak ubahnya seperti binatang. Manusia berpikir dengan menggunakan akal dan
pikirannya agar tidak salah dalam memahami makna suatu kebenaran.
7. Pengendalian Hawa Nafsu
Salah satu potensi yang diciptakan Tuhan dalam diri manusia adalah adanya nafsu
atau keinginan. Dengan kata lain, jika manusia tidak mempunyai nafsu, tidaklah ada
dinamika dan keinginan dalam hidup ini. Manusia selalu berusaha untuk memenuhi semua
keinginannya baik dengan cara yang benar atau cara yang salah.
Jadi, manusia hendaklah tidak mematikan nafsunya tetapi manusia harus dapat
mengendalikan nafsunya. Dengan mengendalikan nafsunya, keinginan-keinginan yang
tidak sesuai dengan agama dapat dihindarkan dan dijauhi.
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Menurut tabiatnya, kecenderungan nafsu adalah berbuat segala sesuatu untuk
tujuan kesenangan semata. Manusia akan lupa diri dan bermalas-malasan. Keinginan
untuk mewujudkan segala keinginan di dunia ini tidaklah dapat terpuaskan. Ibarat orang
yang minum air laut, semakin diminum semakin haus. Keinginan demi keinginan baru
akan berhenti ketika nyawa manusia telah dicabut ole Tuhan. Itulah akhir dari
petualangan manusia di dunia.
Untuk mengendalikan hawa nafsu dan dorongan yang tidak baik, agama Islam
memperingatkan agar kita berhati-hati. Jangan sampai kita terjerumus dalam hal-hal yang
dilarang ajaran agama. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia cenderung
untuk
mengejar kesenangan duniawi. Orang-orang yang tidak mampu mengendalikan dirinya
dalam menghadapi dorongan hawa nafsu akan tersesat dan sengsara hidupnya. Bahkan
ada orang yang menjadi sakit dan terganggu jiwanya karena kehilangan pegangan hidup.
Dalam syairnya, Raja Ali Haji dengan tegas menasehati agar kita jangan memperturutkan
hawa nafsu. Hawa nafsulah yang harus dikendalikan. Hal ini dapat kita lihat pada petikan
syair berikut ini:
Nasihat ayahanda anakanda fikirkan
khianat syaitan anakanda jagakan
orang berakal anakanda hampirkan
orang yang jahat anakanda jauhkan.(Bait ke-63)
Inilah nasihat ayahanda nan tuan
kepada anakanda muda bangsawan
nafsu yang jahat hendaklah lawan
supaya anakanda jangan tertawan. (Bait ke-72)

Karena dorongan dan keinginan hawa nafsu begitu kuat, kita harus berusaha
untuk mengendalikan diri. Pengendalian diri yang baik adalah pengendalian yang datang
dari diri sendiri bukan karena terpaksa atau takut pada seseorang. Mereka yang dapat
mengendalikan hawa nafsu inilah yang akan dijamin masuk surga.
Simpulan
Berdasarkan uraian di atas, Syair Nasihat karya Raja Ali Haji ini memiliki fungsi
untuk memberikan nasihat kepada pembacanya. Nasihat-nasihat tersebut, pertama
prinsip-prinsip dan kriteria seorang pemimpin. Adapun prinsip-prinsip dan kriteria seorang
pemimpin yang terdapat dalam syair ini adalah: memiliki kemampuan sebagai pengawas,
kecerdasan, ketegasan, percaya diri, bertanggung jawab, memiliki rasa kemanusiaan, dan
inisiatif. Kedua, akhlak seorang muslim. Akhlak seorang muslim pada umumnya dapat
dikelompokkan ke dalam dua golongan yaitu akhlak yang mulia atau akhlak yang terpuji
dan akhlak yang tercela. Untuk membentuk kepribadian seorang muslim sejati, akhlak
yang tercela ini harus dihindari.
Ketiga, hormat dan patuh kepada guru. Dalam proses belajar mengajar, guru
mempunyai peranan ganda yaitu sebagai pendidik dan sebagai pengajar. Sebagai seorang
pendidik, guru memilki tugas untuk membentuk sikap atau budi pekerti anak menjadi
baik sedangkan sebagai pengajar guru bertugas mentransfer ilmu pengetahuan yang
dimilikinya untuk diberikan kepada muridnya. Oleh sebab itulah kita wajib menghormati
dan mematuhi seorang guru. Keempat, pandai menempatkan diri. Lingkungan merupakan
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salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan jiwa dan ikut menentukan masa
depan seseorang. Oleh sebab itu, pandai menempatkan diri dan memilih teman akan
membawa kepada kebahagiaan hidup.
Kelima, ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang dimiliki seseorang dapat
digunakan untuk memecahkan persoalan yang dihadapinya. Keenam, dalam bertindak
harus menggunakan akal dan pikiran. Akal dan pikiran merupakan karunia dari Allah SWT
yang diberikan kepada manusia untuk membedakan manusia dengan makhluk lainnya.
Dengan akal dan pikiran, manusia diharapkan mampu menjadi khalifah atau pemimpin di
muka bumi ini. Orang yang menggunakan akal pikirannya dengan baik akan memperoleh
keberhasilan dalam hidupnya.
Ketujuh, pengendalian hawa nafsu. Hawa nafsu diciptakan Tuhan untuk manusia
bukan untuk dimusnahkan, melainkan untuk dikendalikan. Salah satu cara untuk
mengendalikan hawa nafsu adalah dengan mengisi rohani kita dengan ajaran agama dan
keyakinan serta mendekatkan diri kepada Allah. Amar ma’ruf atau memerintahkan yang
baik harus kita tingkatkan untuk mencegah kemungkaran. Nafsu yang jahat harus kita
lawan agar kita tidak terjerumus dalam perbuatan yang melanggar agama.
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Abstrak
Sikap kultural subjek individual (pengarang) yang hidup di lingkungan budaya Using tidak terlepas
dari implikasi atas pandangan dunia (worldview) subjek kolektif (masyarakat) Using. Hasil kajian dalam
menelisik “sastra Using” –dari sastra lisan hingga sastra modern– menunjukkan bahwa nilai-nilai,
identitas, dan lokalitas Using berimplikasi menjadi embrio dan integral termuat dalam produk “sastra
Using”. Pengarang yang notabene menyoal berbagai fenomena sosial budaya yang beragam sesuai
repertoir dan proses kreatifnya, memiliki benang merah yang menggayutkan intensi mereka, yang
berujung pada tersemainya budaya Using.
Kata kunci: pandangan dunia, identitas, lokalitas, sastra Using, budaya Using.

1. Pendahuluan
Karya sastra sebagai aktualisasi ekspresif dari subjek individual (pengarang) tidak
dapat dilepaskan dari dialektikanya dengan fenomena sosial budaya. Embrio nilai-nilai
peradaban yang tumbuh dalam ruang sosial budaya akan mengkonstruksi persepsi subjek
kolektif (masyarakat) hingga membentuk pandangan dunia (worldview). Ia merupakan
kompleks menyeluruh dari gagasan, aspirasi, dan perasaan yang menghubungkan secara
bersama-sama anggota suatu kelompok sosial tertentu dan yang mempertentangkannya
dengan kelompok sosial yang lain (lihat, Faruk, 2012). Pandangan dunia inilah yang
mempengaruhi sikap kultural subjek individual sebagai perangkai sastra hingga
memproduksinya.
Berangkat dari frame semacam itu, jika ditelisik fenomena dinamika “sastra Using”
Banyuwangi (dari hulu-sastra lisan, hingga hilir-sastra modern, baik prosa maupun puisi),
banyak ditemukan dimensi homologis/kemiripan antara nilai-nilai peradaban yang
termaktub dalam karya sastra dan yang tergelar sebagai fakta budaya. Perlu dipahami
terlebih dahulu bahwa konsep “sastra Using” dalam konteks ini tidak hanya dimaksudkan
sebagai sastra berbahasa Using, tetapi juga menyangkut sastra berbahasa Indonesia
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yang dihasilkan oleh pengarang yang berasal dari lingkungan masyarakat Using dan
mengangkat persoalan kehidupan dan kebudayaan Using.
Khazanah sastra lisan Using terformulasi dalam beragam jenis karya, mulai genre
prosa (legenda, mite, dongeng) hingga puisi (basanan, wangsalan, sanepan, batekan,
syair, dan mantra). Demikian juga dengan produk sastra modern, secara umum banyak
yang ber-genre prosa dan puisi. Dalam konteks itu, mereka merangkai sastra yang
notabene tidak kosong budaya.
Lalu bagaimana gambaran budaya Using yang tercermin dalam karya-karya sastra,
baik dalam genre sastra lisan yang tersebar secara turun-temurun, maupun genre sastra
modern yang dihasilkan dari proses kreatif pengarang Using? Tulisan pendek ini berusaha
memberi pandangan terhadap pertanyaan tersebut.

2. Menelisik Sastra Lisan
Sastra lisan Using yang dominan adalah genre prosa (legenda, mite, dongeng) dan
puisi (basanan, wangsalan, sanepan, batekan, syair, dan mantra). Dalam ranah
konseptual, karya-karya tersebut merupakan refleksi dan sekaligus retrospeksi anganangan kolektif masyarakat Using tentang dinamika dan romantika kehidupan sosial
budaya Using. Meskipun demikian, dalam dinamikanya, tentu hal tersebut mengalami
transformasi sesuai atau sejalan dengan semangat zaman.
Prosa lisan Using yang menjadi “monumen” di antaranya adalah legenda Sri
Tanjung 2 (atau Banterang-Surati), meskipun terdapat juga dalam versi naskah. Kisah
yang bermuara pada terwujudnya nama Banyuwangi tersebut memaparkan heroisme
perjuangan Patih Sidapeksa dan pengkhiantan Raja Sulakrama untuk mendapatkan Sri
Tanjung. Meskipun mati di tangan suami (Patih Sidapeksa), pesan terakhir Sri Tanjung –
jika air (banyu) yang menghayutkan darahnya berbau harum (wangi) maka dia tidak
bersalah– menjadi tanda bahwa dirinya berada pada posisi yang tidak sepenuhnya
subordinat. Secara psikologis, ia tanpa diniatkan telah menjadi teror mental bagi dua
penguasa Kerajaan Sindurejo itu. Sebagai cikal-bakal Banyuwangi, narasi tersebut
2

Bagi Armaya, dalam puisi “Balada Sritanjung”, [nama perempuan tersebut dituliskan dalam satu rangkaian
kata] sosok Sri Tanjung mendapat ungkapan simpati yang mendalam atas kesetiaan yang dipertahankannya
hingga ajal menjemput, di tangan suaminya sendiri, Sidapeksa. Dalam puisi yang pertama kali dimuat di
majalah Konfrontasi (No. 24, Mei-Juni 1958) dan kemudian dimuat ulang di buku Armaya (2011b) itu,
penyair memberi gambaran betapa sengsara nasib Sri Tanjung. Namun, kemudian keberpihakan penyair
kepada Sri Tanjung ditunjukkan dengan memberi gambaran psikologis berupa sebaris ungkapan: “raja yang
tertikam wajah Sritanjung.”
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menjadi romantisme-heroik tersendiri di benak masyarakat Using sehingga mengkristal
menjadi identitas historis.
Kisah lain menarasikan tentang terbentuknya nama suatu wilayah atau ketokohan
seseorang, di antaranya Legenda Sedah Merah, Legenda Ki Ubret, Lembu Setata dan
Lembu Sakti, Agung Sulung dan Sulung Agung, Kerajaan Macan Putih, Dewi Sekardadu,
dan Kebo Marcuet. Untuk dongeng, bisa mengisahkan ketokohan, misalnya Dongeng Joko
Wulur, Dongeng Mas Ayu Melok (Hutomo & Yonohudiyono, 1996), atau kisah-kisah lain
tentang binatang. Narasi-narasi tersebut merupakan klangenan kolektif sekaligus
representasi dari angan-angan kolektif masyarkat Using.
Puisi lisan Using yang berjenis basanan, wangsalan, sanepan, dan batekan,
merupakan produk kelisanan (relatif pendek) yang sering dimanfaatkan dalam komunikasi
keseharian dengan nuansa citarasa sastra. Basanan merupakan pernyataan yang
mengandung unsur sampiran dan isi, sedangkan wangsalan merupakan teka-teki dengan
memanfaatkan persamaan bunyi akhir. Batekan juga merupakan teka-teki tetapi bersifat
murni, sedangkan sanepan merupakan pasemon atau perlambang. Produk kelisanan
tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat Using ketika berkomunikasi dalam keseharian,
terutama dengan lawan bicara yang sudah familier, atau digunakan secara khusus, yakni
dalam tradisi Gredoan dan Warung Bathokan. Ia dimanfaatkan untuk mengakrabkan,
memberi kesan tertentu, atau menekankan sesuatu dengan simbolisme, serta mendukung
tradisi lokal. Oleh karena itu, dalam realitas sosial, tradisi tersebut dapat digunakan untuk
melakukan sindiran, pujian, basa-basi, humor, cemoohan, atau menyatakan perasaan
cinta, serta belas kasihan. Keterampilan dalam menggunakan tradisi semacam itu,
sebagian dilakukan karena telah hafal (sering menggunakan), sebagian lain karena
dirangkai dengan kreativitas-spontanitas dalam merespons fenomena sosial.
Sementara itu, syair –yang lebih dimaknai sebagai puisi bebas– baik klasik
maupun

kontemporer,

banyak

didendangkan

secara

terintegrasi

dengan

seni

pertunjukan/musik. Syair-syair klasik yang bertahan dan dikenali secara baik hingga kini,
kebanyakan karena dimanfaatkan dalam seni pertunjukkan dan ritual, di antaranya dalam
Gandrung, Seblang, dan Angklung. Beberapa contoh syair yang digunakan dalam pentas
Gandrung dan Seblang, di antaranya Padha Nonton, Seblang Lukinta, Layar Kumendhung,
Kembang Waru, Agung-agung, Kembang Pepe, Kembang Dirma, Ratu Sabrang. Intensi
yang terkandung dalam syair tersebut beragam, mulai dari sarana perjuangan, kritik
sosial, menyindir penguasa, ungkapan terhadap fenomena keseharian, hingga dimensi
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hiburan. Syair Genjer-genjer dalam seni Angklung, misalnya, yang notabene diniatkan
untuk menyindir kedatangan Jepang, justru menimbulkan kehebohan karena diklaim
berbau propaganda komunis. Kasus tersebut menimbulkan trauma yang mendalam bagi
seniman dan budayawan Using. Adapun syair-syair kontemporer banyak dimanfaatkan
dalam seni musik Kendang Kempul.
Mantra merupakan puisi sakral dan doa kesukuan yang menjadi bagian dari
mekanisme ritual dan tradisi yang sakral. Mantra Using integral dengan ngelmu dan
digunakan dalam jenis ngelmu sihir (bermagi hitam, untuk membunuh), santet (merah
dan kuning, untuk pengasihan), maupun penyembuhan (putih) (Saputra, 2007a). Kasus
pembantaian dukun santet 1998 yang menghebohkan tersebut memperteguh bahwa
orang Using familier dengan ngelmu. Bagi mereka, santet (pengasihan) merupakan
ngelmu yang menjadi salah satu pranata sosial, baik dalam konteks pengertian sempit
(hubungan asmara) maupun pengertian yang lebih luas (relasi sosial dan pencitraan).
Tidak sedikit orang Using –termasuk generasi muda– yang menguasai dan memanfaatkan
hal tersebut dengan beragam kepentingan dan tujuan.

3. Mengeskplorasi Sastra Modern
Dalam konteks sastra modern/kontemporer, intensi “pengarang Using” cukup
beragam dan bervariasi, mulai dari persoalan refleksi historis Blambangan, tradisi, ritual,
kultur, upacara adat, kesenian, asmara, persoalan pembangunan, hingga persoalan
pertentangan antara tradisionalitas dan modernitas.
Sekadar gambaran, dalam konteks sastra modern, Basri (2008) menyebutkan
nama-nama generasi penerus (yang dikategorikannya sebagai Angkatan Baru Sastra
Using), di antaranya Adji Darmaji (dengan antologi puisi Using berjudul Juru Angin),
Mahawan dan Slamet Utomo (Gendhing-gendhing), Pomo Martadi (Gerhana), U’un
Hariyati (Sisik Melik), Mas Kakang Suroso (Kangkung Gunung). Selain nama-nama
tersebut, tampil pula Joko Pasandaran, Wawan Setiawan, Senthot Parijotho, Fatah Yasin
Noor, dan Abdullah Fauzi. Di sisi lain, yang tidak kalah penting, penyair yang puisipuisinya menyentil fenomena-fenomena di atas di antaranya karya Samsudin Adlawi,
Komang Harbali, Taufik Wr. Hidayat, Eko Budi Setianto, dan Samsul Hadi M.E.
Meskipun karya-karya mereka beragam tematik, dalam aspek mimetis ada benang
merah yang menggayutkan dengan fenomena kultural Using. Dalam puisi Adji Darmadji
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(1992), “Isun Lare Using” misalnya, kental sekali intensi penyairnya untuk menampilkan
identitas Using. Secara simbolis ia ingin menunjukkan karakteristik orang Using, di
antaranya tampak tersirat sikap aclak, ladak, dan bingkak.3 Selain itu, penggunaan pola
perulangan yang formulaik (lihat, Lord, 1981) mengingatkan pada karakteristik mantramantra pengasihan (santet) yang diakrabi orang Using. Jika puisi tersebut dianggap telah
mengalami pergeseran/perubahan dari karakteristik puisi-puisi Using sebelumnya,
lantaran di antaranya tidak menyuguhkan basanan dan wangsalan sebagaimana puisi
“Sisik Melik” karya U’un Hariyati4 (Basri, 2008), tentu penilaian itu sah-sah saja. Tetapi ia
masih kuat menyuguhkan tradisi dan budaya Using, terutama justru pada citraan
magisnya. Dengan perulangan formulaik, residu pola kelisanan pada puisi tersebut masih
cukup kuat. Pola kelisanan yang kuat juga ditunjukkan oleh puisi “Jarang Goyang” karya
Samsudin Adlawi (2009). Jika ditelisik, bisa jadi puisi tersebut terinspirasi oleh karya klasik
sebelumnya, yakni berupa mantra Jaran Goyang yang kemudian mengalami transformasi
menjadi seni pertunjukan Jaran Goyang dan kemudian Jaran Goyang Aji Kembang
(Saputra, 2007a).
Empat puisi yang membicarakan Seblang (tradisi ritual di Glagah dan Bakungan),
dua di antaranya berbahasa Indonesia (“Tarian Seblang” karya Komang Harbali (2009),
dan “Seblang” karya Samsul Hadi M.E.(Fauzi, ddk., 2003)) dan dua lainnya berbahasa
Using (“Ndeleng Seblang” dan “Ngutugi Seblang” keduanya karya Eko Budi Setianto).
“Tarian Seblang” (Komang Harbali) dan “Seblang” (Samsul Hadi M.E.)sama-sama
memaparkan impresi tentang ritual sakral dengan iringan gending dan tetabuhan
tradisional. Ungkapan syukur dalam tradisi bersih desa menjadi bagian integral
masyarakat agraris, termasuk masyarakat Using, Banyuwangi. Gambaran kesakralan
upacara Seblang, dan gambaran pelaku Seblang yang masih perawan, lebih terasa pada
puisi Samsul.
3

Aclak berarti sok ingin memudahkan orang lain, atau sikap yang memosisikan diri sebagai sosok yang lebih
tahu, dan tidak takut merepoti diri sendiri, walaupun tidak sanggup melakukannya, atau sering juga
disebut sebagai “maunya diri”, sedangkan ladak berarti sikap yang di dalamnya terkandung nilai
kesombongan, meskipun dibalut dengan sikap canda, atau cara pandang yang menganggap orang lain
tidak lebih tinggi daripada dirinya. Adapun bingkak berarti acuh tak acuh, kurang peduli, dan cerminan
perilaku bahwa seseorang tidak harus menghormati orang lain.

4

Penyair atau sastrawan Using pada umumnya laki-laki. U’un Hariyati merupakan salah satu perempuan
penyair Using yang produktif. Bagi U’un Hariyati (2007), sastra Using merupakan ungkapan atau luapan
emosi yang tidak dapat disalurkan dengan kekuatan fisik, dan ketidakberdayaan ini menimbulkan kekuatan
berangan-angan yang menerawang bermain lewat kemampuan merangkai kata dan kalimat. Menurutnya,
dalam gending-gending Gandrung tersimpan nilai budaya yang luhur. Nilai-nilai luhur tersebut semakin
tersingkap, ketika keindahan puisi-puisi gending ternyata mengusung makna semangat perjuangan orangorang yang tertindas.
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Ilustrasi semacam itu menunjukkan bahwa penyair merupakan subjek individual
yang tidak dapat lepas dari subjek kolektif. Sebagai individu, penyair tidak dapat
melepaskan diri dari repertoirnya dalam relasi sosial dan hidup secara sosial di
masyarakat. Dengan demikian, nilai-nilai sosial kultural yang ada di masyarakat menjadi
bagian dari sikap sosial kultural yang ada di dalam diri penyair sekaligus yang
diekspresikannya dalam wujud puisi. Dengan demikian, pandangan dunia penyair
mencerminkan pandangan dunia masyarakat yang ada di sekitarnya, yakni pandangan
dunia orang Using.
Paparan tersebut juga merepresentasikan substansi dan proses kreatif yang
tercermin dalam dua puisi tentang Seblang berikut, yakni puisi “Ndeleng Seblang” (Fauzi,
dkk., 2003) dan “Ngutugi Seblang” (Fauzi, dkk., 2005), keduanya adalah karya Eko Budi
Setianto. Kedua puisi tersebut diekspresikan menggunakan bahasa Using. Puisi yang
kedua relatif lebih pendek dibandingkan dengan puisi sebelumnya, tetapi aspek ritual
diungkapkan lebih kuat, dengan menyebutkan nama-nama buyut yang menjadi penjaga
roh di lingkungan tempat pelaksanaan Seblang. Penyebutan nama empat buyut tersebut
sekaligus untuk menunjukkan bahwa dunia gaib di lingkungan desa tempat pelaksanaan
Seblang dijaga oleh empat “sesepuh” yang mbahureksa, dari empat mata angin yang
berbeda: timur, barat, utara, dan selatan. Penyebutan nama empat buyut tersebut
terungkap dalam kutipan berikut: buyut Ketut/buyut Cili/buyut Jalil/buyut Mailang.
Selain Seblang, kesenian yang menjadi identitas Using adalah Gandrung. Berikut
ini dibahas puisi berjudul “Penari Gandrung” karya Komang Harbali (2009) dan “Ketika
Sang Gandrung Menari” karya Taufiq Wr. Hidayat (2009). Kedua puisi tersebut secara
garis besar menggambarkan prosesi dan substansi tarian Gandrung yang cukup popular di
masyarakat Using, Banyuwangi. Bari-baris awal dalam puisi yang pertama memberi
gambaran tentang posisi jejer, gerakan, hingga getaran yang bisa dirasakan oleh setiap
mata penonton, terutama penonton laki-laki. Gambaran Gandrung dalam puisi Komang
Harbali mampu memberi impresi sekaligus gambaran suasana hingar dan ritmis tentang
realias sosial Gandrung. Sementara itu, puisi Taufiq Wr. Hidayat lebih memberi gambaran
sisi hiburan, bahkan juga untuk melupakan sejenak beban kehidupan dan kemiskinan.
Gambaran hingar-bingar, lengkap dengan selingan minuman beralkohol, terefleksi dalam
puisi Taufiq.
Fenomena kultural Using lainnya adalah Warung Bathokan. Ada dua puisi yang
mengekspresikan tentang realitas sosial kultural Warung Bathokan, yakni “Sketsa Warung
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Bathokan” karya Komang Harbali (2009) dan “Nyanyian Bathokan” karya Muhammad
Iqbal Baraas (dalam Adlawi, dkk., 1998). Warung Bathokan adalah tradisi kultural
masyarakat Using yang dilaksanakan dalam upaya untuk mendapatkan jodoh dengan
sarana membuka warung sebagai mediasi untuk mempertemukan pemuda dan pemudi.
Pada puisi pertama, tampak lebih deskriptif dalam memaparkan substansi dan prosesi
Warung Bathokan. Dari paparan dalam puisi tersebut, pembaca mendapatkan informasi
yang aktual dan denotatif tentang Warung Bathokan. Sementara itu, dalam puisi kedua,
yakni puisi “Nyanyian Bathokan” karya Muhammad Iqbal Baraas, lebih menekankan pada
impresi yang ekspresif, sehingga informasi yang deskriptif kurang ditonjolkan. Selain itu,
dalam puisi kedua tersebut, juga ada gambaran yang negatif tentang tradisi Warung
Bathokan. Sebagaimana diketahui, tradisi Warung Bathokan yang semula sakral dan
dianggap suci dalam mencari/menemukan jodol, dalam perkembangannya dinodai oleh
citra negatif, yakni munculnya kesan bahwa tradisi tersebut diwarnai/dibumbui oleh kesan
prostitutif. Puisi karya Muhammad Iqbal Baraas terkesan mengarah ke hal tersebut.
Dalam wacana yang lain, terkait dengan program “Desa Wisata Using”, yakni di
Desa Kemiren, Taufiq Wr. Hidayat (2009) menulis tiga puisi, yakni “Ekosistem Kemiren”,
“Tangan-tangan Kemiren”, dan “Mata Kemiren”. Puisi pertama mengekplorasi lingkungan
hidup Kemiren, lengkap dengan suasana persawahan, sungai, rumah gebyok,barong,
gendhing Lontar Yusuf, dan Gandrung. Hal tersebut mencerminkan poin-poin penting
budaya lokal yang ada di Kemiren. Puisi kedua dan ketiga masih terkait dengan puisi
pertama. Hanya saja, puisi kedua lebih menekankan pada aktivitas, di antaranya dengan
perulangan kata kerja, dengan citraan kesibukan. Perulangan formulaik tersebut, di
antaranya: mendebu, meramu, meringkuk, menjelma, dan menebang, yang masingmasing kata diikuti ungkapan lain sebagai pelengkap. Pada puisi ketiga terungkap tentang
mata sepasang sapi dan pecel pitik, dua idiom yang menyiratkan lokalitas. Ketiga puisi
tersebut memberi gambaran yang saling melengkapi tentang khazanah kultural Desa
Kemiren, sebagai ikon Desa Wisata Using.
Setelah puisi, berikut ini dieksplorasi tentang prosa. Prosa (novel) yang menyoal
tentang kultur Using di antaranya karya-karya Hasnan Singodimayan (Kerudung Santet
Gandrung5 dan Suluk Mu’tazilah), Armaya (Laut Selatan dan Keris Emas), dan Kang Ujik
(Pereng Puthuk Giri).

5

Dalam tema yang terkait, Hasnan Singodimayan juga menulis puisi “Santet Bukit Dulpentet” (dalam
Adlawi, dkk, 1998). Puisi yang memaparkan persoalan santet tersebut cenderung naratif, yakni berisi kisah
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Dua novel Singodimayan tersebut pada dasarnya mengisahkan fenomena kultural
dalam konteks budaya Using, yakni tarik-menarik antara agama dan tradisi. Sebagimana
dipaparkan Saputra (2007b), pandangan dunia orang Using dalam Kerudung Santet
Gandrung (Singodimayan, 2003) dan pandangan dunia Merlin-Nazirah (dua tokoh penting
dalam novel tersebut) menemukan pertautan dalam format strukturalisme genetis. Oleh
karena itu, suara Merlin dan suara Nazirah dalam menuturkan pola perikehidupannya
menjadi ikon ragam suara perempuan Using. Sebagai sosok gandrung, Merlin memang
tidak dapat menampik penggunaan sensren –sarana menambah daya tarik dengan cara
magis– untuk kesuksesan pertunjukan gandrungnya. Di sisi lain, Nazirah –janda dari
Iqbal– diilustrasikan sebagai sosok Islami yang memakai kerudung dan baju selubung,
tetapi tidak mampu menyurutkan hasratnya untuk ke dukun guna memohon bantuan
merontokkan sensren kecantikan yang dipakai Merlin. Fakta sastra ini dapat ditafsir
sebagai bentuk resistensi autokritik pengarang atas realitas sosial dalam masyarakat
Using.
Pola yang paralel dengan hal tersebut juga terjadi pada Suluk Mu’tazilah
(Singodimayan, 2011). Salman Jagapati sebagai tokoh sentral berupaya untuk nguri-nguri
atau akomodatif terhadap tradisi, karena memang dibenarkan dalam aliran Sunni yang
dianutnya. Tokoh lain yang berseberangan, di antaranya Ustadz Ali Baharmi, Sadam dan
Husain, Marwan, dan “Tamu” yang mengaku keturunan Jagapati, merupakan tokoh-tokoh
yang ketat beribadah, sehingga menolak tradisi lokal sebagai khazanah yang
memperkokoh

batin.

Pertentangan

dua

kelompok

tersebut

merepresentasikan

pertentangan antara Najwatul Ummah (komunitas yang menerima tradisi), yang
digambarkan tinggal di Kelurahan Petukangan, dan Al Mutawahidah (komunitas yang
menolak tradisi), yang diilustrasikan tinggal di Desa Kepakisan. Hal itu sebenarnya dapat
ditafsirkan sebagai representasi gejolak batin yang dialami pengarangnya, Hasnan
Singodimayan, yang memiliki repertoir kehidupan di pesantren, sekaligus sebagai seniman
ulung yang mempertahankan khazanah tradisi Using. Dalam konteks itu, Ayu Sutarto
(2011), pada “Kata Pengantar” menjelaskan bahwa tradisi merupakan pusaka leluhur
seorang tokoh bernama Dulpentet, salah satu pejuang, tetapi karena tubuhnya kecil, maka dirinya
menjadi bahan olok-olok, hingga dikatakan “tidak pantas menyandang bedil karena tubuhnya kerdil”.
Dengan berbagai keterbatasan yang dimilikinya, akhirnya Dulpentet memanfaatkan nilai-nilai kultural
yang telah diwariskan oleh nenek-moyangnya, yakni nilai-nilai yang dikemas dalam kekuatan
supranatural. Pada akhir kisah, dipaparkan bahwa Dulpentet tidak tertangkap oleh Balanda, tetapi tetap
celaka karena terjungkir di jurang, tanpa amanat, tanpa wasiat. Puisi yang diciptakan penyair gaek
Banyuwangi tersebut, selain bernada sedikit kocak atau melucu, juga menggambarkan semangat
perjuangan, termasuk dengan memanfaatkan kekuatan-kekuatan tradisional, yakni kekuatan santet.
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yang menguasai separuh jiwa Hasnan. Pada akhir kisah, pengarang lebih berpihak pada
tradisi, dengan memperkenalkan tiga produk kultural Using, yakni tradisi perkawinan
Perang Bangkat, tradisi Endhog-endhogan, dan penggunaan Sabuk Mangir Blambangan.
Melihat Salman Jagapati, kata Ayu Sutarto (2011), rasa-saranya saya melihat Hasnan
Singodimayan, melihat gesekan antara yang menerima dan menolak tradisi, melihat Using
dan kekuatan luar yang mengusiknya.
Berbeda dari Hasnan Singodimayan yang sering mempertentangkan antara tradisi
dan agama, Armaya dalam Laut Selatan dan Keris Emas lebih banyak berkisah tentang
kehidupan normatif yang di sana-sini dikaitkan dengan peristiwa yang aktual dan kisah
sejarah. Dalam Laut Selatan, Armaya (2011) mengisahkan tokoh Aku, Sri Loka
Dianingpati, dan Agustina Kacasukmana yang terdampar di Alas Purwo akibat kapal yang
ditumpanginya dari Bali ke Banyuwangi dihantam angin laut. Kemudian narasi mengalir
mengisahkan Alas Purwo dan guanya yang dikenal wingit dan menjadi tempat
bersemadi/meditasi, di antaranya Bung Karno (bermeditasi di Gua Istana, 1 Syuro 1926,
selama 40 hari) dan Raja Brawijaya V (sering bermeditasi di Gua Kucur dan Gua Tikus).
Disinggung pula tentang Pantai Boom, kue bagiak, manisan pala, pembangunan Lapter
(lapangan terbang), dan fenomena angka perceraian Banyuwangi yang tertinggi di Jawa
Timur. Sementara itu, dalam Keris Emas, Armaya (2010) lebih menekankan pada cerita
silat dengan memasukkan aspek historis Blambangan. Dengan tokoh sentral di antaranya
Ki Singobarong dan Songgo Langit, novel ini memaparkan masuknya Islam ke
Banyuwangi yang dikatakan dibawa oleh Syeh Wali Lanang (Maulana Iskak). Di sisi lain,
novel yang mengisahkan pertempuran antara Blambangan dan Majapahit ini, juga
menelusuri

eksistensi makam kuno Buyut Atikah, ibunda Sunan Giri, di Bukit Giri,

Kecamatan Giri, Banyuwangi.
Kang Ujik (2005) dalam Pereng Puthuk Giri (Novel Cara Using), mengisahkan
romantika kehidupan Jurik yang mencintai Sumik, seorang kembang desa di Kampung
Payaman. Ternyata, sebelum kedatangan Jurik, sudah ada lelaki lain yang mencintai
Sumik, yakni Apidik. Penceritaan pun berkembang, ada cinta ada duka. Makmun sebagai
teman karib Apidik bersimpati, kemudian dengan ilmu sihirnya, menyerang Jurik dan
Sumik. Warga masyarakat mengetahui hal tersebut, kemudian mereka membakar rumah
Makmun. Makmun tidak dapat menerima ketika dituduh sebagai tukang sihir, kemudian
menantang untuk sumpah pocong, karena pranata sumpah pocong dapat digunakan
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sebagai media untuk menakar integritas-kontekstual seseorang.

6

Setelah sarana

perlengkapan sumpah pocong telah siap, Makmun malah menghilang.Kisah dalam novel
berbahasa Using tersebut, di satu sisi mengungkap nilai-niali kultural Using, termasuk
berbagai sarana-prasarana mistis, sedangkan di sisi lain juga memberi pelajaran yang
berharga bahwa penyalahgunaan kemampuan mistis akan berakibat merugikan, baik
merugikan diri sendiri maupun orang lain. Gambaran dalam novel tersebut mampu
memotret fenomena sosial kultural yang dialami masyarakat Using dalam kehidupan
keseharian.

4. Refleksi: Menyemai Budaya Lokal
Paparan di atas merefleksikan bahwa meskipun beragam tematik, “sastra Using”
memiliki gayutan yang bermuara pada nilai-nilai, identitas, dan budaya lokal. Pengarang
dengan beragam repertoir dan proses kreatifnya, memiliki benang merah yang
menggayutkan intensi mereka, yang berujung pada tersemainya budaya Using.
Sinyalemen reflektif (sekaligus prospektif) semacam ini bertolak dari abstraksi atas mozaik
khazanah “sastra Using” dan idiom-idiom lokalitas-kultural yang integral dengan
pandangan dunia masyarakat Using.
Idiom-idiom kultural, baik profan maupun sakral, yang telah didedahkan di
antaranya meliputi khazanah ritual, tradisi, sikap/kepribadian, kesenian, kebijakan
kultural, dan aspek historis. Idiom khazanah ritual –Seblang, santet, sihir, sensren, Sabuk
Mangir, Jaran Goyang, Alas Purwo– mampu memberi gambaran tentang mistisisme Using.
Idiom khazanah tradisi –Gredoan, Warung Bathokan, Perang Bangkat, Endhog-endhogan,
Barong– dan juga kesenian –Gandrung, Angklung, Kendang Kempul, gendhing Lontar
Yusuf– menjadi tanda semiotis betapa Using kaya akan estetika. Idiom sikap/kepribadian
–aclak, ladak, bingkak– dan aspek historis –Blambangan, Sri Tanjung– mencitrakan
6

Sumpah pocong merupakan salah satu pranata sosial tradisional untuk mengembalikan harmoni dan
integrasi sosial. Pranata sumpah pocong, atau frase sumpah pocong, tidak berasal dari tradisi
Islam.Sumpah pocong merupakan akulturasi/sinkretisme antara tuntunan Islam dan konvensi produk
kearifan budaya lokal.Peradilan tradisional tersebut tidak hanya berlaku untuk perilaku disharmoni yang
terkait dengan ngelmu gaib, tetapi juga perilaku yang berkaitan dengan politik/kekuasaan, ekonomi, dan
etika sosial.Berbagai sarana dan prasarana pendukung prosesi ritual sumpah pocong mampu memberikan
sugesti bagi kedua belah pihak, yakni disumpah di bawah Al Quran di dalam masjid, yang menyumpah
adalah seorang kiai kharismatik, disaksikan oleh publik, didoakan oleh kiai dengan doa-doa yang
menguatkan sumpah yang berorientasi pada ancaman maut atau kematian. Efektivitas pranata tradisional
tersebut tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor sosiokultural yang melatarbelakangi karakteristik
masyarakat lokal, yaitu (1) posisi hierarkhis kiai, (2) kultur Islam tradisional, (3) ikatan budaya, dan (4)
fungsi konstruktif integrasi sosial (Saputra, dkk., 2009).
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karakteristik dan gambaran masa lalu orang Using. Sementara itu, kebijakan kultural –
Desa Wisata Using– mengindikasikan prospek khazanah kultural Using.
Bagaimanapun, membaca “sastra Using” adalah juga membaca mozaik budaya
Using, dengan berbagai ekspresi kosmologi Using. Ia menjadi representasi identitas
sekaligus tersemainya budaya Using di bumi Blambangan.
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NILAI BUDAYA DALAM SASTRA LISAN
BANJAR (CULTURAL VALUES IN ORAL
LITERATURE BANJO)
Rissari Yayuk
Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan

Abstrak
Masyarakat Kalimantan Selatan dominan terdiri atas suku Banjar. Suku Banjar berasal dari
masyarakat asli Kalimantan dan masyarakat pendatang. Budaya dan religi yang mempengaruhi
Masyarakat Banjar telah membentuk sistem kehidupan tersendiri yang mengandung nilai-nilai
tradisional maupun modern. Nilai-nilai tersebut merupakan cerminan dari tata kehidupan masyarakat
Banjar di Kalimantan Selatan. Sastra lisan adalah salah satu data budaya yang menggambarkan
kandungan nilai tersebut. Hingga sekarang tradisi lisan masyarakat Banjar sebagian masih
berlangsung dan sebagian lagi sudah bergeser. Perubahan zaman adalah faktor yang menyebabkan
bergesernya tradisi tersebut. Ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi pendukung utama pula yang
menyebabkan tradisi lisan di masyarakat Banjar sedikit-demi sedikit terpinggirkan. Padahal sekali
lagi, dari tradisi tutur telah melahirkan sastra lisan yang kaya nilai, baik nilai sosial maupun
relegi.Membutuhkan upaya yang keras untuk bisa menjadikan sastra lisan tersebut dapat terpelihara
dan terdokumen dengan apik. Sehingga data sastra lisan masyarakat Banjar bisa diwujudkan dalam
bentuk naskah tulis yang bisa dijadikan bahan pengetahuan maupun rujukan budaya bagi generasi
selanjutnya.Tuturan lisan ini diwariskan dari generasi ke generasi. Ada banyak sastra lisan yang ada
dalam kehidupan masyarakat Kalimantan Selatan pada umumnya, baik puisi maupun prosa. Dalam
tulisan ini penulis mengemukakan empat bentuk sastra lisan berbentuk nonprosa sebagai folklor
daerah Banjar.Empat tuturan lisan yang tidak memiliki aksara tulis pada zaman dulu ini meliputi,
pamali, tatangar, mantra dan ungkapan.Keempat jenis sastra lisan ini sangatlah penting dijaga
kelestariannya, baik lewat dokumentasi maupun sosialisasi. Fungsi yang ada dalam kalimat pamali
misalnya yang dilantunkan oleh para tetua “Banjar” ini antara lain sebagai penebal emosi keagamaan
atau kepercayaan. Hal ini disebabkan manusia yakin akan adanya kekuatan supranatural yang
berada di luar alam mereka. Atau masyarakat Banjar memang pada umumnya sangat kental akan
pengaruh agama Islam dan kepercayaan lainnya. Berikutnya, lewat mantra dapat digali nilai budaya
yang lebih mendalam yaitu kepercayaan atau religi serta kebergunaannya.Demikian pula ungkapan,
di dalamnya mengandung nilai moral dan sosial dalam kehidupan masyarakat Banjar.
Masyarakat Kalimantan Selatan dominan terdiri atas suku Banjar. Suku Banjar berasal dari
masyarakat asli Kalimantan dan masyarakat pendatang. Budaya dan religi yang mempengaruhi
Masyarakat Banjar telah membentuk sistem kehidupan tersendiri yang mengandung nilai-nilai
tradisional maupun modern. Nilai-nilai tersebut merupakan cerminan dari tata kehidupan masyarakat
Banjar di Kalimantan Selatan. Sastra lisan adalah salah satu data budaya yang menggambarkan
kandungan nilai tersebut. Hingga sekarang tradisi lisan masyarakat Banjar sebagian masih
berlangsung dan sebagian lagi sudah bergeser. Perubahan zaman adalah faktor yang menyebabkan
bergesernya tradisi tersebut. Ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi pendukung utama pula yang
menyebabkan tradisi lisan di masyarakat Banjar sedikit-demi sedikit terpinggirkan. Padahal sekali
lagi, dari tradisi tutur telah melahirkan sastra lisan yang kaya nilai, baik nilai sosial maupun
relegi.Membutuhkan upaya yang keras untuk bisa menjadikan sastra lisan tersebut dapat terpelihara
dan terdokumen dengan apik. Sehingga data sastra lisan masyarakat Banjar bisa diwujudkan dalam
bentuk naskah tulis yang bisa dijadikan bahan pengetahuan maupun rujukan budaya bagi generasi
selanjutnya.Tuturan lisan ini diwariskan dari generasi ke generasi. Ada banyak sastra lisan yang ada
dalam kehidupan masyarakat Kalimantan Selatan pada umumnya, baik puisi maupun prosa. Dalam
tulisan ini penulis mengemukakan empat bentuk sastra lisan berbentuk nonprosa sebagai folklor
daerah Banjar.Empat tuturan lisan yang tidak memiliki aksara tulis pada zaman dulu ini meliputi,
pamali, tatangar, mantra dan ungkapan.Keempat jenis sastra lisan ini sangatlah penting dijaga
kelestariannya, baik lewat dokumentasi maupun sosialisasi. Fungsi yang ada dalam kalimat pamali
misalnya yang dilantunkan oleh para tetua “Banjar” ini antara lain sebagai penebal emosi keagamaan
atau kepercayaan. Hal ini disebabkan manusia yakin akan adanya kekuatan supranatural yang
berada di luar alam mereka. Atau masyarakat Banjar memang pada umumnya sangat kental akan
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pengaruh agama Islam dan kepercayaan lainnya. Berikutnya, lewat mantra dapat digali nilai budaya
yang lebih mendalam yaitu kepercayaan atau religi serta kebergunaannya.Demikian pula ungkapan,
di dalamnya mengandung nilai moral dan sosial dalam kehidupan masyarakat Banjar.
Kata kunci: Nilai, Sastra, Banjar

ABSTRACK
Society of South Kalimantan consists predominantly tribal Banjar. Banjar tribe from Borneo
indigenous and immigrant communities. Cultural and religious influence Banjar Society has
established its own system of life that contains the values of traditional and modern. These values
are a reflection of the livelihood of the people of Banjar in South Kalimantan. Oral literature is one
of the cultural data that describes the content of that value. Until now most of the oral tradition of
the Banjar still ongoing and some have shifted. The changing times is a factor that led to the
shifting of the tradition. Science and technology became a major supporter also causes oral
tradition in the Banjar it gradually marginalized. And once again, of the said tradition has spawned a
rich oral literature values, both social value and relegi.Membutuhkan great effort to be able to make
oral literature can be maintained and nicely terdokumen. So the data of oral literature Banjar
society can be realized in the form of written text that can be used as reference material and
cultural knowledge for the generation of oral selanjutnya.Tuturan is passed down from generation
to generation. There are a lot of oral literature that exists in people's lives in South Kalimantan in
general, both poetry and prose. In this paper the authors present four forms of oral literature as
folklore nonprosa shaped area Banjar.Empat verbal utterances that have no written script in ancient
times include, taboos, tatangar, spells and ungkapan.Keempat types of oral literature is very
important to be preserved, either through documentation and dissemination. Functions within
sentences such taboos are chanted by the elders "Banjar", among others, as a thickener religious
emotion or belief. This is due to man convinced of the existence of supernatural forces beyond their
realm. Or the Banjar is generally very thick of the influence of Islam and other faiths. Next, through
the mantra can dig deeper cultural values or religious beliefs, and that is also kebergunaannya.
Demikian expression, containing within it the moral and social values in public life Banjar.
Keywords: Value, Literature, Banjar

1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Secara umum, menurut Duranti (1971: 1) bahasa merupakan bagian terpenting
dari kebudayaan dan dipandang sebagai alat sosial, modus berpikir, dan praktik budaya.
Bahasa memiliki dua fungsi utama. Pertama, memadukan sistem pengetahuan dan
kepercayaan sebagai dasar tingkah laku budaya. Kedua, menjadi sarana transmisi dan
juga transformasi budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian,
bahasa dan budaya saling terkait erat dan lekat dan hubungan keduanya bersifat dinamis
dan saling memengaruhi.
Di samping itu, menurut Sapir-Whorf, bahasa pertama menentukan pola pikir dan
tingkah laku kita dalam interaksi verbal. Dengan kata lain, bahasa ikut menentukan
modus budaya. Selain itu, kepercayaan dan nilai budaya sering bersifat lokal dan
terungkap secara khas pada bahasa setempat.
Selanjutnya, P. W. J. Nababan (dalam Hidayat 2006: 29), seorang linguis
Indonesia, membagi fungsi bahasa sebagai komunikasi dalam kaitannya dengan
masyarakat dan pendidikan menjadi empat fungsi, yaitu 1) fungsi kebudayaan, 2) fungsi
kemasyarakatan, 3) fungsi perorangan, dan 4) fungsi pendidikan.
Bahasa Banjar merupakan bahasa pertama atau bahasa ibu bagi suku Banjar.
Bahasa ini menjadi lingua franca bagi penduduk Kalimantan Selatan pada umumnya. Jika
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di lihat dari segi fungsinya, Bahasa Banjar hingga sekarang masih eksis sebagai unsur
budaya yang menunjukkan identitas masyarakat Banjar. Bahasa ini juga berperan penting
dalam hubungan komunikasi dalam masyarakat Kalimantan Selatan yang berasal dari
ragam suku. Dalam kehidupan domestik atau perorangan suku Banjar pun bahasa ini
digunakan sebagai sarana yang handal dalam mengungkapkan segala sesuatu. Aneka
sastra lisan maupun tuturan sehari-hari
yang menggunakan bahasa Banjar pun
mengandung nilai-nilai lokal sebagai wujud edukasi akan budaya yang bersistem dari
masyarakat Banjar.
1.2 Masalah
Masalah yang di bahas dalam makalah ini adalah tentang deskrepsi empat sastra
lisan dalam bahasa Banjar dan nilai budaya yang dikandung dalam sastra tersebut.
1.3 Landasan Teori
Koentjaraningrat (1984:25) mengatakan bahwa nilai budaya itu adalah tingkat
pertama kebudayaan ideal atau adat. Nilai budaya adalah lapisan paling abstrak dan luas
ruang lingkupnya. Tingkat ini adalah ide-ide yang mengonsepsikan hal-hal yang paling
bernilai dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, sistem nilai budaya terdiri atas konsepsi
yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat mengenai hal-hal yang
harus mereka anggap bernilai dalam kehidupan. Oleh karena itu, suatu sistem nilai
budaya biasanya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia. Nilai-nilai
budaya yang dapat mendorong pembangunan, khususnya pembangunan watak adalah
gotong-royong, musyawarah, adil, dan suka menolong.
Pemahaman sebuah karya sastra tidak mungkin tanpa pengetahuan, sedikit
banyaknya mengenai kebudayaan yang melatarbelakangi karya sastra tersebut dan tidak
langsung terungkap dalam sistem tanda bahasanya. Pemisahan konensi budaya dari
konensi bahasa dan sastra sering kali tidak mudah atau tidak mungkin dilaksanakan ,
karena banyaknya konensi budaya telah banyak terkandung dalam sistem bahasa dan
sastra (Teew, 1984:100).
Sastra lisan yang dimiliki masyarakat Banjar beragam. Empat diantaranya adalah
Ungkapan, Mantra, Pamali, dan tatangar. Keempat karya ini merupakan hasil
pengenjawantaan msyarakat Banjar terhadap lingkungannya. Sebagai sebuah karya satra
lisan, tentu di dalamnya mengandung nilai budaya yang sangat berharga sebagai salah
satu referensi sikap yang positif.
Unsur nilai-nilai di dalam karya sastra dapat dijadikan pedoman dalam pembinaan
hidup sehari-hari. Ajaran di dalamnya dapat memperkaya batin bangsa. Hal semacam itu
pernah dikemukakan pada Seminar Pemgembangan Sastra bahwa masalah yang dihadapi
pemerintah dewasa ini adalah masalah pembinaan mental. Salah satu cara adalah dengan
penghayatan karya sastra, khususnya sastra lama, karena karya sastra mengungkapkan
rahasia kehidupan yang dapat memperkaya batin kita. Melalui karya sastra itu kita dapat
lebih mencintai dan membina kehidupan secara lebih baik dalam masyarakat (Ali,
1975:5).
Nilai budaya dapat meliputi nilai moral, sosial, individual adalah nilai religi. Nilai
moral menyangkut hubungan manusia dengan kehidupan diri pribadi sendiri atau cara
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manusia memperlakukan diri pribadi. Nilai moral tersebut mendasari dan menjadi
panduan hidup manusia yang merupakan arah dan aturan yang perlu dilakukan dalam
kehidupan pribadinya. Adapun nilai moral individual, meliputi:
(1) kepatuhan, (2)
pemberani, (3) rela berkorban, (4) jujur, (5) adil dan bijaksana, (6) meng- hormati dan
menghargai, (7) bekerja keras, (8) menepati janji, (9) tahu Balas Budi, (10) baik budi
pekerti, (11) rendah hati, dan (12) hati-hati dalam bertindak.
Nilai sosial itu terkait hubungan manusia dengan manusia yang lain dalam
kehidupan bermasyarakat. Dalam melakukan hubungan tersebut, manusia perlu
memahami norma-norma yang berlaku agar hubungannya dapat berjalan lancar atau
tidak terjadi kesalahpahaman. Manusia pun seharusnya mampu membedakan antara
perbuatan yang baik dan yang buruk dalam melakukan hubungan dengan manusia lain.
Adapun nilai-nilai sosial tersebut, meliputi: (1) bekerjasama, (2) suka menolong, (3) kasih
sayang, (4) kerukunan, (5) suka memberi nasihat, (6) peduli nasib orang lain, dan (7)
suka mendoakan orang lain.
Nilai religi pada dasarnya merupakan hubungan manusia dengan Tuhannya.
Salam (1997:15) mengemukakan bahwa akhlak atau moralitas manusia kepada Tuhan di
antaranya: (1) beriman; meyakini bahwa sesungguhnya Dia ada, (2) taat; menjalankan
perintah dan menjahui larangan-Nya, (3) ikhlas; kewajiban manusia beribadah kepadaNya dengan ikhlas dan pasrah, (4) tadlarru’ dan khusyuk; dalam beribadah hendaklah
sungguh-sungguh, merendahkan diri serta khusyuk kepada-Nya, (5) ar-raja’; mempunyai
pengharapan atau optimisme bahwa Allah akan memberikan rahmat kepada-Nya, (6)
husnud-dhan; berbaik sangka kepada Allah, (7) tawakal; mempercayakan sepenuhnya
kepada Allah, (8) bersyukur kepada Allah, dan (9) taubat dan istighfar.
1.4 . Metode dan Teknik
Metode penelitian ini adalah metode deskriptif, suatu pemaparan yang
menjelaskan hubungan antardata yang diperoleh dari kepustakaan dan yang menjadi
objek penelitian (Effendi, 1979:4).

2. Pembahasan
2.1 Bentuk Sastra Lisan dalam Bahasa Banjar
2.1.1 Mantra
Mantra memang tidak dikenal dalam masyarakat Banjar khususnya pada zaman
dahulu akan tetapi mereka menyebut mantra dengan sebutan bacaan. Bacaan yang
dimaksudkan adalah berisi kekuatan yang dapat merealisasikan kehendak dari yang
mengucapkannya. Karena itulah bacaan ini sangat berharga dan disimpan baik-baik
sebagai barang yang tak ternilai sebab digunakan diwaktu-waktu tertentu saja. Mantra
dalam masyarakat Banjar terdiri atas mantra
untuk diri sendiri seperti untuk
mempercantik diri dan mantra untuk orang lain seperti untuk menundukkan atau
mengobati orang lain. Salah satu contoh mantra yang digunakan untuk orang lain
(merias pengantin) sebagai berikut:
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Pur sinupur

Pur sinupur

Bapupur di mangkuk karang

Berbedak di mangkok karang

Bismillah aku mamupuri si…

Bismillah aku memupuri si…(disebut namanya)

Marabut cahaya si bulan tarang

Merebut cahaya si bulan terang

Mantra ini dibaca oleh juru rias pada saat akan melakukan tugasnya. Mantra ini
ditiupkan ke wajah pengantin, tidak boleh melalui mulut tetapi dengan nafas atau
hembusan hidung. Hal ini disebabkan mulut manusia bisa berdusta atau mengucapkan
kata-kata yang tidak baik; sedang nafas atau hidung tidak pernah berdusta.Dengan
membaca mantra ini diharapkan wajah pengantin setelah selesai dirias akan terlihat
bercahaya seperti bulan terang (bulan purnama).

2.1.2 Pamali
Pamali yang dianggap takhyul ini sangat luas penyebarannya di kalangan masyarakat
Banjar. Pamali merupakan larangan dalam salah satu golongan besar yang berhubungan
dengan masalah hidup manusia. Dalam kalimat pamali ini mengandung nilai-nilai
tradisional maupun modern yang sangat tepat untuk dilestarikan keberadaannya
meskipun sebagian besar kalimat pamali terasa mengandung ketakhayulan , akan tetapi
justru di balik “kepamalian” yang ada dalam tuturan lisan masyarakat Banjar memiliki
sesuatu yang tersembunyi dari segi tujuan atau manfaat yang disesuaikan dengan
pengadabtasian power nalar yang ada. Contoh pamali, yaitu
Pamali duduk di tangga, bisa ngalih baranak
‘Jangan duduk di tanggga, nanti sulit melahirkan’,
Pamali maandak wancuh di dalam panci nang batutup,
bisa ngalih baranak‘Jangan meletakkan sendok nasi di dalam panci tertutup, nanti sulit melahirkan’,Pamali
mangantup lawang, lamari atawa lalungkang, parahatan ada nang handak baranak, bisa ngalih
baranak’Jangan menutup pintu, lemari atau jendela, saat ada yang mau melahirkan, nanti sulit melahirkan.’

2.1.3

Tatangar

Tatangar merupakan bagian dari sistem kepercayaan masyarakat Banjar. Simbol, ciri
atau tanda ini menurut para penuturnya dianggap sebagi sebuah firasat yang
mengandung makna tertentu. Kalimat tatangar ini mengandung nilai-nilai tradisional
maupun modern yang sangat tepat untuk dilestarikan keberadaannya meskipun sebagian
besar kalimat tatangar terasa mengandung ketakhayulan , akan tetapi justru di balik
“ketatangaran” yang ada dalam tuturan lisan masyarakat Banjar memiliki sesuatu yang
tersembunyi dari segi tujuan atau manfaat. Contoh tatangar yaitu
Bila baras dikarubuti samut, sangkaanya harga baras cagar naik
‘Bila beras dikerebuti semut, pertanda harga beras bakal naik’
Bila kelalawar masuk rumah, tandanya ada urang nang handak baniat jahat
‘Bila kelelawar masuk ke dalam rumah, tandanya ada orang yang akan berniat jahat’
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Bila kita menabrak kucing hingga terluka, maka si penabrak akan kena penyakit berat, kecuali kucingtersebut
diobati sampai sembuh
‘Bila kita menabrak kucing hingga terluka, maka si penabrak akan terkena penyakit berat, kecuali kucing
tersebut diobati sampai sembuh’

2.1.4 Ungkapan
“ Ungkapan itu lahir dari pengalaman-pengalaman hidup seseorang dan diterjemahkan
sebagai sesuatu yang memilki nilai dalam pandangan dan pikiran selanjutnya mampu
ditransformasikan kepada orang lain. transformasi yang berbentuk tradisional yang pada
giliranya dimiliki oleh generasi berikutnya “ (Syamsiar Seman , Banjarmasin post, 6 Mei
1995).
Contoh ungkapan dalam bahasa Banjar, seperti ada buntutnya ‘ada ekornya’
dalam bahasa Indonesia secara gramatikal berarti ekor yang dimiliki oleh seekor hewan.
Tetapi ada buntutnya selain memilki makna gramatikal seperti di atas, juga mempunyai
makna lain yang tidak menurut kaidah gramatikal tersebut, yaitu telah mempunyai anak
atau kelanjutan dari suatu perselisihan
Contoh lain dalam bahasa Banjar adalah, takana daging saurang ‘terkena daging
sendiri’ menurut kaidah umum gramatika bahasa Indonesia berarti
melukai daging
sendiri. Tetapi takana daging saurang ‘terkena daging sendiri’ dalam bahasa Indonesia
tidak hanya mempunyai makna menurut kaidah gramatika tersebut, tetapi juga berarti
menyakiti keluarga sendiri .

2.2 Nilai Budaya Dalam Sastra Banjar
2.2.1 Nilai Moral
Nilai moral menyangkut hubungan manusia dengan kehidupan diri pribadi sendiri
atau cara manusia memperlakukan diri pribadi. Nilai moral tersebut mendasari dan
menjadi panduan hidup manusia yang merupakan arah dan aturan yang perlu dilakukan
dalam kehidupan pribadinya.
Nilai moral yang terdapat dalam keempat sastra lisan yang diaksud di sini meliputi
kandungan makna dalam keempat sastra atau fungsi yang terdapat dalam sastra Banjar.

Mantra
Manangkal Parbuatan Jahat Urang Lain
Bismillahirrahmanirrahim

Dengan nama Allah Tuhan Yang Maha
Pengasih lagi Maha Penyayang
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Ruh kayu runggang raya

Roh kayu berongga besar

Putar tulak putar tilik

Putar tolak putar intip

Putar mantuk

putar pulang

Mantuklah kepada si Anu

pulanglah kepada si Anu

(urang nang maulah/ mangaluarakan ilmu (maksudnya
orang
yang
mengeluarkan ilmu jahat)
nang babuat

yang berbuat

Barakat La ilaha illallah

Berkat tiada Tuhan melainkan Allah

Muhammadarasulallah

Muhammad pesuruh Allah

membuat/

Mantra ini dibaca oleh orang yang ingin terhindar dari perbuatan jahat orang lain
(ilmu hitam) saat bepergian ke suatu tempat. Mantra ini dibaca sebanyak tiga kali saat
hendak keluar rumah waktu berada di ambang / depan pintu rumah dan dibaca lagi tiga
kali saat mulai memasuki daerah / kampung yang dituju. Dengan membaca mantra ini
diharapkan orang yang membacanya terhindar dari perbuatan jahat orang lain atau ilmu
hitam saat bepergian ke daerah atau kampung tertentu.Nilai moral pada mantra ini
adalah keberanian. Pembaca mantra berani menangkal suatu perbuatan yang memiliki
kekuatan jahat .

Pamali
Pamali bacaramin sambil barabah, bisa karindangan saurangan
‘Jangan bercermin sambil berbaring, bisa kasmaran sendiri’

Umumnya pamali ini ditujukan kepada kaum wanita yang belum menikah. Mereka
dilarang bercermin sambil berbaring sebab hal itu diyakini bisa menyebabkan
pelakunya kasmaran sendiri.
Bercermin sambil berbaring kurang baik, dikhawatirkan cermin yang digunakan tersebut
bisa jatuh dan menimpa wajah, akibatnya wajah akan terluka terkena pecahan cermin.
Dikaitkan dengan logika, pamali ini tidak bisa diterima akal. Kalimat bisa karindangan
saurangan sengaja disertakan penutur pamali sebagai peringatan terhadap gadis yang
suka menyia-nyiakan waktu dengan banyak bercermin. Melalui pamali ini secara tidak
langsung orang tua mendidik anak gadisnya agar memanfaatkan waktu dengan baik.Nilai
moral yang terkandung dalam pamali ini adalah kehati-hatian.

Tatangar
Batang paring bacagat di tangah banyu, tandanya ada urang mati tinggalam
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‘Batang bambu tegak di tengah air, tandanya ada orang mati tenggelam’

Masyarakat Kalimantan tidak lepas dengan air sungai atau banjir.Biasanya bila air
melimpah deras apa saja benda bisa larut. Bantang bambu sering dijumpai di sekitar
aliran air. Patahan batang bambu ini sering pula timbul tenggelam mengikuti aliran air
yang membawanya.
Apabila batang bambu tersebut terlihat tegak di tengah derasnya air, tandanya
ada yang mati tenggelam. Masyarakat Banjar sebagiannya mempercayai tatangar ini.
Benar atau tidaknya mesti kita ambil pelajarannya. Sebagai bagian dari masyarakat yang
dominan berada di lingkungan air, henaknya hati-hati dan waspada menjaga harta, diri
dan keluarga, serta tidak lupa meminta perlindungan pada Allah.Tatangar ini
mengandung nilai moral kehati-hatian.

Ungkapan
batis kada bamata‘kaki tidak bermata’
Ungkapan ini berisi anjuran agar kita hati-hati dalam melangkah dalam
kehidupan. Nilai moral kehati-hatian dan nasihat terdapat dalam ungkapan ini.

2.2.2 Nilai sosial
Nilai sosial itu terkait hubungan manusia dengan manusia yang lain dalam
kehidupan bermasyarakat. Dalam melakukan hubungan tersebut, manusia perlu
memahami norma-norma yang berlaku agar hubungannya dapat berjalan lancar atau
tidak terjadi kesalahpahaman. Manusia pun seharusnya mampu membedakan antara
perbuatan yang baik dan yang buruk dalam melakukan hubungan dengan manusia lain.
Nilai sosial yang terdapat dalam empat sastra lisan Banjar ini berkaitan dengan
peduli terhadap orang lain. Kepedulian merupakan hal yang sungguh patut terus dipupuk
oleh setiap orang agar selalu terjalin rasa kebersamaan yang positif. Dari empat sastra
lisan ini, nilai budaya yang dimaksud dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti fungsinya
maupun maknanya. Nilai sosial yang dimaksud dapat dilihat pada contoh berikut.

Mantra pelasik (pulasit)
Atma saupi

Atma saupi

Aku tahu asal ikam

Aku tahu asalmu

Karak naraka jahanam

Kerak neraka jahanam

Nuna, nuni

Nuna, nuni

Aku tahu asal ikam

Aku tahu asalmu
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Kerak kuriping api naraka

Kerak dasar api neraka

Balari ikam ka sisi alam

Menyingkinr kamu ke sisi alam

Kalu kada lari kusumpahi

Kalau tidak menyingkir, akan kusumpah

Ah! Balunta

Ah! Balunta

Mantra ini biasanya dibaca oleh orang ‘pintar” khusus penyembuh penyakit pulasit
dengan harapan si penderita segera terbebas dari deritanya. Mantra pelasik digunakan
oleh ahli pengobatan yang dengan sigap akan menangani derita orang yang terkena
pulasit ini.

Pamali
Pamali mahirup gangan di wancuh, calungap sandukan
‘Jangan menyeruput kuah sayur di sendok nasi, suka menyela pembicaraan orang’

Pamali ini menyatakan larangan menyeruput kuah sayur dengan menggunakan
sendok nasi sebab hal ini bisa menyebabkan pelakunya menjadi orang yang suka menyela
pembicaraan orang. Pamali ini ditujukan kepada semua orang, baik laki-laki maupun
perempuan.
Pada masyarakat Banjar, sayur yang akan disantap bersama biasanya diletakkan dalam
satu wadah beserta sendok nasi. Jika ada seseorang yang menyeruput kuah sayur
tersebut dengan menggunakan sendok nasi itu, artinya sayur yang di dalam wadah
tersebut bekas mulutnya.
Kuatnya pengaruh pamali ini pada masyarakat penuturnya menyebabkan mereka tidak
berani melanggar larangan ini. Mereka khawatir jika larangan ini dilanggar, mereka akan
menjadi orang yang suka menyela pembicaraan orang. Orang yang suka menyela
pembicaraan orang lain biasanya akan dijauhi dari pergaulan.Perbuatan menyela
merupakan sesuatu hal yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Rasa tidak
menghargai orang lain tergambar di sini jika kita suka menyela pembicaraan.
Larangan ini sekaligus mengandung nasihat agar peduli akan kebersihan
makanan. Makanan yang sudah kotor akibat mulut kita sangat tidak baik bagi orang lain
yang menggunakan sendok yang sama saat menganbil sayur tersebut.

Tatangar
Bila bamimpi batamu urang nang sudah mati kalihatan marista atawa maririgat tapi kada bapander,
tandanya aruwahnya minta dikirimi pahala.
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‘Bila bermimpi bertemu orang yang sudah meninggal, terlihat memberi kasihan atau kotor, tetapi tidak
berbicara, pertanda arwahnya minta dikirimi doa atau pahala’

Jika orang yang sudah meninggal dunia datang ke mimpi seseorang tanpa
berbicara, diyakini bahwa sebenarnya roh orang tersebutlah yang datang. Jika rohnya
tersebut tampak sedih atau kotor, maka para penutur wahana atau tatangar ini yakin
bahwa roh tersebut tengah tersiksa di akhirat sehingga perlu didoakan agar arwahnya
menjadi tenang.
Dengan adanya sugesti yang kuat terhadap wahana atau tatangar ini, diharapkan
para penuturnya dapat lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Dengan mendoakan
arwah tersebut, berarti dia juga telah mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, misalnya
dengan membaca doa dari ayat-ayat Al Quran.
Dengan demikian, anjuran ini mengandung nasihat agar peduli kepada orang sekitar yang
sudah meninggal. Cara pedulinya dengan mendoakan orang tersebut.

Ungkapan
Ringan hati’ringan hati’ atau ringanan tangan

Ungkapan ini mengandung makna orang yang suka menolong orang lain. Rasa peduli
akan kesulitan orang lain diungkapkan dengan ungkapan ini. Hati yangs selalu senang
memberi pertolongan mengambarkan rasa kepedulian yang tinggi terhadap pihak lain.

2.2.3 Nilai religi
Nilai religi pada dasarnya merupakan hubungan manusia dengan Tuhannya.Nilai
yang dimaksu dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
Mantra
Mantra agar taguh lawan wanyi ‘mantra kebal terhadap lebah’
Bismillahirrahmanirrahim

Dengan nama Allah Tuhan Yang Maha
Pengasih lagi Maha Penyayang

Asal dari kajadian wanyi adalah

Asal terjadinya tawon dan sejenisnya

karak nasi

adalah dari kerak nasi

Barakat La ilaha illallah

Berkat tiada Tuhan, melainkan Allah

Muhammadar Rasulullah

Muhammad pesuruh Allah

Mantra ini dibaca oleh orang yang ingin kebal terhadap gigitan segala jenis tawon.
Dengan membaca mantra ini diharapkan segala macam jenis tawon tidak akan berselera
menggigit dan kalaupun menggigit, insya Allah tidak akan membahayakan. Mantranya
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dibaca satu kali sebelum melewati sarang tawon sambil ditiupkan ke arah sarang tersebut
sebanyak tiga kali. Mantra ini menggambarkan nilai religi akan kepercayaan terhadap
Tuhan. Keyakinan yang kuat bahwa melalui ucapan mantra yang bernilai religi ini akan
melindunginya dari sengatan lebah

Pamali
Pamali guring imbah Asar, kaina pas tuha bisa gagilaan
‘pantang tidur setelah ashar, nanti setelah tua bisa kurang ingatan’

Pamali ini digunakan sebagai nasihat tersirat yaitu jangan tidur setelah ashar
bisa gila sewaktu tuanya. Kalimat ini sebenarnya menganjurkan kita agar memelihara
prilaku tidak sepantasnya diwaktu menjelang magrib. Sebab apabila kita tidur di waktu
menjelang magrib jangan-jangan ketiduran sampai magrib bahkan Isya.Lalu bagaimana
ada waktu lagi dengan bersih-bersih diri, shalat dan aktivitas ibadah sesudah
ashar.Berangkat dari hal inilah kalimat pamali ini terlahir dengan tujuan yang baik.Agar
para pendengar pamali kalimat ini menjadi patuh dan menyadari akan makna dari
kalimat ini.

Tatangar
Bila sanja kalihatan kuning, tandanya urang malapas wisa
‘Bila senja terlihat kuning, tandanya orang melepas penyakit gaib’

Di tengah masyarakat Banjar hingga sekarang dikenal senja kuning. Senja ini
memiliki cuaca yang kekuning-kuningan. Biasanya dari atas langit hingga ujung langit bias
matahari yang bewarna kuning tersebut terlihat menyelimuti alam sekitarnya. Senja yang
agak tidak biasanya ini menciptakan pernyataan lisan tentang hubungan senja dengan
penyakit yang tidak wajar.
Nasihat yang dapat kita ambil dari tatangar ini adalah jangan keluar di waktu senja.
Magrib masuk menjelang malam. Sebaiknya kita sembahyang dahulu daripada keluar
rumah.

Ungkapan
dijamak jibril ‘dijamak jibril’

Ungkapan ini menjelaskan seseorang yang dapat keberuntungan dengan tidak
disangka-sangka, Unsur religi di sini tergambar dalam ungkapan tersebut. Masyarakat
Banjar mengibaratkan Jibril sebagai malaikat yang membawa rahmat dari Tuhan.

Konferensi Internasional Kesusastraan XXII UNY-HISKI, 2012

78
3. KESIMPULAN
3.1 Simpulan
Masyarakat Kalimantan Selatan dominan terdiri atas suku Banjar. Suku Banjar
berasal dari masyarakat asli Kalimantan dan masyarakat pendatang. Budaya dan religi
yang mempengaruhi asyarakat Banjar telah membentuk sistem kehidupan tersendiri yang
mengandung nilai-nilai tradisional maupun modern. Nilai-nilai tersebut merupakan
cerminan dari tata kehidupan masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan.Sastra lisan adalah
salah satu data budaya yang menggambarkan kandungan nilai tersebut.Tuturan lisan ini
diwariskan dari generasi ke generasi. .Empat tuturan lisan yang tidak memiliki aksara
tulis pada zaman dulu ini meliputi, pamali, tatangar, mantra dan ungkapan.Keempat jenis
sastra lisan ini sangatlah penting dijaga kelestariannya, baik lewat dokumentasi maupun
sosialisasi. Kandungan nilai budaya yang meliputinya terdiri atas nilai moral, sosial, dan
religi.
3.2 Saran
Semoga peneliti lainnya yang peduli akan kesuasatraan lisan daerah dapat
mengkaji lebih dalam lagi mengenai sastra lisan Banjar ini.
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TRADISI LISAN CIREBON:
KAJIAN MORFOLOGI PROPP PADA BABAD
CIREBON VERSI KLAYAN
Weli Meinindartato7

Abstrak
Babad Cirebon merupakan salah satu jenis tradisi lisan yang diwariskan masyarakat
pendukungnya. Namun saat ini, Tradisi Lisan kadang kala dipandang sebelah mata oleh masyarakat
umum, bahkan masyarakat pemiliknya. Padahal sebagai peristiwa sosial budaya, Tradisi Lisan ialah
suatu bentuk pendokumentasian dari sejarah budaya dalam masyarakat tradisional yang menjadi
milik komunitas. Dalam pandangan Tradisi Lisan, Babad Cirebon memiliki bentuk kelisanan
sekunder (secondary orality) yakni tradisi melisankan sebuah tulisan pada peristiwa pembacaan
teks tersebut dan itu dipertunjukkan sebagai bagian sebuah ritual masa kini di Kerajaan Kanoman
Cirebon. Kajian dalam tulisan ini bertujuan menganalisis Babad Cirebon dengan teori morfologi yang
dibentuk Propp, yaitu terdapat 31 fungsi yang telah ia rumuskan. Babad Cirebon adalah suatu naskah
yang menceritakan sejarah terbentuknya kebudayaan Cirebon berserta kerajaannya. Babad Cirebon
memiliki banyak versi dan dialih aksarakan oleh beberapa orang. Dari beberapa versi yang ada, ratarata setebal 50 sampai dengan 200-an halaman, tersebar di beberapa tempat dan kurun waktu
berbeda maka Versi Klayan dipilih pengkaji karena telah terbit dalam buku yang dikeluarkan oleh
pemerintah sehingga memudahkan penulis untuk menganalisis Babad Cirebon. Naskah Klayan yang
terdiri dari 43 pupuh ini dialih aksara oleh S.Z.Hadisucipto. Naskah Klayan diterbitkan oleh Depatemen
Pendidikan dan Kebudayaan pada Proyek Penerbitan Bacaan dan Sastra Indonesia dan Daerah pada
tahun 1979. Lebih utama bahwa penelitian ini hadir dikarenakan ketertarikan penulis saat
menyaksikan acara Pembacaan Babad Cirebon dilakukan pada perayaan 1 Suro di Keraton Kanoman
Cirebon di tahun 2010. Di tahun berikutnya (2011) pengkaji ikut menyimaknya kembali secara
langsung di tempat acara tersebut. Pengkaji ingin mengawali penelitian Babad Cirebon dengan
mengkaji teks yang telah diterbitkan secara meluas di masyarakat. Pada penelitian selanjutnya,
pengkajian dilakukan satu persatu di tiap versi Babad Cirebon baik yang berupa naskah tertulis
dengan beragam aksara dan bahasa maupun versi dalam bentuk pertunjukan pembacaan Babad
Cirebon saat ini yang telah diringkas. Maka dari itu, pengkaji mengawalinya dengan menganalisis teks
naskah Versi Klayan ini. Fungsi-fungsi dalam teori morfologi Propp sebanyak 31 tersebut pada Babad
Cirebon hanya terdapat 24 fungsi yang ada dalam teks Babad Cirebon, sedangkan fungsi-fungsi yang
tidak ada sebanyak 7. Urutan fungsi yang disebutkan Propp (nomor 3) ternyata tidaklah senantiasa
sama seperti pendapatnya.
Kata kunci: Babad Cirebon, tradisi lisan, morfologi Propp, fungsi-fungsi Propp, kelisanan sekunder,
Babad Cirebon versi Klayan.

1. Pendahuluan
Babad Cirebon adalah suatu naskah yang menceritakan sejarah terbentuknya
kebudayaan Cirebon berserta Kerajaannya. Babad Cirebon memiliki banyak versi dan
7
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dialih aksarakan oleh beberapa orang. Dari beberapa versi yang ada, rata-rata setebal 50
s.d. 200-an halaman. Namun, kali ini dalam kajian Babad Cirebon yang akan diteliti oleh
penulis adalah berdasarkan versi Naskah Klayan. Naskah asli dari versi tersebut
sesungguhnya dimiliki oleh Taryadi Cakradipura, seorang perwira menengah asal
Magelang, yang tinggal di Jalan Klayan 65 sejak tahun 1950-an, sehingga naskah ini
disebut Naskah Klayan. Naskah Klayan yang terdiri dari 43 pupuh ini dialih aksara oleh
S.Z.Hadisucipto. Naskah Klayan telah diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan pada Proyek Penerbitan Bacaan dan Sastra Indonesia dan Daerah pada
tahun 1979.
Lebih utama bahwa penelitian ini hadir dikarenakan ketertarikan penulis saat
menyaksikan Pembacaan Babad Cirebon dilakukan pada perayaan 1 Suro di Keraton
Kanoman. Namun, perayaan 1 Suro yang dilakukan masyarakat umum di Indonesia belum
tentu waktunya sama dengan perhitungan keraton ini. Perayaan Keraton Kanoman
Berdasarkan perhitungan peredaran bulan sedangkan pemerintah lebih pada peredaran
matahari di tiap tahunnya. Berdasarkan pengakuan informan, dan pengalaman peneliti
dalam mengamati Pembacaan Babad Cirebon dalam 2 tahun ini, di Kanoman dibacakan
babad tersebut lebih beberapa hari akan tetapi masih dalam serangkaian ritual 1 Suro.
Pembacaan Babad Cirebon lebih menekankan ritual pertunjukan atas naskah yang
diringkas guna keperluan seremonial Keraton dan pemerintah setempat. Berdasarkan
kesempatan temuan di atas, penulis ingin mengawali penelitian Babad Cirebon dengan
mengkaji teks yang telah terbit luas di masyarakat. Pada penelitian selanjutnya, penulis
akan mengkaji satu persatu di tiap ragam baik yang berupa naskah tertulis maupun
dalam bentuk pertunjukan pembacaan babad Cirebon. Maka dari itu, pengkaji
mengawalinya dengan menganalisa teks naskah Klayan ini.
Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis Babad Cirebon secara morfologis. Metode
yang digunakan adalah analisis morfologi yang dilakukan Vladimir Propp terhadap cerita
rakyat Rusia. Dimungkinkan bahwa cerita rakyat di Indonesia memiliki beberapa
kesamaan fungsi yang telah diformulasikan oleh Propp, maka dapat pula Babad Cirebon
ini dapat diteliti lebih lanjut dengan pendekatan yang dihasilkan Propp.

2. Landasan Teori
Vladimir Propp (1895-1970) melakukan penelitian pada objek cerita rakyat Rusia.
Seratus dongeng menjadi bahan observasinya yang dilakukan pada tahun 1920-an, dan
terbit pada edisi pertama tahun 1927. Hasil temuannya menjadi perbincangan publik di
kalangan akademisi saat tahun 1950-an hingga 1960-an, maka diterbitkannya edisi kedua
pada tahun 1968 dengan terjemahan bahasa Inggris serta diberikan komentar oleh Alan
Dundes, seorang ahli tradisi lisan yang berperan menyebarluaskan pandangan Propp.
Sebagai ahli linguistik, Propp menyadari betapa sedikit kajian ilmiah yang mendalami
fungsi cerita rakyat. Di permukaan, cerita rakyat tampak kacau balau atau tidak
terstruktur. Akan tetapi, jika dicermati lebih mendalam ternyata cerita rakyat memiliki
struktur yang konsisten.
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Propp berpendapat bahwa semua cerita rakyat diteliti memiliki struktur yang sama.
Dengan demikian, walaupun satu cerita terdapat tokoh dan karakter yang berbeda,
namun tindakan dan perannya (fungsi) memiliki kesamaan. Aksi pebuatan merupakan
unsur yang tetap sedangkan pelaku adalah unsur yang berubah.Tokoh tidaklah penting,
tetapi aksi dari tokoh tersebutlah yang menjadi penting untuk dianalisa dan mencari
motifnyalah yang perlu dilakukan oleh peneliti. Hasil dari observasi yang dilakukan Propp
telah menemukan formula plot pada dongeng (cerita rakyat, fairy tale).
Propp mendapatkan sejumlah 31 fungsi tindakan yang terdapat pada cerita rakyat.
Secara ringkas dikelompokkan pada 7 tindakan, antara lain
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

penjahat,
donor,
penolong,
putri dan ayahnya,
orang yang menyuruh,
Wira (pahlawan), dan
wira palsu (pahlawan palsu)

Formulasi yang dilakukan oleh Propp (1968: 21-23) memiliki 4 aturan dasar, antara lain:

1. Fungsi watak yang menjadi unsur yang stabil dan tetap dalam sebuah cerita
tanpa memperhatikan cara dan siapa yang mengisi fungsi-fungsi tersebut.
2. Jumlah fungsi yang diketahui dalam fairy tale adalah terbatas.
3. Urutan fungsinya adalah selalu identik (sama)
4. Semua cerita rakyat bagian dari satu tipe dari satu struktur

Fungsi-fungsi Propp tersebut antara lain: (Propp, 1968:26-65)
1. One of the members of a family absents himself from home.
2. An interdiction is addressed to the hero.
3. The interdiction is violated.
4. The villain makes an attempt at reconnaissance.
5. The villain receives information about his victim.
6. The villain attempts to deceive his victim in order to take possession of him or his
belongings.
7. The victim submits to deception and thereby unwittingly helps his enemy.
8. The villain causes harm or injury to a member of a family/ or,
8a. One member of a family either lacks something or desires to have something.
9. Misfortune or lack is made known; the hero is approached with a requestor command;
he is allowed to go or he is dispatched.
10. The seeker agrees to or decides upon counter-action.
11. The hero leaves home.
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12. The hero is tested, interrogated, attacked, etc., which prepares the way for his
receiving either a magical agent or helper.
13. The hero reacts to the actions of the future donor.
14. The hero acquires the use of a magical agent.
15. The hero is transferred, delivered, or led to the whereabouts of an object of search.
16. The hero and the villain join in direct combat.
17. The Hero is branded.
18. The villain is defeated.
19. The initial misfortune or lack is liquidated.
20. The hero returns
21. The hero is pursued.
22. Rescue of the hero from pursuit.
23. The hero, unrecognized, arrives home or in another country.
24. A false hero presents unfounded claims.
25. A difficult task is proposed to the hero.
26. The task is resolved.
27. The hero is recognized.
28. The false hero or villain is exposed.
29. The hero is given a new appearance.
30. The villain is punished.
31. The hero is married andascends the throne.
Teori Propp di atas akan digunakan untuk menganalisis Babad Cirebon yang tedapat
43 pupuh versi Naskah Klayan.

3. Analisis Morfologi
3.1Ringkasan Cerita
Pupuh Pertama
Dangdanggula, 13 Bait. Pupuh ini diawali oleh kalimat Bismillahi ya rakhman nirakhim.
Pupuh ini menceritakan lolosnya Walangsungsang—putra Prabu Siliwangi—yang
berkeinginan mencari agama Nabi Muhammad. Walangsungsang –yang juga putra
mahkota Kerajaan Pajajaran—berkeinginan untuk berguru agama Nabi Muhammad. Lalu,
ia mengutarakan maksudnya kepada ayahandanya, Prabu Siliwangi. Namun, Prabu
Siliwangi melarang bahkan mengusir Walangsungsang dari istana. Pada suatu malam,
Walangsungsang melarikan diri meninggalkan istana Pakuan Pajajaran. Ia menuruti
panggilan mimpi untuk berguru agama nabi (islam) kepada Syekh Nurjati, seorang
pertapa asal Mekah di bukit Amparan Jati cirebon. Dalam perjalanan mencari Syekh
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Nurjati, Walangsungsang bertemu dengan seorang pendeta Budha bernama Sang
Danuwarsi.
Pupuh Kedua
Kinanti, 24 bait. Pupuh ini menceritakan perjalanan Rarasantang –adik Walangsungsang
yang juga berkeinginan untuk mempelajari agama nabi –yang menyusul kakaknya hingga
pertemuannya dengan Walangsungsang di Gunung Merapi. Setiap hari, Rarasantang amat
bersedih hati ditinggalkan pergi oleh kakaknya. Ia terus menerus menangis. Jerit hatinya
tak tertahankan lagi hingga akhirnya ia pun pergi meninggalkan istana Pakuan Pajajaran.
Pupuh Ketiga
Asmarandana, 16 bait. Di bukit Ciangkup—tempat bertapa seorang pendeta Budha
bernama Sanghyang Naga—Samadullah diberi pusaka berupa sebilah golok bernama
golok Cabang yang dapat berbicara seperti manusia dan bisa terbang.
Pupuh Keempat
Megatru,26 bait. Ketika tiba di Gunung Cangak, Walangsungsang melihat pohon kiara
yang setiap cabangnya dihinggapi burung bangau. Walangsungsang bermaksud
menangkap salah seekor burung bangau itu, tetapi khawatir semuanya akan terbang
jauh.
Pupuh Kelima
Balakbak, 16 bait. Setibanya di gunung Jati, Walangsungsang menghadap Syekh Nurjati
yang juga bernama Syekh Datuk Kafi yang berasal dari Mekah, dan masih keturunan Nabi
Muhammad dari Jenal Ngabidin.
Pupuh Keenam
Menggalang, 13 bait. Selanjutnya, Cakrabumi membuka hutan dengan Golok Cabang.
Dengan kesaktian Golok Cabang, hutan lebat telah dibabat dalam waktu singkat.
Pupuh Ketujuh
Sinom, 24 bait. Ketika Syekh Datuk Kahfi menemui Walangsungsang di Kebon Pesisir, ia
menganjurkan supaya Walangsungsang dan adiknya menunaikan ibadah haji ke Mekah.
Pupuh Kedelapan
Asmarandana, 13 bait. Ketika Rarasantang tengah hamil tujuh bulan, ia ditinggalkan
suaminya yang bermaksud mengunjungi negeri Rum menengok pamannya, Raja Yutta.
Pupuh Kesembilan
Sinom, 15 bait. Pupuh ini menceritakan kesedihan Rarasantang yang ditinggal mati oleh
suaminya, serta kisah kembalinya Walangsungsang ke tanah Jawa.
Pupuh Kesepuluh
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Maskumambang, 13 bait. Dengan mengucap bismillah,
pelayarannya meninggalkan Mekah menuju Cirebon.

Syekh

Bayan

memulai

Pupuh Kesebelas
Dangdanggula, 12 bait. Abdul Iman melanjutkan perjalanannya mengembara sebagai
pencari ikan, sementara Syekh Bayan pergi ke Gunung Gajah. Cerita beralih pada kisah
kelahiran Syarif Hidayat. Tersebutlah Rarasantang di Mesir. Ia melahirkan bayi kembar
laki-laki: anak pertama diberi nama Syarif Hidayat, sedangkan anak kedua syarif
(Ng)aripin.
Pupuh
Keduabelas
Sinom, 21 bait. Setelah membaca kitab rahasia yang menjelaskan bahwa lamun sira arep
luwi, gegurua ing Mukhamad ( jika ingin menjdi manusia istimewa bergurulah kepada
Muhammad ), Syarif Hidayat merasa setengah tidak percaya terhadap amanat yang
tertera dalam buku itu.
Pupuh Ketigabelas
Kinanti, 30 bait. Ketika Syarif Hidayat berada di makam Nabi Sulaeman, jenazah Nabi
Sulaeman seolah-olah hidup dan memberikan cincin Mulikat kepadanya. Syekh Nataullah
mencoba merebut cincin tersebut, tetapi tidak berhasil.
Pupuh Keempatbelas
Sinom, 28 bait. Suatu ketika, Nabi Aliyas ( Ilyas ) menyamar sebagai seorang wanita
pembawa roti. Ia menawarkan kepada Syarif Hidayat bahwa rotinya adalah roti sorga,
dan barang siapa yang memakan roti itu, ia akan mengerti berbagai macam bahasa Arab,
Kures, Asi, Pancingan, Inggris, dan Turki.
Pupuh Kelimabelas
Kinanti, 26 bait. Di langit ketujuh Syarif Hidayat “bertemu” dengan Nabi Muhammad yang
sedang tafakur. Nabi Muhammad menjelaskan bahwa ia sudah meninggal. Karena itu, ia
tidak boleh mengajar umat manusia.
Pupuh Keenambelas
Sinom, 27 bait. Syekh Nurjati berusaha menghindari pertemuan dengan Syarif Hidayat.
Ketika tamunya datang, ia meninggalkan sepucuk surat dan meminta agar Syarif Hidayat
menyusul ke Gunung Gundul. Ia segera menyusul ke Gunung Gundul, tetapi Syekh Nurjati
pergi
ke
Gunung
Jati.
Pupuh Ketujuhbelas
Amarandana, 48 bait. Di Gunung Gajah, Syekh Bayanullah ternyata telah berganti nama
menjadi Pajarakan. Tetapi, saat ia menanam jagung, namanya menjadi Syekh Jagung
atau Syekh Majagung, atau Ki Dares jika sedang enau. Suatu ketika, Ki Dares tengah
bersenandung seraya memahat enau, datanglah Syarif Hidayat. Ki Dares kagum melihat
keampuhan kalimah syahadat yang diucapkan oleh Syarif Hidayat yang dapat
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merontokkan buah pinang dan mengubahnya menjadi emas, dan ia berkeinginan untuk
berguru kepadanya.
Pupuh Kedelapanbelas
Dangdanggula, 25 bait. Ketika Syarif Hidayat tiba di Mesir, ia diminta oleh adiknya, Syarif
Arifin, untuk memangku jabatan sebagai Raja Mesir. Tetapi, ia tidak mau menjadi raja. Ia
tetap memilih sebagai ulama. Ia hanya meminta kepada adiknya seorang kemenakannya
yang bernama Pulunggana untuk diajak berkelana. Dari Mesir, Syarif Hidayat pergi ke
Rum mengunjungi pamannya, Raja Yutta, lalu ke negeri Cina dan mengabdikan dirinya
pada raja Cina.
Pupuh Kesembilanbelas
Asmarandana, 18 bait. Pupuh ini menceritakan kisah Sunan Kalijaga sebagai kisah
selingan dalam cerita Sunan Gunung Jati. Sunan Kalijaga adalah anak Dipati Tuban,
Suryadiwangsa. Ia adalah anak tunggal yang telah menjadi yatim piatu sejak menjelang
masa akil-baligh. Nama kecilnya adalah Nurkamal. Ia bercita-cita ingin menjadi manusia
yang terpuji dan mulia. Setiap hari, ia membagi-bagikan sedekah kepada para menteri
dan seluruh rakyatnya. Sedekahnya dibagikan tanpa pilih bulu, penjudi, pemadat,
pemabuk, dan para pelaku perbuatan maksiat, semuanya boleh ikut menghabiskan
hartanya.
Pupuh Keduapuluh
Pangkur 26 bait,Adipati Urawan sangat sayang kepada Syarif Durakman.Suatu hari, ia di
ajak berburu ke hutan,tetapi senjata Sang Adipati Urawan tertinggal di istana. Durakman
di suruh mengambil senjatanya. Ketika ia tiba di kadipaten, ia melihat istri adipati sedang
bermesraan dengan Raden Turna, anak Patih Judipati. Durakman segera kembali ke
hutan dengan membawa tombak Sang Adipati. Istri adipati yang takut rahasianya
terbongkar segera menyusul suaminya ke hutan dengan kereta. Lalu, mengadukan bahwa
Durakman telah berlaku tidak senonoh kepada dirinya.
Pupuh Keduapuluh Satu
Dangdanggendis, 25 bait. Di negeri Diriliwungan, Durakman tersesat ke puri di belakang
istana.Di sana, ia melihat banyak kuburan. Kedatangan Durakman diketahui oleh para
penjaga. Lalu ia ditangkap dan dihadapkan pada Ratu Diriliwungan. Ia akan dibebaskan
asal bersedia kawin dengan Sang Ratu. Akhirnya, Durakman bersedia menikahinya.
Pupuh Keduapuluh Dua
Sinom, 9 bait. Raden Patah merasa sakit hati karena ia tidak diangkat menjadi adipati. Ia
pun pergi ke Ampel guna menghadap Syekh Ampeldenta untuk berguru kepadanya.
Pupuh Keduapuluh Tiga
Kinanti, 14 bait. Cerita kembali ke Ki Dares. Setelah beberapa lama, Ki Dares kembali ke
hutan Japura untuk menggali Lokajaya. Ternyata, tubuh Lokajaya seperti mati dan
beratnya seringan kapas. Sebenarnya , ia sedang’Mikraj’ menemui roh Nabi (
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Muhammad). Ia telah mendapat kesempurnaan dan bergelar Sunan Kali. Ketika Sunan
Kali telah sadar, Ki Dares menganjurkan agar Sunan Kali mencari Sunan Jati.
Pupuh Keduapuluh Empat
Sinom, 14 bait. Pupuh ini menceritakan proses pengislaman keraton Pajajaran oleh Sunan
Jati. Dicertakan bahwa Prabu Siliwangi masih bersedih hati karena semua putranya
meninggalkan istana, bahkan pati yang ditugasi mencarinya pun tidak kembali ke
kerajaan. Berkat kesaktiannya, Prabu Siliwangi mengetahui kedatangan cucunya, Sunan
Jati. Dalam hatinya, ia merasa malu kalau sampai tunduk kepada cucunya. Dengan
kesaktian pusakanya, sebilah Ecis, ia berjalan ke tengah alun-alun dan membaca mantra
aji sikir, lalu pusaka Ecis ditancapkan ke tanah. Seketika, negara dan rakyat Pajajaran
lenyap yang tertinggal hanyalah sebuah balai. Pusaka Ecis berubah pula menjadi rumput
ligundi hitam.
Pupuh Keduapuluh Lima
Kinanti, 28 bait. Jaka Tarub telah berhasil membuka hutan Penganjang, dan menikah
dengan seorang bidadari. Putrinya, Nawangsari, juga sudah menikah dengan putra
Majapahit, Raden Bondan, yang ikut mengerjakan ladangnya. Jaka Tarub alias Ki Bentong
ingin sekali menjadi wali. Ia bertapa memati raga. Pada suatu saat, ketika tengah
berbuka dari tapanya, Syarif Hidayat datang menjumpainya. Ucapan salam dari Syarif
Hidayat tidak dihiraukan karena asyiknya berbuka. Tiba-tiba, Syarif Hidayat memetik
selembar daun api-api, lalu membaca syahadat, seketika terciptalah seekor bebek yang
kemudian merebut makanan Syekh Bentong hingga habis. Saking marahnya, bebek itu
dipukul dan dibanting hingga mati oleh Syekh Bentong. Syarif Hidayat meminta agar
bebeknya dihidupkan kembali, tetapi Syekh Bentong tidak mampu melakukannya.Dengan
membaca syahadat, Syarif Hidayat dapat menghidupkan kembali bebeknya. Akhirnya,
Syekh Bentong sadar bahwa kalimat syahadat itulah yang ia cari. Lalu, ia menyatakan
ingin berguru kepadanya, tetapi oleh Syarif Hidayat hanya dianjurkan supaya pergi ke
Cirebon.
Pupuh Keduapuluh Enam
Balakbak, 22 bait. Di Pulau Hening, Durakhman bertemu dengan Nabi Kilir (Nabi Khidir)
yang menasehatinya agar bertapa di Gunung Dieng. Nabi Kilir memberi bekal sebuah
pisau. Ketika Durakhman tengah bertapa, tangannya mencoret-coret tanah membuat
gambar-gambar yang tersusun menjadi sebuah cerita wayang. Gambar-gambar wayang
di tanah itu ternyata lepas menjadi wayang-wayang yang dapat melakonkan segala
macam cerita. Setelah wayang-wayang tersebut lengkap, tiba-tiba ada cahaya
gemerlapan. Pisau di tangan Durakhman seketika lenyap dan sebagai gantinya tampak
seorang pertapa.
Pupuh Keduapuluh Tujuh
Durma, 33 bait. Cerita kembali ke keraton Majapahit. Ketika itu, Raja Brawijaya mengutus
Adipati Terung untuk memanggil Raden Patah ke Majapahit karena Brawijaya berniat
menyerahkan tahta kepadanya. Adipati Terung berusaha mencari Raden Patah sampai ke
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bonang, tetapi Raden Patah tidak mau pergi ke Majapahit sebelum rajanya masuk islam.
Adipati Terung terus memaksa, sementara Raden Patah tetap bertahan. Akhirnya, tidak
ada jalan lain kecuali mempersiapkan pasukan untuk berperang.
Pupuh Keduapuluh Delapan
Pangkur, 11 bait. Adipati Terung—dengan menggenggam keris pusaka si Gagak—maju ke
medan perang. Tak seorangpun tentara Bonang yang berani melawan Adipati Terung.
Demikian pula Raden Patah, ia pun kalah dan terlempar ke Gunung Kumbang.
Pupuh Keduapuluh Sembilan
Dangdanggula, 17 bait. Raden Patah yang terlempar ke Gunung Kumbang bertapa disana
tujuh bulan lamanya. Kemudian, ia mendapat petunjuk Tuhan bahwa untuk mengalahkan
Adipati Terung ia harus berguru kepada Sunan Jatipurba di Cirebon sebagai Puseurbumi.
Ia pun segera berangkat menuju ke sana. Di Losari, ia bertemu dengan seorang tua yang
memberinya sebuah panah bernama si Hantu. Orang tua itu tidak lain adalah Sunan Jati.
Dalam peperangan yang berlangsung kemudian, Raden Patah berhasil membunuh
adiknya sendiri, Adipati Terung dengan panah Hantu.
Pupuh Ketigapuluh
Sinom, 22 bait. Meskipun panglima perangnya telah gugur, raja dan para pembesar
Majapahit tetap tidak mau memeluk agama islam. Panembahan Paluamba membaca aji
sikir yang berakibat raja serta para pembesar Majapahit menghilang ke dunia siluman,
dan
berkumpul
di
Tunjungbang.
Pupuh Ketigapuluh Satu
Asmaranda, 19 bait. Pupuh ini menceritakan pertemuan para wali di Cirebon. Ketika
Sunan Gunung Jati baru kembali dari Mekah, ia membawa batu Mukadas dan peta kota
Mekah untuk dijadikan contoh pembuatan masjid agung. Bersamaan dengan itu, para wali
pun berdatangan ke Cirebon. Ketika melihat Syarif Hidayat, Pangeran Tuban bermaksud
menyembahnya, tetapi Syarif Hidayat justru segera memeluk Durakhman. Pangeran
tuban alias Durakhman, lalu menyerahkan Surat Kalimusada yang ternyata bunyinya
sama dengan Kalimat Syahadat. Selain itu, diserahkan pula sebuah kitab kepada Sunan
Jati yang di dalamnya tidak terlihat adanya tulisan, bahkan para wali pun tidak ada yang
dapat melihat selain Pangeran Tuban. Kitab tersebut ternyata berisi ketentuan pangkat
dan sebutan para wali.
Pupuh Ketigapuluh Dua
Sinom, 18 bait. Seorang murid syarif Hidayat bernama Ki Gedeng Palumbon sudah tiga
tahun belajar agama islam, namun merasa bosan karena berulang kali ia hanya hanya
disuruh menghafal kalimat syahadat. Akhirnya, ia mengundurkan diri karena kecewa
terhadap pelajaran yang diterimanya. Ia pun kembali ke kampung halamannya. Di tengah
jalan, ia bertemu dengan Ki Gedeng Kemuning yang hendak berguru kepada Sunan Jati.
Ki Gedeng Palumbon berusaha mempengaruhi Ki Gedeng Kemuning karena menurutnya
untuk apa berguru kepada Sunan Jati yang diajarkannya hanya syahadat, azan, komat,
dan takbir. Akan tetapi, Ki Gedeng Kemuning tidak terpengarh oleh bujuk rayunya, dan ia
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tetap hendak berguru kepada Sunan Jati. Oleh Sunan Jati, Ki Gedeng Kemuning bersama
Ki Gedeng Pamijahan, Ki Jopak, Ki Kaliwedhi, Ki Gedeng Babadan, Ki Bungko, Ki Judi, Ki
Gebang, Ki Gedeng Mundu, Kiyai Wanasaba, dan Ki Kalijati diajarkan berbagai macam
ilmu, antara lain, syahadat, salat, zakat, puasa, dan berbagai jenis tarekat, seperti
Satariyyah, Naksabandiyah, serta Muhammadiyah. Selesai berguru, Ki Gedeng pulang ke
Kuningan, dan tak lama kemdian, ia meninggal.
Pupuh Ketigapuluh Tiga
Kinanti, 38 bait. Pupuh ini menceritakankisah sayembara memperebutkan Putri
Panguragan. Nyi Panguragan atau Ratu Emas Gandasari mengadakan sayembara :
Barang siapa yang mampu mengalahkan dirinya, jika ia laki-laki, dialah yang akan
menjadi suaminya. Melalui sayembara itu, banyak orang yang ingin tampil untuk mencoba
kesaktiannya guna mengalahkan Gandasari. Tetapi, tak seorangpun yang dapat
mengalahkannya hingga datanglah seorang satria dari negeri Syam bernama Pangeran
Magelung.
Pupuh Ketigapuluh Empat
Dangdanggula, 14 bait. Akhirnya, Pangeran Magelung dijodohkan dengan Ratu Emas
Gandasari. Namun, mereka berjanji tidak akan berkumpul selagi masih di dunia, kecuali
kelak di akhir zaman. Menurut kitab Babul, kediaman Ratu Emas Gandasari tidak hanya
satu. Kadang-kadang, ia berada di Pulau Kuntul (Bangau). Sekarang, pulau bangau itu
bernama pulau Kencana atau pulau Karas atau di bangsal Karangsuwung. Jika ke barat, ia
tinggal di Ujungsori.
Pupuh Ketigapuluh Lima
Menggalang, 17 bait. Pupuh ini menceritakan persiapan Kerajaan Galuh yang berniat
menyerang Keraton Cirebon. Pada suatu hari, Raja Galuh mengumpulkan para
ponggawanya, antara lain, Sanghyang Gempol, Sanghyag Sutem, Celengigel, Dalem
Ciomas, dan Dalem Kiban guna membicarakan negara Cirebon di bawah pimpinan Sunan
Jati. Pertemuan tersebut mengambil keputusan, yakni meminta pajak terasi. Para
senapati galuh telah mempersiapka diri, antara lain, Sanghyang Gempol, Sanghyang
Sutem, Dalem Kiban, Dalem Ciamis, Dalem Ciomas, Suradipa, dan Kyai Limunding.
Setelah persiapan selesai, pasukan Galuh segera berangkat menuju Cirebon.
Pupuh Ketigapuluh Enam
Sinom, 8 bait. Dalam perjalanan menuju Cirebon, pasukan Galuh mengadakan
perkemahan di perjalanan. Sementara itu, Pangeran Arya Kemuning anak Ki Gedeng
Kemuning sangat rindu pada Sunan Jati dan bersiap-siap hendak menghadap ke Cirebon
diiringi oleh Patih Waruangga dan Anggasura, serta para mantri.
Pupuh Ketigapuluh Tujuh
Dangdanggula, 15 bait. Barisan pasukan dari kuningan yang berjalan ke arah barat
bertemu dengan pasukan Galuh. Bersamaan dengan itu, Raden Patah juga pergi ke
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Cirebon—saat para wali masih berkumpul untuk membangun masjid dan mendiskusikan
agama Islam.
Pupuh Ketigapuluh Delapan
Asmaranda, 13 bait. Kedatangan Sultan Demak di Cirebon bermaksud membicarakan
perkawinan putrinya Pulungnyawa dengan putra Sunan Jati. Perkawinan akan segera
dilangsungkan di Demak. Ketika para wali bersiap-siap hendak berangkat ke Demak,
datanglah Arya Kuningan yang mengabarkan adanya pasukan Galuh yang akan
menyerang Cirebon. Namun, para wali tetap berangkat ke Demak, sementara musuh dari
Galuh diserahkan kepada Arya Kemuning yang segera mengatur barisannya di Gunug
Gundul.
Pupuh Ketigapuluh Sembilan
Durma, 24 bait. Utusan Arya Kemuning, Ki Anggarunting, ditugasi menyelidiki kekuatan
pasukan Galuh. Ia pergi bersama Ki Anggawaru. Tak lama kemudian, Ki Anggarunting
bertemu dengan Dipasara dan Kyai Limunding dari pihak Galuh. Dalam pertempuran
pertama, pasukan Kuningan terdesak. Arya Kemuning maju membantu yang membuat
barisan Palimanan berantakan. Barisan pasukan Ciamis pun diterjang oleh kuda tunggang
Arya Kemuning yang bernama Wisnu.
Pupuh Keempatpuluh
Asmarandana, 10 bait. Pasukan Galuh yang dipimpin oleh senapati Dipati Kiban yang
mengendarai seekor gajah terus melakukan serangan. Serangan Dipati Kiban ini dihadapi
oleh Dalem Kuningan.
Pupuh Keempatpuluh Satu
Pangkur, 27 bait. Perang tanding antara Arya Kemuning yang mengendarai kuda Wisnu
melawan dipati Kiban yang mengendarai gajah berlangsung seimbang dan lama sekali.
Meskipun sudah berlangsung lama, namun belum ada tanda-tanda siapa yang akan kalah.
Demikian asyiknya mereka berlaga, dorong mendorong hingga ke ujungtuwa di tepi
pantai. Tak ayal lagi, dua-duanya tercebur ke laut dan lenyap dari pandangan mata.
Melihat senapatinya lenyap, kedua belah pihak mengundurkan diri dan melapor kepada
rajanya masing-masing.
Pupuh Keempatpuluh Dua
Sinom, 18 bait. Kuwu Sangkan alias Cakrabuwana memohohon izin kepada Sunan Jati
untuk membantu pasukan Kuningan ke medan perang. Tetapi, Sunan Jati tidak
menyetujuinya. Ki Kuwu Sangkan tetap memaksakan diri, dan ia pun berangkat ke medan
perang. Ki Kuwu Sangkan seperti orang linglung. Ia pun tersesat ke gunung Panawarjati,
dan akhirnya tafakur disana. Kemudian, sepeninggal Kyai Sangkan datanglah Anggasura
yang melaporkan keadaan peperangan kepada Sunan Jati hingga hilangnya Arya
Kemuning bersama Dalem Kiban. Munurut Sunan Jati, keduanya masih tetap bertempur di
lautan.
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Pupuh Keempatpuluh Tiga
Pangkur, 10 bait. Pada saat pasukan Cirebon terdesak mundur, Ki Kuwu Sangkan masih
tetap bertafakur di gunung Panawarjati. Ia menyesal karena telah mendahului kehendak
kemenakannya, Sunan Jati. Tiba-tiba, ia mendengar suara yang berasal dari sebatang
pohon randu yang isinya menyatakan bahwa ia telah dimaafkan oleh kemenakannya dan
diminta segera membantu pasukan Cirebon yang sedang terdesak. Cakrabuwana alias Ki
Kuwu Sangkan langsung menuju medan pertempuran. Ia mendengar suara di angkasa
yang menantang Sunan Jati. Itulah suara Sanghyang Gempol, salah seorang sakti dari
Galuh yang mengendarai kuda terbang. Cakrabuwana teringat akan segala jenis
pusakanya seperti badhong, bareng, kopiah, umbul-umbul, dan golok Cabang segera
melesat ke udara mengejar Sanghyang Gempol. Ke arah mana pun Sanghyang Gempol
pergi dan bersembunyi, golok selalu membuntuti.

3.2. Pembahasan
Berikut ini adalah hasil analisis dari 31 fungsi Propp pada Babad Cirebon.
1. Ketiadaan; One of the members of a family absents himself from home.
Pupuh pertama atas ketiadaan yaitu Walangsungsang melarikan diri
meninggalkan istana Pakuan Pajajaran. Ia menuruti panggilan mimpi untuk berguru
Islam. Pupuh kedua ini menceritakan perjalanan Rarasantang –adik Walangsungsangjuga pergi dari istana mencari kakaknya hingga bertemu di Gunung Merapi
Pupuh kedelapan, Raja Uttara suami Rarasantang sudah pulang ke rahmatullah.
Utusan segera dikirim ke Mesir untuk memberi kabar Raja Uttara telah meninggal di
rum.
2. Larangan; An interdiction is addressed to the hero.
Pupuh pertama Ayahnya melarang kepergian Walangsungsang.
3. Pelanggaran larangan; The interdiction is violated.
Pupuh pertama, Walangsungsang
meninggalkan istana.

melanggar

perintah

ayahnya

untuk

tidak

4. Tinjauan/intaian; The villain makes an attempt at reconnaissance.
5. Penyampaian informasi mengenai wira kepada penjahat; The villain receives
information about his victim.
6. Muslihat; The villain attempts to deceive his victim in order to take possession of him or
his belongings.
Pupuh kedua puluh satu, Durakman tersesat ke puri di belakang istana. Di sana,
ia melihat banyak kuburan. Kedatangan Durakman diketahui oleh para penjaga. Lalu ia
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ditangkap dan dihadapkan pada Ratu Diriliwungan. Ia akan dibebaskan asal bersedia
kawin dengan Sang Ratu. Akhirnya, Durakman bersedia menikahinya.
Pupuh ketiga puluh dua, Ki Gedeng Palumbon menghasut Ki Gedeng Kemuning
yang hendak berguru kepada Sunan Jati. Ki Gedeng Palumbon berusaha
mempengaruhi Ki Gedeng Kemuning karena menurutnya untuk apa berguru kepada
Sunan Jati yang diajarkannya hanya syahadat, azan, komat, dan takbir.
7. Keterlibatan/terperdaya;
helps his enemy.

The victim submits to deception and thereby unwittingly

Pupuh kedua puluh satu, Durakman tersesat ke puri di belakang istana. Ia tak
berdaya menuruti kehendak Ratu Diriliwungan untuk menikahi putrinya.
8. Kejahatan/kesusahan; The villain causes harm or injury to a member of a family/ or,
8a. Kekurangan; One member of a family either lacks something or desires to have
something.
Pupuh pertama, Walangsungsang merasa memiliki kekurangan dalam jiwanya
yakni agama.
Pupuh ke duapuluh dua, Raden Patah merasa sakit hati karena ia tidak diangkat
menjadi adipati.
9. Perantara/insiden penghubung; Misfortune or lack is made known; the hero is
approached with a requestor command; he is allowed to go or he is dispatched.
10. Permulaan tindak balas; The seeker agrees to or decides upon counter-action.
Pupuh keempatpuluh dua dan pupuh ketigapuluh empat puluh tiga, pada
mulanya Sunan Gunung Jati tidak setuju Kuwu Sangkan alias Cakrabuwana (paman
perwira) membalas kekalahan untuk membantu pasukan Kuningan ke medan perang.
Akan tetapi kemudian disejutui Sunan Gunung Jati dan memintanya segera membantu
pasukan Cirebon yang sedang terdesak. Cakrabuwana alias Ki Kuwu Sangkan
langsung menuju medan pertempuran.
11. Kepergian; The hero leaves home.
Pupuh pertama atas ketiadaan yaitu Walangsungsang melarikan diri
meninggalkan istana Pakuan Pajajaran. Ia menuruti panggilan mimpi untuk berguru
Islam. Pupuh kedua ini menceritakan perjalanan Rarasantang –adik Walangsungsangjuga pergi dari istana mencari kakaknya hingga bertemu di Gunung Merapi.
Pupuh kedua, Walangsungsang beserta istri dan adiknya meninggalkan Gunung
Merapi menuju bukit Ciangkup. Indang Geulis dan Rarasantang “dimasukkan” ke
dalam cincin Ampal.
Pupuh ketiga, Walangsungsang melanjutkan perjalanan ke Gunung Kumbang
menemui seorang pertapa yang bergelar Nagagini yang sudah teramat tua. Atas
petunjuk Nagagini, Walangsungsang kemudian berangkat ke Gunung Cangak.
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Pupuh keempat, Walangsungsang melanjutkan perjalanan ke Gunung Jati.
Pupuh kelima, Walangsungsang memenuhi perintah gurunya syeh Nurjati. Ia
pun berangkat menuju Kebon Pesisir mendirikan kerajaan di Gunung Jati.
Pupuh ketujuh, Syekh Datuk Kahfi menemui Walangsungsang di Kebon Pesisir,
ia menganjurkan supaya Walangsungsang dan adiknya menunaikan ibadah haji ke
Mekah.
Pupuh ketujuh, Patih Raja Uttara mengembara ke neger Rum, Bustam, Syam,
Turki, dan Mesir, namun belum juga menemukan wanita yang diinginkan rajanya.
Akhirnya, ia pergi ke Mekah pada saat musim haji. Ia melihat tiga orang berjalan
beriring-iringan. Mereka adalah Syekh Bayan, Walangsungsang, dan Rarasantang.
Sang Patih mengikuti mereka sampai ke rumahnya. Menurut penglihatannya,
Rarasantang mirip sekali dengan almarhumah permaisuri Mesir.
Pupuh kedelapan, suami Rarasantang pergi meninggalkannya
bermaksud mengunjungi negeri Rum menengok pamannya, Raja Yutta.

sendiri,

Pupuh kesembilan, sewaktu di Mekah, Syekh Bayan dan Walangsunsang tengah
bercakap-cakap tentang rencana kembalinya ke tanah Jawa. Dalam perbincangan itu,
Syekh Bayan berkeinginan untuk turut serta ke pulau Jawa.
Pupuh kesebelas, wira menyusul gurunya ke Pandanjalmi.
Pupuh kedua belas, Syarif Hidayat memohon diri kepada ibunya dan sudah tak
dapat dicegah lagi kemauannya. Ia tidak tertarik pada kedudukan sebagai raja. Syarif
Hidayat mulai mengembara mencari Nabi Muhammad. Ia berziarah ke patilasan Nabi
Musa dan Nabi Ibrahim di Mekah.
Pupuh kedua belas, Syarif Hidayat dianjurkan Naga Pratala agar pergi ke pulau
Majeti (Mardada) menemui pertapa di sana.
Pupuh keduapuluh tiga, Ki Dares menganjurkan agar Sunan Kali mencari Sunan
Jati.
12. Pengujian (fungsi pertama donor); The hero is tested, interrogated, attacked, etc.,
which prepares the way for his receiving either a magical agent or helper.
Pupuh kesebelas, sepucuk surat yang ditinggalkan syekh Datuk Kahfi. Isi surat
itu : jika ingin bertemu dengannya, hendaklah menyusul ke Pandanjalmi.
Pupuh kedua belas, wira (Syarif Hidayat) berkeinginan mendapatkan cincin
Mulikat yang berada di tangan Nabi Sulaiman. Syekh Nataullah menjelaskan bahwa
barang siapa memiliki cincin Mulikat, ia akan menguasai seisi langit dan bumi, serta
dihormati oleh umat manusia. Syarif Hidayat kemudian mengajak Syekh Nataullah
bersama-sama mengambil cincin tersebut.
13. Reaksi wira; The hero reacts to the actions of the future donor.
Pupuh kelimabelas, setelah diperintahkan Nabi Muhamad, Syarif Hidayat pergi ke
tanah Jawa, dan berguru kepada Syekh Nurjati di Gunung Jati, serta tetap memelihara
dan menjaga syareat.Syarif Hidayat lalu turun dari langit ketujuh ke puncak Mesjid
Sungsang di Ajrak dan kembali ke Gunung Jati.
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Pupuh keduapuluh lima, Syarif Hidayat memetik selembar daun api-api, lalu
membaca syahadat, seketika terciptalah seekor bebek yang kemudian merebut
makanan Syekh Bentong hingga habis. Saking marahnya, bebek itu dipukul dan
dibanting hingga mati oleh Syekh Bentong. Syarif Hidayat meminta agar bebeknya
dihidupkan kembali, tetapi Syekh Bentong tidak mampu melakukannya.Dengan
membaca syahadat, Syarif Hidayat dapat menghidupkan kembali bebeknya.
14. Penerimaan alat sakti; The hero acquires the use of a magical agent.
Pupuh kedua, Danuwarsi mengganti menghadiahi sebuah cincin bernama Ampal
yang berkesaktian dapat dimuati segala macam benda.
Pupuh ketiga, Walangsungsang diberi pusaka berupa sebilah golok bernama
golok Cabang yang dapat berbicara seperti manusia dan bisa terbang.
Pupuh keempat, Raja Bango menyerahkan benda pusaka berupa: periuk besi,
piring, serta bareng. Periuk besi dapat dimintai nasi beserta lauk pauknya dalam
jumlah yang tidak terbatas, piring dapat mengeluarkan nasi kebuli, sedangkan bareng
dapat mengeluarkan 100.000 bala tentara.
Pupuh kedua belas, Naga Pratala menjadi sembuh. Kemudian, ia memberikan
sebuah cincin pusaka bernama Marembut yang berkhasiat dapat melihat segala isi
bumi dan langit kepada wira.
Pupuh keempat belas, Nabi Aliyas (Ilyas) menyamar sebagai seorang wanita
pembawa roti. Ia menawarkan kepada Syarif Hidayat bahwa rotinya adalah roti sorga,
dan barang siapa yang memakan roti itu, ia akan mengerti berbagai macam bahasa
Arab, Kures, Asi, Pancingan, Inggris, dan Turki. Nabi Aliyas juga memberi petunjuk
bahwa jika hendak mencari Muhammad ikutilah seseorang yang menunggang kuda di
angkasa, dialah Nabi Khidir yang dapat memberi petunjuk.
Pupuh kelimabelas, Nabi Muhammad menjawab pertanyaan-pertanyaan Syarif
Hidayat dan menganugerahkan jubah akbar.
Pupuh kedua puluh Sembilan, Raden Patah bertemu dengan seorang tua yang
memberinya sebuah panah bernama si Hantu.
Pupuh ketigapuluh satu, Pangeran tuban alias Durakhman, lalu menyerahkan
Surat Kalimusada yang ternyata bunyinya sama dengan Kalimat Syahadat.
15. Panduan; The hero is transferred, delivered, or led to the whereabouts of an object of
search.
Pupuh pertama, Walangsungsang mendapatkan mimpi untuk mencari agama
Islam.
Pupuh kedua belas, wira membaca kitab rahasia bertinta emas yang
menjelaskan bahwa lamun sira arep luwi, gegurua ing Mukhamad (jika ingin menjadi
manusia istimewa bergurulah kepada Muhammad), Syarif Hidayat merasa setengah
tidak percaya terhadap amanat yang tertera dalam buku itu. Namun, dalam setiap
tidurnya, ia selalu bermimpi melihat cahaya yang mengeluarkan suara, “e Syarif
Hidayat iki, rungunen satutur isun, lamon sira arep mulya, nimbangi keramat Nabi,
ulatana sira guguru Mukhamad”, (Hai Syarif Hidayat dengarkanlah petunjukku, jika
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engkau ingin menjadi manusia mulia sehingga dapat mengimbangi keramat nabi,
carilah dan bergurulah kepada Muhammad).
Pupuh kelimabelas, Di langit ketujuh Syarif Hidayat “bertemu” dengan Nabi
Muhammad yang sedang tafakur. Nabi Muhammad menjelaskan bahwa ia sudah
meninggal. Karena itu, ia tidak boleh mengajar umat manusia. Apalagi karena di
dunia sudah ada wakilnya, yakni para fakir, haji, kitab Al qur’an, puji-pujian, dan
segala macam ilmu telah lengkap di dunia. Akan tetapi, Syarif Hidayat berkeras tak
mau berguru pada aksara. Ia ingin mendengar penjelasan langsung dari Nabi
Muhammad, terutama tentang makna asasi kalimat syahadat dan perbedaannya
dengan zikir satari.
Pupuh keenam belas, Syekh Nurjati berusaha menghindari pertemuan dengan
Syarif Hidayat. Ketika tamunya datang, ia meninggalkan sepucuk surat dan meminta
agar Syarif Hidayat menyusul ke Gunung Gundul. Ia segera menyusul ke Gunung
Gundul, tetapi Syekh Nurjati pergi ke Gunung Jati.
16. Pertarungan; The hero and the villain join in direct combat.
Pupuh ketiga belas, Syarif Hidayat berada di makam Nabi Sulaeman, jenazah
Nabi Sulaeman seolah-olah hidup dan memberikan cincin Mulikat kepadanya. Syekh
Nataullah mencoba merebut cincin tersebut, tetapi tidak berhasil. Tiba-tiba
meledaklah petir dari mulut Nabi Sulaeman sehingga yang sedang mengadu tenaga
memperebutkan cincin tersebut terlempar. Syekh Nataullah melesat jatuh di pulau
jawa, sedangkan Syarif Hidayat jatuh di Pulau Surandil.
Pupuh keduapuluh tujuh, Raden Patah tidak mau pergi ke Majapahit sebelum
rajanya masuk Islam. Adipati Terung terus memaksa, sementara Raden Patah tetap
bertahan. Akhirnya, tidak ada jalan lain kecuali mempersiapkan pasukan untuk
berperang.
Pupuh keduapuluh delapan, Adipati Terung menggenggam keris pusaka si Gagak
melawan Raden Patah, ia pun kalah dan terlempar ke Gunung Kumbang.
Pupuh keduapuluh Sembilan, Dalam peperangan yang berlangsung kemudian, Raden
Patah berhasil membunuh adiknya sendiri, Adipati Terung dengan panah Hantu.
Pupuh ketiga puluh tiga, Nyi Panguragan atau Ratu Emas Gandasari bertarung dengan
seorang satria dari negeri Syam bernama Pangeran Magelung.
Pupuh ketigapuluh lima, Kerajaan Galuh berniat menyerang Keraton Cirebon.
Pada suatu hari, Raja Galuh mengumpulkan para ponggawanya guna membicarakan
negara Cirebon di bawah pimpinan Sunan Jati. Pertemuan tersebut mengambil
keputusan, yakni meminta pajak terasi.
Pupuh ketigapuluh delapan, pasukan Galuh menyerang Cirebon.
Pupuh keempat puluh satu, perang tanding antara Arya Kemuning yang
mengendarai kuda Wisnu melawan dipati Kiban yang mengendarai gajah berlangsung
seimbang dan lama sekali.

Konferensi Internasional Kesusastraan XXII UNY-HISKI, 2012

96
Pupuh keempatpuluh tiga, Cakrabuwana mendengar suara di angkasa yang
menantang Sunan Jati. Itulah suara Sanghyang Gempol, salah seorang sakti dari
Galuh yang mengendarai kuda terbang. Cakrabuwana teringat akan segala jenis
pusakanya seperti badhong, bareng, kopiah, umbul-umbul, dan golok Cabang yang
dijadikan senjata untuk melawan Sanghyang Gempol.

17. Penandaan; The Hero is branded.
Pupuh kesebelas, sepucuk surat yang ditinggalkan syekh Datuk Kahfi. Isi surat
itu : jika ingin bertemu dengannya, hendaklah menyusul ke Pandanjalmi.
Pupuh kedua belas, wira membaca kitab rahasia bertinta emas yang
menjelaskan bahwa lamun sira arep luwi, gegurua ing Mukhamad (jika ingin menjadi
manusia istimewa bergurulah kepada Muhammad), Syarif Hidayat merasa setengah
tidak percaya terhadap amanat yang tertera dalam buku itu. Namun, dalam setiap
tidurnya, ia selalu bermimpi melihat cahaya yang mengeluarkan suara, “e Syarif
Hidayat iki, rungunen satutur isun, lamon sira arep mulya, nimbangi keramat Nabi,
ulatana sira guguru Mukhamad”, (Hai Syarif Hidayat dengarkanlah petunjukku, jika
engkau ingin menjadi manusia mulia sehingga dapat mengimbangi keramat nabi,
carilah dan bergurulah kepada Muhammad).
Pupuh ketiga belas, Rarasantang mendengar suara, “ wondening anakira iku,
waruju kang dadi aji, Banisrail kratonira, nama Sultan Dul Sapingi, mung kang dadi
lara brangta, amung putranipun Syarip, lamon eman maring siwi, balik angungsiyang
Jawa, lamon arep ya pinanggi (Anakmu yang muda itu akan menjadi raja, keratonnya
di Baniisrail, bergelar Abdul Sapingi. Jika engkau benar-benar merindukan anakmu
Syarip Hidayat, sebaiknya kembalilah engkau ke Pulau Jawa.) Akhirnya, Rarasantang
kembali ke Pulau Jawa menantikan anaknya di Gunung Jati menuruti pesan Syekh
Datuk Kahfi.
Pupuh ketiga belas, Syarif Hidayat melihat sebuah kendi berisi air sorga yang
sangat harum baunya. Kendi itu mempersilahkan Syarif Hidayat meminumnya. Karena
ia hanya menghabiskan setengahnya, kendi itu meramalkan bahwa kesultanan yang
kelak akan didirikan olehnya tidak akan langgeng. Meskipun kemudian air kendi itu
dihabiskan, namun yang langgeng hanyalah negaranya, bukan raja-rajanya. Setelah
berkata demikian, kendi itu pun lenyap.
18. Kemenangan wira/kekalahan penjahat; The villain is defeated.
Pupuh keduapuluh delapan, Adipati Terung menggenggam keris pusaka si Gagak
melawan Raden Patah, ia pun kalah dan terlempar ke Gunung Kumbang.
Pupuh keduapuluh Sembilan, Dalam peperangan yang berlangsung kemudian,
Raden Patah berhasil membunuh adiknya sendiri, Adipati Terung dengan panah
Hantu.
Pupuh ketiga puluh tiga, Nyi Panguragan atau Ratu Emas Gandasari kalah bertarung
dengan satria dari negeri Syam bernama Pangeran Magelung.
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19. Likuidasi/mengatasi kemalangan; The initial misfortune or lack is liquidated.
Pupuh kesembilan, Sultan Aceh—yang bernama sultan Kut—saat itu juga sedang
sakit parah. Syekh Abdul Iman (Walangsungsang) berhasil menyembuhkan Sultan
Aceh dan putrinya.
Pupuh kedua belas, wira bertemu dengan Naga Pratala yang menderita sakit
bengkak. Sang Naga minta diobati, dan Syarif Hidayat hanya menjawab, “yen lamon
isun pinanggi, pasti waras puli kadi du ing kuna” ( jika aku benar-benar dapat
bertemu dengan Nabi Muhammad pastilah engkau sembuh). Seketika Naga Pratala
menjadi sembuh. Kemudian, ia memberikan sebuah cincin pusaka bernama Marembut
yang berkhasiat dapat melihat segala isi bumi dan langit.
Pupuh keduapuluh Sembilan, Raden Patah yang terlempar ke Gunung Kumbang
karena kekalahannya, kemudian bertapa disana tujuh bulan lamanya. Kemudian, ia
mendapat petunjuk Tuhan bahwa untuk mengalahkan Adipati Terung ia harus
berguru kepada Sunan Jatipurba di Cirebon sebagai Puseurbumi.
20. Kepulangan; The hero returns
Pupuh kesembilan, Syekh bayan yang menunggu Abdul Iman di Mekah hampir
tiga bulan ternyata belum kembali juga. Ia segera mempersiapkan perahu dan
berangkat sendiri dari pelabuhan Julda (Jeddah) menuju Cirebon.
Pupuh kesepuluh, Syekh Bayan memulai pelayarannya meninggalkan Mekah
menuju
Cirebon.
Pupuh kesepuluh, Abdul Iman (Walangsungsang) yang kembali ke Mekah setelah
melakukan pengembaraan tidak menemukan Syekh Bayan.Dengan kesaktiannya,
Abdul Iman segera melesat ke Pulau Jawa.
Pupuh ketiga belas, Rarasantang kembali ke Pulau Jawa menantikan anaknya di
Gunung Jati menuruti pesan Syekh Datuk Kahfi.
Pupuh kedua puluh empat, berkat kesaktiannya, Prabu Siliwangi mengetahui
kedatangan cucunya, Sunan Jati.

21. Wira dikejar; The hero is pursued.
22. Penyelamatan; Rescue of the hero from pursuit.
23. Kepulangan wira tanpa dikenali; The hero, unrecognized, arrives home or in another
country.
Pupuh kesepuluh, walangsungsang pulang lebih cepat mendahului syekh Bayan
di Cirebon dan menantikan kedatangan Syekh Bayan di tepi pantai dengan menyamar
sebagai pencari ikan.
24. Tuduhan dan tuntutan palsu; A false hero presents unfounded claims.
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Pupuh kedua puluh, Istri adipati yang takut rahasianya terbongkar segera
menyusul suaminya ke hutan dengan kereta. Lalu, mengadukan bahwa Durakman
telah berlaku tidak senonoh kepada dirinya.
25. Tugas berat; A difficult task is proposed to the hero.
Pupuh kedua, Prabu Siliwangi mengutus Patih Arga untuk mencari sang putri.
Pupuh ketujuh, Raja Uttara, seorang raja Bani Israil yang baru ditinggal mati
oleh istrinya. Ia menyuruh patihnya agar mencari seorang wanita yang parasnya
serupa benar dengan almarhumah permaisurinya.
26. Penyelesaian; The task is resolved.
Pupuh ketujuh, Patih Raja Uttara meminta Rarasantang utuk menjadi istri Raja
Uttara di Bani Israil. Ternyata, ia bersedia menjadi istri raja Uttara dengan mas kawin
sebuah sorban peningglan Nabi Muhammad SAW.
27. Wira dikenali kembali; The hero is recognized.
28. Kebenaran terungkap atas wira palsu; The false hero or villain is exposed.
29. Penjelmaan; The hero is given a new appearance.
Pupuh keempat belas, Nabi Aliyas ( Ilyas ) menyamar sebagai seorang wanita
pembawa roti. Ia menawarkan kepada Syarif Hidayat bahwa rotinya adalah roti sorga,
dan barang siapa yang memakan roti itu, ia akan mengerti berbagai macam bahasa.
Pupuh keduapuluh enam, Durakhman bertemu dengan Nabi Kilir (Nabi Khidir)
yang menasehatinya agar bertapa di Gunung Dieng. Nabi Kilir memberi bekal sebuah
pisau. Ketika Durakhman tengah bertapa, tangannya mencoret-coret tanah membuat
gambar-gambar yang tersusun menjadi sebuah cerita wayang. Gambar-gambar
wayang di tanah itu ternyata lepas menjadi wayang-wayang yang dapat melakonkan
segala macam cerita. Setelah wayang-wayang tersebut lengkap, tiba-tiba ada cahaya
gemerlapan. Pisau di tangan Durakhman seketika lenyap dan sebagai gantinya
tampak seorang pertapa.
Pupuh kedua puluh Sembilan, Raden Patah bertemu dengan seorang tua yang
memberinya sebuah panah bernama si Hantu. Orang tua itu tidak lain adalah Sunan
Jati.
30. Hukuman; The villain is punished.
Pupuh pertama, Prabu Siliwangi mengusir Walangsungsang dari istana.
Pupuh ketigapuluh, Meskipun panglima perangnya telah gugur, raja dan para
pembesar Majapahit tetap tidak mau memeluk agama islam. Panembahan Paluamba
membaca aji sikir yang berakibat raja serta para pembesar Majapahit menghilang ke
dunia siluman, dan berkumpul di Tunjungbang.
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31. Perkawinan; The hero is married and ascends the throne.
Pupuh kedua, Walangsungsang dinikahkan dengan putri Danuwarsi yang
bernama Indang Geulis.
Pupuh ketujuh, Raja Uttara menikahi Rarasantang dengan mas kawin sebuah
sorban peninggalan Nabi Muhammad SAW.
Pupuh kedua puluh satu, Durakman tersesat ke puri di belakang istana.Di sana,
ia melihat banyak kuburan. Kedatangan Durakman diketahui oleh para penjaga. Lalu
ia ditangkap dan dihadapkan pada Ratu Diriliwungan. Ia akan dibebaskan asal
bersedia kawin dengan Sang Ratu. Akhirnya, Durakman bersedia menikahinya.
Pupuh ke duapuluh lima, Jaka Tarub telah berhasil membuka hutan Penganjang,
dan menikah dengan seorang bidadari. Putrinya, Nawangsari juga sudah menikah
dengan putra Majapahit, Raden Bondan.
Pupuh ketigapuluh delapan, Kedatangan Sultan Demak di Cirebon bermaksud
membicarakan perkawinan putrinya Pulungnyawa dengan putra Sunan Jati.
Perkawinan akan segera dilangsungkan di Demak.
Kesesuaian fungsi Propp sebanyak 31 tersebut pada Babad Cirebon hanya terdapat
24 fungsi yang ada dalam teks, sedangkan fungsi-fungsi yang tidak ada sebanyak 7. Ke24 fungsi Propp yang ada antara lain: 1. ketiadaan; 2. larangan; 3. pelanggaran larangan;
6. muslihat; 7. keterlibatan/terperdaya; 8.kejahatan/kesusahan dan kekurangan; 10.
permulaan tindak balas; 11. kepergian; 12. pengujian (fungsi pertama donor); 13. reaksi
wira; 14. penerimaan alat sakti; 15. panduan; 16. pertarungan; 17. penandaan; 18.
kemenangan wira/kekalahan penjahat; 19. likuidasi/mengatasi kemalangan; 20.
kepulangan; 23. kepulangan wira tanpa dikenali; 24. Tuduhan dan tuntutan palsu; 25.
Tugas berat; 26. penyelesaian; 29. penjelmaan; 30. hukuman; dan 31. Perkawinan.
Sedangkan, 7 fungsi yang tidak terdapat dalam Babad Cirebon yaitu: 4. tinjauan/intaian;
5. penyampaian informasi mengenai wira kepada penjahat; 9. perantara/insiden
penghubung; 21. wira dikejar; 22. penyelamatan; 27. wira dikenali kembali; dan 28.
kebenaran terungkap atas wira palsu.
Dengan demikian, tidak semua fungsi yang diformulasikan oleh Propp ada dalam
Babad Cirebon. Urutan fungsi yang disebutkan Propp (nomor 3) ternyata tidaklah
senantiasa seperti pendapatnya. Bisa saja fungsi yang ada di bawahnya telah tampil lebih
dini dibandingkan yang lebih berada di urutan atas. Cerita yang ditampilkan pada Babad
Cirebon tidaklah diakhiri dengan kemenangan atau pendirian kerajaan Baru, akan tetapi
diakhiri dengan peperangan tanpa titik penyelesaian yang jelas.
4. Simpulan
Dengan melihat uraian di atas, pengkaji mendapati 24 dari 31 fungsi Propp yang
ada dalam Babad Cirebon, sedangkan 7 fungsi yang lain tidak ada. Urutan yang
semestinya dikatakan Propp adalah konstan, ternyata pada hasilnya tidak demikian.
Urutan fungsi tersebut berbeda penyajiannya dalam naskah sehingga ketidaksesuaian ini
diharapkan penulis untuk menjadi perhatian khusus dalam cerita rakyat yang lahir dan
berkembang di Indonesia. Karena, keadaan budaya yang ada di Indonesia tentu saja
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berbeda dengan budaya dari cerita rakyat Rusia yang menjadi hasil temuan Propp. Cerita
yang ditampilkan pada Babad Cirebon tidak berakhir bahagia seperti kemenangan atau
pendirian kerajaan baru atau pernikahan, akan tetapi diakhiri dengan peperangan tanpa
titik penyelesaian yang jelas sehingga menampilkan konflik baru dan berakhir dengan
tanda tanya. Lebih jauh dari itu, membaca cerita rakyat adalah suatu cara untuk
memahami kebudayaan tertentu kemudian memudahkan seseorang untuk menarik
kesamaan antar budaya dan melihat perbedaan sebagai kekayaan yang perlu untuk
sama-sama dijaga dan dihargai semua manusia.
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IDENTITAS NARATIF DALAM SASTRA WARNA
LOKAL MINANGKABAU
Zulfadhli, S.S., M.A.8
FBS Universitas Negeri Padang

Abstrak
Tulisan ini mendeskripsikan tentang fenomena sosial masyarakat Minangkabau yang
terungkap dalam karya sastra warna lokal Minangkabau sebagai sebuah identitas, ciri khas, dan
karakteristik dari masyarakat Minangkabau yang sekaligus dapat menjadi pembentuk identitas
nasional bangsa Indonesia.
Karya sastra adalah produk budaya, sehingga segala sesuatu yang terdapat dalam karya
sastra merupakan refleksi sosial dari kehidupan masyarakat. Dalam pandangan sosiologi sastra,
karya sastra berhubungan dengan kehidupan sosial, intelektual, politik, dan ekonomi pada saat karya
itu dilahirkan. Di samping itu, karya sastra juga dapat dipandang sebagai suatu gejala sosial.
Berbagai fenomena sosial masyarakat disajikan dalam karya sastra melalui imajinasi dan kreativitas
pengarang.
Karya sastra warna lokal Minangkabau memperlihatkan kekhasannya yang berkaitan erat
dengan kultur, sikap hidup, pola pikir, perilaku, dan sistem sosial kemasyarakatan yang menjadi
pembentuk identitas kebudayaan Minangkabau.
Dalam sejarah perkembangan sastra Indonesia modern, karya sastra warna lokal
Minangkabau dengan kekhasan sistem adatnya selalu menjadi perhatian oleh banyak kalangan
kritikus sastra. Hal itu dimungkinkan karena permasalahan yang terungkap di dalamnya merupakan
sebuah fenomena yang menarik untuk dikaji dan diteliti. Fenomena sosial masyarakat Minangkabau
dengan sistem adatnya tersebut terungkap dalam beberapa karya warna lokal Minangkabau, di
antaranya adalah Siti Nurbaya Karya Marah Rusli, Salah Asuhan Karya Abdul Moeis, Robohnya Surau
Kami Karya A.A. Navis, Di bawah Lindungan Ka’bah Karya Hamka, Warisan Karya Chairul Harun,
Bako Karya Darman Munir, Tamu Karya Wisran Hadi, Bulan Susut Karya Ismet Fanany dan sederet
karya sastra warna lokal Minangkabau Lainnya.
Dari hasil pembahasan dan pengkajian terhadap beberapa karya sastra warna lokal
Minangkabau, terdapat beberapa fenomena sosial masyarakat Minangkabau yang merupakan
identitas dan karakteristik masyarakat Minangkabau, di antaranya adalah tentang sistem
kekerabatan matrilinenal yang dianut oleh masyarakatnya, tradisi merantau sebagai upaya
pendewasaan dan pematangan diri, baik secara secara sosial maupun ekonomi, hubungan sosial
antara mamak (adik laki-laki ibu) dan kemenakan, kedudukan harta pusaka, perjodohan dan
perkawinan serta keberadaan kaum perempuan sebagai bundo kanduang dalam pandangan
masyarakat Minangkabau.
Fenomena tersebut merupakan bagian dari kekayaan kebudayaan bangsa Indonesia yang
perlu untuk ditumbuhkembangkan sebagai upaya pelestariaan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Hal
ini juga berarti bahwa keanekaragaman kebudayaan Indonesia dapat dijadikan sebagai pembentuk
identitas nasional dan jati diri bangsa Indonesia sekaligus sebagai aset untuk mengembangkan
kebudayaan nasional.
Kata Kunci: Identitas naratif, Warna Lokal, Minangkabau

A. PENGANTAR
Karya sastra adalah produk budaya, sehingga segala sesuatu yang terdapat dalam
karya sastra merupakan refleksi sosial dari kehidupan masyarakat. Dalam pandangan
sosiologi sastra, karya sastra berhubungan dengan kehidupan sosial, intelektual, politik,
dan ekonomi pada saat karya itu dilahirkan. Di samping itu, karya sastra juga dapat
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dipandang sebagai suatu gejala sosial. Berbagai fenomena sosial masyarakat disajikan
dalam karya sastra melalui imajinasi dan kreativitas pengarang.
Karya sastra merupakan potret kehidupan yang mengangkat persoalan sosial
tertentu, sehingga berbagai fenomena sosial yang terjadi di masyarakat terekspresi di
dalam karya sastra. Swingewood (1972: 43) mengemukakan bahwa karya sastra adalah
refleksi sosial, sehingga lahirnya sebuah karya sastra tidak terlepas dari aspek sosial
budaya masyarakat.
Sastra sebagai bagian yang tak terpisahkan dari dinamika kebudayaan sebuah
bangsa yang lahir, tumbuh, dan berkembang mengikuti dinamika yang terjadi dalam
masyarakatnya. Sastra lahir mengungkapkan berbagai fenomena sosial, kultural, politik
dan ideologi serta ketidakpuasan rasa intelektual. Mahayana (2007: 5) menjelaskan
bahwa sastra juga memberikan gambaran yang khas atas situasi sosial, ideologi, dan
harapan-harapan individu yang sesungguhnya merepresentasikan kebudayaan
bangsanya.
Sastra warna lokal (local colour) memberi warna baru dalam perkembangan
kesusastraan Indonesia Modern. Karya sastra warna lokal hadir dengan mengetengahkan
berbagai fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakatnya yang kemudian dapat
dijadikan sebagai pembentuk identitias dan karakteristik dari masyarakat tersebut.
Keunikan, kekhasan, dan keberagaman budaya suatu masyarakat terrefleksi di dalam
karya sastra, khususnya dalam karya sastra warna lokal. Begitu juga dengan karya sastra
warna lokal Minangkabau yang memberikan gambaran yang khas tentang berbagai
fenomena sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat Minangkabau yang sekaligus
dapat menjadi idenditas, ciri khas, dan karakteristik dari kebudayaan Minangkabau.
Makalah ini berisi pembahasaan tentang berbagai fenomena sosial dalam
masyarakat Minangkabau yang terungkap dalam karya sastra warna lokal Minangkabau
sebagai sebuah identitas kebudayaan Minangkabau.
B. SEKILAS TENTANG SASTRA WARNA LOKAL MINANGKABAU
Dalam sejarah perkembangan sastra Indonesia modern, karya sastra warna lokal
Minangkabau dengan kekhasan sistem adatnya selalu menjadi perhatian oleh banyak
kalangan kritikus sastra. Hal itu dimungkinkan karena permasalahan yang terungkap di
dalamnya merupakan sebuah fenomena yang menarik untuk dikaji dan diteliti. Fenomena
sosial masyarakat Minangkabau dengan sistem adatnya tersebut terungkap dalam
beberapa karya warna lokal Minangkabau, di antaranya adalah Siti Nurbaya Karya Marah
Rusli, Salah Asuhan Karya Abdul Moeis, Robohnya Surau Kami Karya A.A. Navis, Di bawah
Lindungan Ka’bah Karya Hamka, Warisan Karya Chairul Harun, Bako Karya Darman Munir,
Tamu Karya Wisran Hadi, Bulan Susut Karya Ismet Fanany dan sederet karya sastra
warna lokal Minangkabau Lainnya.
Warna lokal (local color) dalam A Glossary of Literary Terms (Abrams, 1971)
adalah “The detailed representation in fiction of the setting, dialect, customs, dress, and
ways of thinking and feeling which are characteristic of a particular region. Dari pendapat
Abrams tersebut tergambar bahwa karya sastra warna lokal merupakan sebuah karya
yang merepresentasikan dengan jelas latar, dialek, adat istiadat (budaya), kebiasaan,
pakaian, dan cara berpikir yang menjadi karakteristik dan ciri khas dari sebuah wilayah
atau daerah tertentu.
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Dalam kaitan ini, novel-novel warna lokal Minangkabau memberikan gambaran
yang khas tentang kondisi sosial masyarakat Minangkabau, terutama berkaitan dengan
sistem adat yang dianut oleh masyarakatnya. Navis (1999: 195) mengemukakan bahwa
persoalan adat yang diungkapkan dalam novel-novel warna lokal Minangkabau
merupakan konfrontasi masyarakat Minangkabau terhadap sistem adatnya. Kekhasan
sistem adat yang dimiliki oleh masyarakat Minangkabau menjadi daya tarik tersendiri bagi
para pengarang untuk mengekspresikannya ke dalam karya sastra.
Warna lokal mengacu kepada bentuk kehidupan dan alam pikiran etnik yang khas
yang membedakannya dari kelompok budaya lain. Hal ini tampak melalui latar cerita,
sikap mental, alam pikiran dan sistem sosial para pelaku cerita serta penggunaan bahasa
dalam dialog yang menjadi identitas dan simbol dari etnik tersebut. Karya sastra warna
lokal Minangkabau berkaitan erat dengan kultur Minangkabau sebagai latar penceritaan.
Latar dalam sebuah karya sastra berperan sangat menentukan sebagai ruang lingkup
tempat dan waktu bagi tokoh-tokoh cerita dengan berbagai macam pengalaman hidup di
dalamnya (Abrams, 1971: 157).
Sebagai sebuah karya, karya sastra warna lokal Minangkabau memiliki keterkaitan
dengan masyarakat yang telah melahirkannya. Kondisi sosial budaya masyarakat yang
dikemas sedemikian rupa berdasarkan imajinasi dan kreativitas pengarang kemudian
diwujudkan dalam sebuah teks sastra. Pengarang dalam menghasilkan sebuah karya
sastra dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya masyarakat. Wolff (1981: 1)
mengemukakan bahwa seni (termasuk sastra) adalah produk sosial. Hal ini berarti bahwa
masyarakat berperan dalam penciptaan karya sastra, sehingga lahirnya sebuah karya
sastra tidak terlepas dari aspek sosial budaya masyarakat. Sejalan dengan Wolff, Levin
(dalam Elizabeth and Tom Burns, 1973: 31) menjelaskan bahwa hubungan antara sastra
dan masyarakat bersifat timbal balik. Karya sastra hadir bukan hanya efek dari
masyarakat, tetapi sastra juga hadir karena sebab dari masyarakat.
Novel merupakan produk sosial budaya karena di dalamnya tercermin hal-hal yang
bersifat kemasyarakatan sebagai wujud hubungan timbal balik antara karya sastra dan
masyarakat. Karya sastra bukan semata-mata kualitas otonom, melainkan sebagai bagian
yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat.
C. SASTRA WARNA LOKAL MINANGKABAU: SEBUAH IDENTITAS
Karya sastra warna lokal Minangkabau memperlihatkan kekhasannya yang
berkaitan erat dengan kultur, sikap hidup, pola pikir, perilaku, dan sistem sosial
kemasyarakatan yang menjadi pembentuk identitas kebudayaan Minangkabau. Dalam
beberapa karya sastra (novel) warna lokal Minangkabau tergambar beberapa fenomena
sosial masyarakat Minangkabau yang sekaligus menjadi identitas dari masyarakat
Minangkabau.
1. Tradisi Merantau
Sepanjang perjalanan sejarah Minangkabau, merantau telah menjadi bagian
terpenting dalam kebudayaan Minangkabau (Mansoer, 1970: 3). Merantau merupakan
bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Minangkabau. Rantau adalah
tempat berusaha untuk mencari berbagai ilmu pengetahuan, keterampilan dan
pengalaman, yang hasilnya untuk menambah kesejahteraan dan kebahagiaan diri sendiri,
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sanak saudara, keluarga dan kampung halaman. Pergi merantau mempunyai arti dan efek
sosial-ekonomis dan sosial-kultural bagi masyarakat Minangkabau.
Istilah merantau menurut Naim (1984: 3) mengandung enam unsur pokok, yaitu
1) meninggalkan kampung halaman; 2) dengan kemauan sendiri; 3) untuk jangka waktu
yang lama atau tidak; 4) dengan tujuan mencari penghidupan, menuntut ilmu atau
mencari pengalaman; 5) biasanya dengan maksud kembali pulang; dan 6) merantau
adalah lembaga sosial yang membudaya.
Dalam beberapa novel warna lokal Minangkabau, tradisi merantau menjadi salah
satu bahagian yang dilakukan oleh tokoh cerita, terutama tokoh laki-laki. Hal ini tampak
dalam beberapa novel warna lokal Minangkabau, di antaranya adalah tokoh Samsul Bahri
dalam Siti Nurbaya pergi merantau untuk menuntut ilmu, tokoh Hamid dalam Di Bawah
Lindugan Ka’bah, tokoh Ridwan dalam Bulan Susut. Tokoh Masri dalam Datangnya dan
Perginya. Begitu juga dalam beberapa karya sastra warna lokal Minangkabau lainnya.
Tradisi merantau juga terlihat dalam legenda Malin Kundang sebagaiikon dari kebudayaan
Minangkabau.
Merantau sebagai produk kebudayaan Minangkabau merupakan salah satu sarana
untuk mengembangkan diri baik secara ekonomi maupun secara sosial kultural. Banyak
faktor yang dapat dikemukakan mengapa sebagian besar masyarakat Minangkabau pergi
merantau. Faktor ekonomi, pendidikan, sosial, budaya menjadi salah satu faktor
pendorong masyarakat Minangkabau untuk merantau.
2. Hubungan Mamak-Kemenakan
Minangkabau sebagai salah satu suku bangsa di Indonesia memiliki perbedaan
yang khas bila dibandingkan dengan suku bangsa lainnya. Salah satu bentuk kekhasan
budaya Minangkabau adalah berkaitan dengan sistem kekerabatan yang dianut oleh
masyarakatnya. Sistem kekerabatan di Minangkabau adalah sistem kekerabatan
matrilineal. Dengan sistem kekerabatan matrilineal tersebut, garis keturunan seseorang
berdasarkan garis keturunan ibu. Dengan demikian, seorang anak juga akan memiliki
hubungan yang sangat erat dengan saudara laki-laki ibunya (mamak). Secara sederhana
dapat dikatakan bahwa mamak adalah saudara laki-laki dari ibu. Dalam masyarakat
Minangkabau, hubungan kekerabatan antara seorang anak dengan saudara laki-laki
ibunya disebut dengan hubungan “mamak jo kamanakan” (mamak dengan kemenakan).
Menurut Junus (1984: 52) mamak mempunyai dua pengertian, yaitu 1) seseorang
yang menjaga kesejahteraan (material) dari keluarga matrilinealnya; 2) seseorang yang
berusaha agar tidak terjadi pelanggaran adat.
Dalam sebagian besar novel warna lokal Minangkabau, peran dan kedudukan
mamak menjadi bagian yang dipentingkan. Hal ini berarti bahwa selalu ada tokoh yang
berperan sebagai mamak dalam novel-novel warna lokal Minangkabau, misalnya dalam
novel Siti Nurbaya, Di Bawah Lindungan Ka’bah, Bako, Bulan Susut, Warisan, Si Padang,
Cerpen-cerpen A.A. Navis,dan dalam beberapa karya sastra warna lokal Minangkabau
lainnya.
Sistem sosial Minangkabau merupakan sebuah ciri khas dan karaktersitik budaya
masyarakat Minangkabau yang membedakannya dengan budaya lain. Fenomena ini
dianggap sangat penting bagi masyarakat Minangkabau yang hidup dalam suasana dan
tradisi Minangkabau.
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3. Sistem Perkawinan dan Perjodohan
Masalah perjodohan dan perkawinan juga menjadi salah satu fenomena yang
sering muncul dalam novel-novel warna lokal Minangkabau. Persoalan ini digambarkan
oleh pengarang dengan cara yang berbeda. Dalam pandangan masyarakat Minangkabau
perkawinan antara seorang anak laki-laki dengan anak perempuan mamak-nya menjadi
sebuah fenomena. Dalam istilah Minangkabau di sebut “pulang ka anak mamak” (pulang
ke anak mamak) atau “pulang ka bako” (pulang ke bako—keluarga ayah). Menurut
pandangan masyarakat Minangkabau, perkawinan dengan anak mamak masih dianggap
sebagai perkawinan yang ideal. Dengan kata lain, perkawinan yang ideal bagi masyarakat
adalah perkawinan “awak samo awak” (keluarga dekat). Hal ini bukan menggambarkan
bahwa masyarakat menganut sikap eksklusif. Pola perkawinan seperti itu berlatar
belakang sistem kolektivisme yang dianutmya.
Persoalan yang muncul adalah adanya pertentangan antara kaum muda yang
telah memperoleh pendidikan modern dengan kaum tua, terutama dalam hal perjodohan
dan perkawinan. Seorang anak atau kemenakan harus mengikuti keinginan orang tua,
mamak, kaum atau keluarga untuk menerima istri yang telah dipilih oleh orang tua dan
keluarga dekatnya. Hal ini misalnya terjadi pada tokoh Hamid yang pergi meninggalkan
Zainab karena ia akan dinikahkan dengan anak mamak-nya dalam Di Bawah Lindungan
Ka’bah. Dalam kebanyakan karya warna lokal Minangkabau diceritakan tentang seorang
tokoh (laki-laki atau perempuan) yang telah menjalin kasih, saling mencintai, namun
pada saat tertentu kedua pasangan kekasih tadi harus berpisah karena salah seorang di
antara mereka akan dikawinkan dengan anak mamak-nya, atau keluarga dekatnya.
4. Kedudukan Perempuan sebagai Bundo Kanduang
Bundo kanduang adalah panggilan untuk kaum perempuan menurut adat
Minangkabau. Bundo artinya adalah ibu, kanduang adalah sejati. Bundo kanduang adalah
ibu sejati yang memiliki sifat-sifat keibuan dan kepemimpinan (Hakimy, 1994: 69). Bundo
kanduang sebagai golongan perempuan harus memelihara diri, harkat dan martabatnya
serta mendudukkan dirinya dengan aturan-aturan adat. Kedudukan kaum perempuan
dalam adat Minangkabau memilik arti yang sangat menetukan.
Persoalan tentang kedudukan kaum perempuan di Minangkabau menjadi salah
satu fenomena yang sering muncul dalam novel-novel warna lokal Minangkabau. Kaum
perempuan memiliki kedudukan yang khas dalam hukum adat Minangkabau sehingga
diberi julukan “limpapeh rumah nan gadang”( figur sentral dalam rumah tangga).
5. Kedudukan Harta Pusaka
Persoalan lain yang sering muncul dalam novel-novel warna lokal Minangkabau
adalah tentang kedudukan harta pusaka dalam kebudayaan Minangkabau. Bagi
masyarakat Minangkabau, warisan diturunkan kepada kemenakan, baik warisan gelar,
maupun warisan harta yang biasanya disebut dengan sako (gelar)dan pusako (harta).
Pusako atau harta pusaka adalah segala kekayaan materi atau harta benda, yang
termasuk di dalamnya adalah tanah, sawah ladang, tabek (kolam), rumah dan
pekarangan, pandam pekuburan, perhiasan dan uang. Pusako ini merupakan jaminan
utama untuk kehidupan anak dan kemenakan di Minangkabau. Harta pusaka ini diwarisi
secara turun temurun. Proses pemindahan kekuasaan atas harta pusaka dari mamak
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kepada kemenakan dalam istilah adat disebut juga dengan “pusako basalin”. Pusako
sebagai harta mempunyai empat fungsi utama dalam masyarakat Minangkabau (Amir MS,
1997) yaitu: 1) sebagai menghargai jerih payah nenek moyang; 2) sebagai lambang
ikatan kaum; 3) sebagai jaminan kehidupan; dan 4) sebagai lambang kedudukan sosial.
D. PENUTUP
Dari hasil pembahasan dan pengkajian terhadap beberapa karya sastra warna
lokal Minangkabau, terdapat beberapa fenomena sosial masyarakat Minangkabau yang
merupakan identitas dan karakteristik masyarakat Minangkabau, di antaranya adalah
tentang sistem kekerabatan matrilinenal yang dianut oleh masyarakatnya, tradisi
merantau sebagai upaya pendewasaan dan pematangan diri, baik secara secara sosial
maupun ekonomi, hubungan sosial antara mamak (adik laki-laki ibu) dan kemenakan,
kedudukan harta pusaka, perjodohan dan perkawinan serta keberadaan kaum perempuan
sebagai bundo kanduang dalam pandangan masyarakat Minangkabau.
Fenomena tersebut merupakan bagian dari kekayaan kebudayaan bangsa
Indonesia yang perlu untuk ditumbuhkembangkan sebagai upaya pelestariaan nilai-nilai
luhur bangsa Indonesia. Hal ini juga berarti bahwa keanekaragaman kebudayaan
Indonesia dapat dijadikan sebagai pembentuk identitas nasional dan jati diri bangsa
Indonesia sekaligus sebagai aset untuk mengembangkan kebudayaan nasional.
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TRADISI LISAN DAN IDENTITAS BANGSA: STUDI
KASUS KAMPUNG ADAT SINARRESMI, SUKABUMI
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Abstrak
Tradisi lisan dapat dikatakan merupakan warisan leluhur yang banyak menyimpan berbagai
kearifan lokal, kebijakan, dan filosofi hidup yang terekspresikan dalam bentuk mantera, pepatahpetitih, pertunjukan, dan upacara adat. Tradsi lisan, yang terdapat pada hampir semua etnis di
Nusantara, sekaligus juga menyimpan identitas bangsa karena pada tradisi lisan terletak akar budaya
dan akar tradisi kita sebagai subkultur ataupun kultur Indonesia.
Ada beberapa isu penting yang menghadang Indonesia saat ini, yakni kemiskinan,
ketimpangan sosial, identitas, dan nasionalisme. Untuk mengatasi persoalan kemiskinan,
pembangunan yang dijalankan pemerintah lebih berorientasi pada pembangunan ekonomi.
Pembangunan yang terlalu berorientasi pada pertumbuhan ekonomi di tengah arus globalisasi dan
liberalisasi ekonomi dunia pada akhirnya hanya akan menempatkan Indonesia sebagai pasar yang
hanya menguntungkan negara-negara maju. Secara faktual, sebagian besar pertambangan kita telah
dikuasai oleh asing dengan harga obral (artinya jauh lebih banyak keuntungan yang mengalir ke
pihak asing daripada ke kas negara). Dengan semangat globalisasi, identitas kita sebagai bangsa,
termasuk ideologi nasionalisme, semakin pudar. Dimanakah identitas kita sebagai bangsa yang
berdaulat apabila salah satu pasal UUD 1945, bumi dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan digunakan untuk
kesejahteraan masyarakat, ternyata hanya ada di atas kertas, dan sektor-sektor ekonomi yang
penting telah dikuasai oleh asing dan Negara lepas tangan begitu saja?
Pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, identitas, dan ideologi
nasionalisme kita makin pudar, tergantikan oleh dominasi perusahaan-perusahaan multinasional
yang pada umumnya berbasis di luar negeri dan kita sekadar menjadi pekerja dan konsumen. Salah
satu upaya untuk penguatan identitas dan ideologi nasionalosme adalah dengan jalan memberikan
perhatian yang lebih pada pembangunan dan pengembangan budaya. Dalam kaitan itu, makalah ini
mencoba mengangkat kasus kampung adat di Sinarresmi, Sukabumi, yang memperlihatkan
bagaimana komunitas adat di kampung tersebut mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dari
sumber daya alam yang ada di kampung tersebut. Mereka bisa mengelola alam tanpa merusak alam,
secara ekonomi juga bisa menafkahi diri mereka dari alam di lingkungan tersebut dengan pranata
sosial yang berjalan harmonis.
Kata kunci: tradisi lisan, identitas bangsa, dan kampung adat Sinarresmi

-1Suatu keniscayaan yang tidak dimungkiri bahwa tradisi lisan merupakan cultural
heritage yang mengandung berbagai kearifan lokal, nilai-nilai budaya, dan kebijakan
yang terekpresikan dalam cerita rakyat, seni pertunjukan rakyat, dan berbagai ritual
dalam upacara adat. Cultural heritage atau warisan budaya ini merupakan kekayaan
bangsa Indonesia yang harus kita pelihara dan kita lestarikan karena di dalamnya
menyimpan identitas budaya sekaligus sebagai akar budaya yang merupakan subkultur
atau kultur Indonesia, sebagaimana dinyatakan oleh Pudentia (17 Oktober 2012) bahwa
tradisi lisan bukanlah kekayaan budaya semata melainkan sebagai identitas yang bernilai
dan sulit ditakar apabila dikompirasikan dengan pemahaman kembali. Oleh karena itu,
pemahaman akan tradisi lisan tidak hanya berkisar tentang pemberian suatu ruang agar
tradisi tersebut bisa digelar, tetapi secara tekstual dan kontekstual, tradisi lisan tersebut
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juga harus dipahami. Tujuannya adalah agar nilai yang melekat dalam tradisi lisan
tersebut bisa dipahami oleh masyarakat di era modern.
Hal itu perlu ditegaskan dengan asumsi bahwa pada saat ini masyarakat
Indonesia modern berada pada posisi “buta” terhadap nilai-nilai asli mereka, yang
melupakan bahwa mereka tidak melestarikan nilai-nilai asli mereka, yang melupakan
masa lalu, melupakan asal-mula, dan seperti orang hilang ingatan yang mengabaikan
sejarah mereka. Akibatnya, mereka terasingkan dan teralienasi dari budaya-budaya asal.
Gagalnya kebijakan pendidikan dan pembangunan di Indonesia bagi Sumardjo (2003)
disebabkan, antara lain oleh “kebutaan” terhadap budaya asli Indonesia. Karena itu,
dipandang penting menggali, mengingat, dan menghidupkan kembali nilai-nilai etnis yang
asli, yang terdapat dalam tradisi lisan.
Sebagaimana telah dikemukakan di dalam abstrak makalah ini bahwa
pembangunan untuk mengatasi berbagai persoalan bangsa yang hanya menyandarkan
pada pertumbuhan ekonomi yang didominasi dengan perusahaan multinasional akan
menyebabkan pudarnya masalah identitas dan rasa nasionalisme. Dengan demikian, salah
satu upaya penguatan identitas bangsa dan rasa nasionalisme adalah dengan
memberikan perhatian yang lebih pada pembangunan dan pengembangan budaya,
sebagaimana dinyatakan oleh Sumardjo (2003) bahwa kita tidak dapat membangun masa
depan tanpa mempertimbangkan akar tradisi karena akar itulah kekuatan kita. Hidup
tanpa akar niscaya lama-lama akan tumbang.
Makalah ini akan mengungkapkan tradisi lisan dan identitas kultural dalam studi
kasus yang terjadi di kampung adat Sinar Resmi, Desa Sirnaresmi, Cisolok, Kabupaten
Sukabumi. Masyarakat adat Sinar Resmi dalam menata kehidupan sehari-hari atau dalam
membangun struktur ekonomi yang diperuntukkan kemaslahatan komunitas
pendukungnya menyandarkan pada tradisi leluhur mereka yang senantiasa dijaga dan
dilestarikan. Tradisi lisan yang terekspresikan dalam seni pertunjukan, seperti pada
gondang buhun serta berbagai upacara ritual lainnya dijaga dan dilestarikan sebagai
identitas kampung adat Sinar Resmi.
Sebelum mengangkat tradisi lisan kampung adat Sinar Resmi sebagai identitas
subkultur Indonesia, akan dikemukan dahulu berbagai pemahaman tentang tradisi lisan
dan beberapa hal yang berkaitan dengannya.
-2KBBI (1999) mencantumkan kata tradisi dalam dua makna, yakni (1) adat
kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat
dan (2) penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang
paling baik dan benar. Meskipun masih terasa umum, makna kata tradisi dalam KBBI
masih dapat diterima terutama dalam makna (2) bahwa di dalam tradisi mengandung
kebaikan dan kebenaran meskipun baik dan benar di sini bersifat lokalitas, misalnya
dalam tradisi lisan di Kasepuhan Sinar Resmi ada pandangan bahwa dalam proses
regenerasi atau suksesi kepemimpinan, seorang pemimpin kasepuhan harus mewariskan
kepemimpinan pada anak lelaki. Jika dalam keluarga tersebut memiliki anak lelaki lebih
dari satu orang, pewarisannya didasarkan pada wangsit yang diterima pemimpin
kasepuhan. Kemudian, jika tidak memiliki anak lelaki, pemimpin kasepuhan dibenarkan
memiliki istri lebih dari satu orang sampai kasepuhan memiliki putra mahkota sebagai ahli
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waris. Di sisi lain, tindakan yang dilakukan pemimpin kasepuhan mengambil istri lebih dari
satu orang dalam relevansinya mencari turunan lelaki sebagai pewaris kasepuhan, di
mata masyarakat Kasepuhan Sinar Resmi merupakan tindakan baik dan terpuji.
Makna (2) dari KBBI tersebut minimal dapat menepis mitos yang sudah beredar
dalam masyarakat bahwa tradisi senantiasa dimaknai sebagai segala sesuatu yang
berasal dari masa lampau. Padahal, realitasnya tidaklah demikian, sebagaimana
dinyatakan oleh Baso (2003) bahwa tradisi tidak hadir sebagaimana adanya pada masa
lalu, tetapi pasti telah mengalami proses seleksi atau bongkar ulang sehingga ada yang
dipopulerkan atau dipinggirkan bergantung pada relasi kekuasaan yang bermain di
sekitarnya.
Kemudian, tradisi lisan dapat dipahami sebagai tradisi yang berkorelasi pada fase
situasi masyarakat yang belum mengenal tradisi tulis-menulis, sebagai salah satu bentuk
komunikasi, sebagai medium transformasi nilai, norma, dan hukum yang pewarisannya
berlangsung dari satu individu ke individu atau dari satu generasi ke generasi. Hal itu
sejalan dengan itu Vansina (1985) yang mengatakan bahwa tradisi lisan adalah pesan
verbal atau tuturan yang disampaikan dari generasi ke generasi secara lisan, diucapkan,
dinyanyikan, dan disampaikan dapat dengan menggunakan alat musik dalam suatu
pertunjukan yang di dalamnya mengandung transmisi verbal dan nonverbal. Pernyataan
Vansina tersebut sesungguhnya dapat diterima jika pewarisan tradisi lisan (yang
merupakan pengetahuan) dari “satu bentuk kekuasaan tertentu”, baik secara esoteris
maupun secara eksoteris yang berlaku dalam suatu kelompok kolektif.
Hal ini
mengimplikasikan bahwa dalam proses regenerasi selalu ada penyematan unsur atau
motif kepentingan.
Sementara itu, di Indonesia James Danandjaja pada tahun 1972 mulai melakukan
kajian mendalam tentang folklor Indonesia. Danandjaja mendefenikan folklor sebagai
berikut.
“...sebagian dari kebudayaan yang tersebar dan diwariskan turun-temurun secara tradisional, di
antara anggota-anggota kolektif apa saja di Indonesia, dalam versi yang berbeda-beda, baik dalam bentuk
lisan maupun contoh yang disertai dengan perbuatan-perbuatan dan alat-alat bantu pengingat (mnemonic
devices) (Danandjaja, 1991:460).

Apabila memperhatikan pendapat Ong (1982) kelisanan itu sesungguhnya
mengalami tahapan-tahapan tertentu sesuai dengan zamannya. Menurut Ong dalam
(Mulyani, 2012) bahwa bahasa pada hakikatnya bersifat lisani (oral). Begitu lisannya
sehingga seakan-akan aksara tidak diperlukan. Ong membuktkan pernyataannya dengan
menyebutkan bahwa di antara puluhan ribu bahasa yang digunakan di dunia hanya
seratus enam yang memiliki sistem tulisan, sebagian besar hidup dalam keniraksaraan
yang menurut Ikram (2008:205) bahwa semua fungsi tulisan nyaris tidak dimanfaatkan
meskipun kiat tulis-baca dikuasai atau pernah dikuasai.
Pernyataan Ong tersebut merefleksikan bahwa bentuk kelisanan memiliki tahapan
sesuai dengan perkembangan peradaban. Dan, dalam bukunya yang terkenal Orality and
Literacy: The Technologizing of the Word, Ong memperlihatkan tahapan-tahapan
perkembangan kebudayaan kelisanan mulai dari kelisanan tahap awal, era tulisan, masa
mesin cetak mengubah peradaban, dan masa ketika media elektronik mulai berperan,
ketika manusia memasuki masa kelisanan tahap kedua.
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Perkembangan kebudayaan kelisanan tersebut tercakup dalam dua bentuk
kelisanan, yakni kelisanan primer dan kelisanan sekunder yang ditegaskan oleh Ong
(1982:11) bahwa keduanya berbeda. Kelisanan primer mengacu pada pemikiran kelisanan
suatu kebudayaan yang sama sekali tidak tersentuh oleh pengetahuan tentang tulismenulis dan cetak-mencetak. Dengan kata lain, kelisanan primer atau disebut juga
kelisanan dasar untuk kebudayaan yang sama sekali tidak pernah mengenal tulisan.
Ikram (2008:205) menjelaskan bahwa kelisanan primer adalah kelisanan yang
mengimplikasikan bunyi, memiliki kekhasan bahwa begitu ia ada, begitu pula tiada;
sifatnya sesaat, tidak lestari, dan tidak dapat dihentikan. Justru sifatnya yang demikian itu
pada bangsa-bangsa tertentu memberi kekuatan magis pada mantra yang harus dihapal
tanpa salah supaya efektif. Tidak ada dukun yang melafalkan mantra dengan
membacanya dari buku atau tulisan. Dapat dipastikan bahwa pada zaman keniraksaraan
timbul keperluan untuk mengingat kembali apa yang telah dilisankan terlebih jika itu
berupa petuah yang ingin ditransmisikan pada generasi berikutnya. Daya ingat menjadi
sangat penting serta sangat dihargai dan diusahakan. Sejalan dengan itu, Lord dan
Sweeney dalam Ikram (2008:205) menemukan formula sebagai peranti mnemonik yang
membantu orang menemukan kembali pikiran yang tersimpan dalam ingatan. Ong
(1982:34) merumuskan usaha mengingat sebagai think memorable thoughts (agar mudah
diingat).
Seiring perkembangan zaman, ketika manusia mengenal budaya tulis yang di
Indonesia dikenal pada abad ke-5 sebagaimana dinyatakan oleh Dienaputra dan Ekadjati
dalam (Sabana, 2005:20, 55) informasi dan pengetahuan yang bersifat lisan dituangkan
dalam catatan-catatan agar tidak musnah ditelan zaman. Meskipun sudah menjadi
manuskrip karena masih dapat dilantunkan, dituturkan, dipentaskan, ditransmisikan, dan
dilisankan, dapat digolongkan ke dalam tradisi lisan. Ong (1982:11) menyebut hal itu
sebagai sebagai tahap orality residu atau ‘residu kelisanan’ . Residu menjadi penanda
awal kelisanan sekunder. Pudentia (2008:384) mengilustrasikan situasi kelisanan
sekunder pada abad modern ini jauh berbeda, baik dengan kelisanan primer maupun
dengan kelisanan residu. Saat ini berkembangnya teknologi informasi yang luar biasa
cepat, pementasan tradisi suka atau tidak suka, dengan sendirinya masuk dalam bisnis
industri media. Kekuatan industri media amat mewarnai wajah tradisi lisan masa kini. Ong
(1982:136) menyebutkannya sebagai secondary orality yang menjelaskan bahwa kita
sudah masuk dalam kelisanan tahap kedua. Tradisi lisan tidak lagi tampil ketika penutur
bertemu langsung dengan penonton/penikmatnya dalam ruang waktu dan tempat yang
sama, tetapi muncul dalam kemasan rekaman video atau kaset yang dapat dihadirkan
kapanpun.
Situasi secondary orality menurut Pudentia menuntut penikmat atau peneliti tidak
harus mempersoalkan mana versi tradisi asli atau yang lengkap. Kehadiran tradisi lisan
sebaiknya diterima apa adanya sesuai dengan konsep, prinsip, dan alasan peneliti untuk
dipertanggungjawabkan secara akademis. Yang menarik adalah melihat kelenturan yang
menjadi penanda tradisi lisan dalam pementasannya. Fleksibilitas tradisi lisan merupakan
keniscayaan sejauh para penutur dan komunitas pemiliknya menghendaki atau
menerimanya.
Sudah dapat dipastikan bahwa pendekatan yang digunakan untuk menelaah
tradisi lisan pada tiap-tiap penelitian berbeda. Dalam hal ini diperlukan syarat-syarat
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khusus untuk memasuki ruang ini, utamanya pemahaman mengenai logika pengetahuan
lokal yang memadai. Hal ini sangat penting mengingat kedudukan peneliti biasanya
berangkat dari kerangka formal yang telah dibingkai oleh institusi pendidikan bergaya
barat, sedangkan tradisi timur sejak awal diketahui memiliki kekhahasan terutama sistem
kosmologinya. Namun, tidak berati kehilangan benang merah yang dapat menjadi
kerangka acuan saat memandang tradisi lisan. Yang perlu ditegaskan adalah tradisi lisan
berarti juga tindak tutur yang merupakan sebuah pernyataan sikap dan bersifat ideologis.
-3Tradisi lisan yang terdapat di Kabupaten Sukabumi dilestarikan oleh lingkungan
masyarakat adat, yaitu Kasepuhan Cipta Gelar, Sinar Resmi, Sinar Rasa, dan Cipta Mulya.
Keempat kasepuhan itu berasal dari turunan yang sama, yaitu masyarakat adat Banten
Kidul ‘Selatan’. Dengan demikian, masyarakat adat di Kabupaten Sukabumi adalah
komunitas adat dengan segala kearifan lokalnya yang dalam kesehariannya menjalankan
sosio-budaya tradisional yang mengacu pada karakteristik budaya Sunda pada abad ke18. Komunitas ini hidup secara turun-temurun dari generasi ke generasi dengan tradisi
yang dipelihara dan diperkuat sebagai perwujudan rasa syukur dan penghormatan pada
leluhur yang lahir dari sebuah proses sejarah yang tidak terputus dalam perjalanan masa
untuk terus menegakkan martabat dan hak asal-usul sebagai identitas budaya dan
warisan budaya nasional. Dengan sistem yang diwariskan para leluhur, masyarakat adat
di Kabupaten Sukabumi menata seluruh kehidupannya, baik sebagai individu maupun
sebagai kelompok sosial dan religius yang khas yang berbeda dengan masyarakat biasa di
sekitarnya. Sistem-sistem inilah yang dipertahankan dan diperjuangkan sebagai sumber
semangat hidup yang terkandung dalam sistem adat yang masih dibudayakan dan
dilestarikan.
Yang menjadi objek penelitian ini adalah masyarakat adat Kasepuhan Sinar
Resmi. Kasepuhan Sinar Resmi terletak di kawasan kaki Gunung Halimun-Salak, berada di
Desa Sirna Resmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Jarak desa 23 km dari
kecamatan dan 33 km dari kabupaten. Akses lalu-lintas menuju desa ini “cukup mudah”
dalam arti kondisi jalan yang relatif licin sehingga dalam waktu dua jam dari Pelabuhan
Ratu sudah tiba di Desa Sirna Resmi. Kasepuhan Sinar Resmi sejak tahun 2003 dipimpin
oleh Abah Asep Nugraha. Beliau memiliki incu putu ‘pengikut’ di dalam dan di luar Desa
Sirna Resmi.
Masyarakat Kasepuhan Sinar Resmi bermatapencaharian di sektor pertanian.
Dengan kata lain, untuk memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat kasepuhan sangat
bergantung pada sumber daya alam yang berorientasi pada sistem pertanian tradisional
dalam berbagai cara, yaitu ngahuma ‘berladang, bersawah, dan berkebun. Sistem
pertanian tradisional dilaksanakan sesuai dengan tradisi Banten Kidul, yaitu hanya panen
satu kali dalam setahun, selebihnya lahan diistirahatkan. Masyarakat mempercayai bahwa
tanah perlu dipulihkan dan dikembalikan untuk mencapai keseimbangan dan keselarasan
alam. Lahan pun tidak diperkenankan menggunakan kimia selain yang tersedia di alam.
Kearifan lokal ini mampu mengusir serangan hama padi. Di samping itu, sisi filosofis
masyarakat adat Sinar resmi, seluruh sendi-sendi kehidupan adat didasarkan pada
kalender siklus padi, mulai padi ditanam sampai dengan padi dipanen melaksanakan
berbagai ritual:
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(1) nyacar pihumaeun: ritual membuka ladang dengan terlebih dahulu membakar
kemenyan dan memanjatkan doa;
(2) ngaseuk: menanam padi di huma dengan memasukkan benih ke dalam aseuk;
(3) beberes mager: ritual menjaga padi dari serangan hama.
(4) ngarawunan: ritual meminta isi agar padi tumbuh dengan subur dan sempurna.
(5) mipit: memanen padi yang pertama dilakukan oleh Abah Asep;
(6) ngadiukkeun pare di leuit: ritual menyimpan padi di lumbung;
(7) nutu: kegiatan menumbuk padi pertama hasil panen;
(8) ngabukti atau nganyaran: kegiatan memasak nasi yang menggunakan padi hasil
panen pertama. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Ambu (istri kepala adat);
(9) tutup nyambut: kegiatan yang menandakan selesainya seluruh aktivitas pertanian
yang ditandai dengan acara selamatan.
Puncak ritual ditutup dengan upacara seren taun ‘serah taun’ selama tiga hari tiga
malam. Upacara seren taun merupakan sikap responsif masyarakat di sekitar Kasepuhan
Sinar Resmi, untuk mensyukuri hasil panen, serta sebagai bukti penghormatan terhadap
warisan leluhur melalui pemertahanan adat, serta sebagai hiburan untuk masyarakat yang
telah bekerja selama satu tahun masa pertanian. Dengan demikian, dalam konsep
kosmos, padi menjadi pusat kehidupan masyarakat. sebagai bentuk penghormatan
tertinggi, padi dipersonifikasikan sebagai seorang dewi, yaitu Nyi Pohaci Sanghyang Asri.
Karena pasangan hidup manusia, menjadi kewajiban manusia merawat padi sejak ditabur
di sawah. Dengan filosofi ini, masyarakat kasepuhan pantang memperjualbelikan padi.
Rangkaian acara seren taun dimulai dengan musyawarah yang dalam istilah kasepuhan
disebut dengan ponggokan, yang melibatkan seluruh incu putu untuk menentukan besar
biaya yang diperlukan. Berikutnya, Abah melakukan ziarah ke makam leluhurnya mulai
dari Abah Ujat, Abah Arjo, Uyut Rusdi, Uyut Jasiun, makam yang berada di Tegal Lumbu,
makam di Pasir Talaga, makam di Lebak Binong, makam di Lebak Larang, dan makam
leluhur di Cipatat, Bogor.
Prosesi adat yang berkaitan dengan padi tersebut menunjukkan bahwa
masyarakat adat Kasepuhan Sinar Resmi adalah masyarakat yang bersandar pada
budidaya padi. Lumbung-lumbung padi kasepuhan dan masyarakat adat merupakan bank
genetik dari berbagai varietas padi. Abah Asep Nugraha menuturkan bahwa terdapat
puluhan bahkan ratusan (140) varietas padi yang dikenal oleh masyarakat adat
SinarResmi yang terawetkan dalam lumbung-lumbung yang berada di kasepuhan. Padi
yang disimpan di lumbung tidak dipisahkan dari tangkainya, bergantung dalam keadaan
terikat menggunakan tali bambu (pocongan). Pocongan padi disimpan pada galah bambu
dengan menggunakan batang kayu. Dengan cara ini padi tetap mengering dan memiliki
kadar air yang tidak berubah. Pocongan padi di simpan dalam leuit yang berbentuk unik,
berpintu satu, dan beratap rumbia. Rancangan ini mampu menahan bocor dan menutup
jalan tikus.
Puncak acara seren taun ditandai dengan upacara ngadiukkeun atau memasukkan
padi secara simbolik ke dalam leuit si jimat oleh pemimpin kasepuhan. Pembacaan doa
atau mantra yang intinya mensyukuri atas restu alam semesta dan para leluhur yang
telah menjaga masyarakat Kasepuhan Sinar Resmi. Leuit si jimat ini berfungsi sebagai
bulog yang diperuntukkan bagi masyarakat ketika mereka membutuhkan pinjaman padi.
Sejak 17 tahun terakhir, masyarakat Kasepuhan Sinar Resmi berhasil berswasembada
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padi. Ketia di tempat lain harga bahan pangan naik karena inflasi, masyarakat adat
Kasepuhan Sinar Resmi stabil dengan kemandirian pangan yang dimilikinya.
Sebagaimana dikemukakan bahwa pertanian huma dan sawah merupakan
kegiatan pertanian yang mendominasi masyarakat kasepuhan karena dari huma dan
sawah, masyarakat kasepuhan menanam padi sebagai komoditas pertanian utama.
Sesungguhnya, di samping menanam padi, masyarakat kasepuhan juga memanfaatkan
sumberdaya alam yang ada untuk keperluan hidup, semisal menanam talun (kayu) dan
tanaman obat. Ketika Pemerintah menetapkan salah satu kawasan konservasi yang
disebut Taman Nasional Gunung Salak (TNGHS) yang sampai saat ini dimanfaatkan oleh
masyarakat adat kasepuhan terjadi perbedaan pandangan dalam mengelola hutan.
TNGHS merupakan pegunungan hujan tropis alam terbesar yang tersisa di Jawa Barat
dengan tiga jenis ekosistem utama, yaitu hutan hujan dataran rendah, hutan hujan
dataran tinggi, dan hutan hujan pegunungan. Secara administratif taman nasional
meliputi dua provinsi, Jawa Barat dan Banten) dan tiga kabupaten: Bogor, Sukabumi,
Lebak.
TNGHS dipandang mempersempit akses masyarakat kasepuhan dalam kegiatan
pertanian. Namun, pihak TNGHS dapat memahami bahwa masyarakat adat Kasepuhan
Sinar Resmi sebagai aset budaya bangsa lebih dulu mendiami kawasan itu serta untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya bergantung pada sumber daya alam dengan
memanfaatkan hutan. Penyelesaiannya, kedua belah pihak bersepakat mengelola sumber
daya alam secara bersama-sama. Upaya kebersamaan ini berkaitan dengan peningkatan
kesejahteraan masyarakat kasepuhan yang dikenal dengan MKK (Model Kampung
Konservasi). Lembanasari dalam (Nisbah: 2011) kampung konservasi merupakan
komunitas tertentu yang mampu hidup bersama alam dan di dalamnya dilakukan kegiatan
pelindungan secara mandiri, mampu menjaga ekosistem, dan secara ekonomi bisa
memberikan kesejahteraan bagi masyarakat atau berlangsungnya pemanfaatan sumber
daya alam hayati di dalam kawasan konservasi secara berkelanjutan. Di samping itu, MKK
dilakukan untuk tujuan konservasi dan kesejahteraan masyarakat yang didasarkan melalui
strategi penyelesaian konflik dan penguatan kelembagaan serta strategi pengembangan
ekonomi masyarakat.
Beberapa kegiatan MKK yang dijalankan, antara lain, pengadaan bibit tanaman,
seperti bibit aren dan tanaman kayu yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk
mendukung pertanian. Kemudian, pemberian dana usaha kegiatan ekonomi tambahan,
seperti untuk peternakan dan masyarakat kasepuhan diberi keleluasaan mengolah lahan
asalkan lahan tidak diperluas, tidak dimiliki, dan tidak menebang kayu.
Program MKK yang bertujuan membantu perekonomian masyarakat melalui
alternatif usaha ekonomi di bidang lain menurut pimpinan kasepuhan, Abah Asep Nugraha
dipandang kurang pas karena program ini hanya dijadikan semacam proyek agar
masyarakat tidak bergantung pada hutan. Bah Asep mengklaim secara hukum adat,
lahan-lahan tersebut masih menjadi hak kasepuhan bagi kami untuk mengolahnya.
-4Tradisi lisan yang terdapat di Sukabumi: seni pertunjukan: dogdog lojor serta
gondang buhun, dan upacara adat: ritual pemuliaan padi yang tampak sejak
penanaman padi sampai dengan panen, dan prosesi adat seren taun yang merupakan
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pesta pascapanen serta penghormatan terhadap Dewi Padi, yaitu Dewi Sri merupakan
kearifan lokal yang sekaligus dapat menjadi identitas subkultur masyarakat adat
Kasepuhan Sinar Resmi, Cisolok, Kabupaten Sukabumi atau cerminan identitas
masyarakat agraris.
Di samping itu, masyarakat adat Kasepuhan Sinar Resmi yang hidup di lereng
kawasan Gunung Halimun Salak secara perekonomian tidak mengalami perubahan
setelah daerah itu menjadi kawasan konservasi Taman Nasional Halimun Gunung Salak,.
Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka tetap mengelola dan memanfaatkan hutan
tanpa harus merusak alam. Pengelolaan alam untuk menafkahi kebutuhan tersebut
berjalan secara harmonis dengan pranata sosial yang menjadi pegangan masyarakat
adat yang sudah berlangsung secara berabad-abad dan tidak berubah dari generasi ke
generasi.
Kasus yang terjadi di masyarakat adat Kasepuhan Sinar Resmi, Cisolok, Kabupaten
Sukabumi ini minimal dapat menjadi model atau tawaran bagi siapapun dalam
pembangunan penguatan identitas bangsa dan rasa nasionalisme melalui pengembangan
budaya.
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PELANGI LEBARAN: SEPUTAR PROBLEMATIKA
SOSIO-KULTURAL DALAM CERPEN
Bakdal Ginanjar
Universitas Muhammadiyah Purworejo
e-mail: bakdalginanjar@yahoo.co.id
ABSTRAK
Sejauh pengamatan, usaha mengangkat satu tema tertentu dalam sebuah antologi cerpen
bersama boleh dikatakan langka. Di balik keberagam dan kekayaan tema, sesungguhnya ada
kecenderungan bahwa tema cerpen melukiskan kegelisahan yang sama: jeritan atas keterpurukan
negeri ini. Jika tema yang sama dihimpun, sangat mungkin ia menjadi sebuah potret sosial atas
carut-marutnya negeri ini.
Salah satu usaha dilakukan Kompas dengan mengusung tema tentang puasa dan lebaran
dalam antologi berjudul Korma: Cerpen-Cerpen Puasa-Lebaran. Jika dilihat dari sejarah perjalanan
kesusastraan Indonesia, tema ini sudah muncul sejak tahun 1929. Namun, mengingat di dalamnya
terkandung dimensi sosio-kultural maka pemaknaan dan penafsiran atas tema tersebut secara
menyeluruh terus-menerus mengalami pergeseran sesuai dengan perubahan dan perkembangan
yang terjadi di dalam masyarakat yang bersangkutan.
Cerpen Tukang Jahit adalah karya Agus Noor yang muncul di akhir tahun 2007 di harian
Kompas dengan mengangkat tema tersebut. Cerpen ini terpilih sebagai salah satu cerpen dalam
antologi Cerpen Kompas Pilihan 2007. Dipilihnya cerpen ini untuk dibicarakan dalam tulisan ini tidak
berarti merendahkan kualitas cerpen lainnya yang mengambil tema sejenis. Cerpen ini
menggabungkan dua dunia yang biasa mewarnai suasana menjelang Lebaran.
Dua dunia yang dimaksud yaitu pertama bulan puasa dimaknai sebagai bulan penuh
barokah dan menyimpan kisah-kisah gaib/supernatural. Bulan puasa senantiasa menyimpan misteri
tentang kisah gaib dan serangkaian cerita irasional yang tidak masuk akal. Kedua, lahirnya problem
sosial yang beragam, seperti mudik dan keterpurukan wong cilik. Dengan mengolaborasikan dua
dunia ini sang pengarang bermaksud memberi estetika cerpen yang baru yang bertema Lebaran.
Dalam konteks yang demikian, cerpen ini justru penting untuk melakukan pemaknaan kembali
konsep puasa dan lebaran pada kerangka solidaritas sosial.
Kata-kata kunci: cerpen, lebaran, problem sosial-budaya

-1Cerita pendek (cerpen) berjudul “Tukang Jahit” karya Agus Noor pertama kali
muncul pada harian Kompas edisi Minggu, 7 Oktober 2007. Cerpen ini kemudian terpilih
sebagai salah satu cerpen Kompas pilihan 2007. Cerita pendek, apalagi ditampilkan
melalui surat kabar yang berskala nasional semacam Kompas, tentunya sedikit banyak
akan mencerminkan permasalahan sosial yang cukup kaya dan sedang melanda negeri
ini. Bagaimanapun juga seorang pengarang dalam menuliskan ide-ide ke dalam sebuah
cerita (pendek) sesungguhnya menuangkan respons atau tanggapannya terhadap apa
saja yang bergejolak di sekitarnya yang tentu saja menarik perhatiannya. Hall (2002:
1275) mengatakan bahwa “Whatever people do, they express the times they live in.
When authors write, they reflect their own era by deploring it, by celebrating it, or even
by writing to escape it”. Para penulis yang menuangkan pengalaman mereka dalam
merespons fenomena hidup di sekitarnya dapat melakukannya dengan cara yang
berbeda-beda: sebagian mengkritik dan mengecam, yang lain merayakan dan penuh
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harap, dan sebagian lagi bahkan mungkin menulis sebagai bentuk pelarian karena merasa
jengah atau resah atas kondisi sosial kehidupan yang semakin payah. Apa pun bentuk
dan alasannya, sebuah karya baik secara gamblang maupun tersamar akan terlahir.
Potret kehiduan masyarakat yang dituangkan dalam bentuk karya sastra dapat
murni imajinasi atau dapat pula berawal dari fakta yang dituangkan kembali dengan
berbagai bumbu imajinasi pengarangnya. Fakta kehidupan suatu masyarakat yang diolah
dengan ramuan bumbu-bumbu imajinasi dan diwujudkan dalam karya sastra
menjadikannya sebuah karya denga nuansa problem kehiduan yang sarat permasalahan.
Kembali ke cerpen Agus Noor, ditinjau dari isinya cerpen ini termasuk karya
dengan objek sebuah komunitas manusia dengan problem kehidupan yang
memungkinkan merupakan potret kehidupan masyarakat. Objek yang diangkat dalam
cerpen ini adalah peristiwa seputar Lebaran yang oleh masyarakat Islam-Indonesia
dirayakan setiap tahun. Setiap tahun pula mendapat perhatian khusus karena ternyata di
balik kegembiraan perayaan hari raya tersebut, ternyata berbagai persoalan sosial budaya
yang akhirnya menjadi persoalan nasional tercipta di dalamnya.
Tulisan ringkas ini mengangkat bagaimana representasi sosial budaya
masyarakat menyambut lebaran akhir-akhir ini dilihat dari kacamata cerpen “Tukang
Jahit”? Kemudian, apakah muncul pergeseran atau perubahan sosial budaya dikaitkan
dengan cerpen dengan isi serupa yang terbit sebelumnya? Jika ada, dalam hal apakah
pergeseran atau perubahan itu terjadi?
-2Beberapa cerpen bertema lebaran berikut diambil dari pembahasan Mahayana
(2006 117-130). Armijn Pane melalui cerpen “Jika Pohon Jati Berkembang” (1937)
menggambarkan bagaimana orang-orang berkumpul dan terheran-heran mendengarkan
suara gamelan atau khotbah Lebaran cukup dari sebuah radio. Dalam ceren “Lebaran di
Kampung”, Muhammad Dimyati (1952) mengisahkan bagaimana kedatangan seseorang di
kampung halamannya disambut bagai pahlawan perang meskipun ia tidak membawa
barang apa pun untuk dibagikan kepada sanak familinya.
Dalam antologi cerpen yang berjudul Korma, Cerpen-cerpen Puasa-Lebaran
dapat juga dipandang sebagai representasi kultur masyarakat Islam-Indonesia dalam
sebuah perjalanan waktu. Secara struktural ke-11 cerpen dalam antologi tersebut terbagi
ke dalam dua kelomok besar. Pertama, yang menempatkan puasa dan Lebaran sebagai
bulan yang penuh barokah atau yang menyimpan kisah-kisah gaib dan menghadirkan
peristiwa supernatural ke dalam struktur cerita.
Kelompok pertama memperlihatkan betapa ramadan senantiasa menyimpan
misteri kisah gaib yang mencekam, peristiwa ajaib yang menakjubkan, dan serangkaian
cerita irasional yang tak masuk akal. Kisah itu merepresentasikan potret sosial umat
Islam-Indonesia yang tidak dapat meninggalkan keberimanannya pada dunia gaib.
Kelompok kedua memperlihatkan bahwa puasa dan Lebaran melahirkan problem
sosial-kultural yang sama mudik dan keterpurukan wong cilik. Mudik menjadi begitu
penting dan menenggelamkan hakikat utama puasa dan makna idul fitri. Makna mudik
ditafsirkan menyangkut status sosial dan martabat jati diri. Dalam konteks kultur IslamIndonesia mudik seolah-oleh sengaja ditempatkan sebagai puncak prosesi perjalanan
ramadan, yakni puasa, tarawih, sahur, takbir, Lebaran, dan mudik.
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-3Di bagian awal cerpen “Tukang Jahit”, ada seorang ibu sedang bercerita tentang
keberadaan tukang jahit yang menghiasi kota di mana ibu itu tinggal. Tukang jahit yang
berjumlah banyak selalu datang ke kota menjelang Lebaran sampai malam takbiran.
Kedatangan mereka menjadi sesuatu yang berharga bagi anak-anak maupun orang-orang
tua. Para orang tua menjahitkan baju baru yang disiapkan untuk menyambut Lebaran ke
tukang-tukang jahit tersebut tak terkecuali baju untuk anak-anak mereka. Anak-anak
menunggu tukang jahit bekerja dengan perasaan yang gembira sambil berceloteh riang
bersama teman-temannya. Tukang jahit pada waktu itu menjadi identik dengan lebaran.
Seperti tampak pada kutipan berikut.
Kanak-kanak akan berlarian senang menyambut kedatangan mereka, “Tukang jahit datang!
Asyiik! Lebaran jadi datang!” . (TJ, a )

Penggambaran peristiwa di atas terjadi ketika sang ibu yang sedang bercerita
kira-kira masih remaja atau bahkan masih anak-anak. Pendeskripsian tersebut
merepresentasikan keadaan masyarakat Islam-Indonesia menyambut datangnya hari
raya. Kegembiraan senantiasa menjalari umat Islam dari anak-anak sampai orang tua.
Suasana tersebut ditandai dengan kemeriahan hati para umat Islam. Kegembiraan itu
sampai-sampai menyebabkan bunyi mesin jahit dari para penjahit yang sibuk bekerja pun
terdengar serasa gema burung pelatuk yang sedang mematuk pepohonan. Dalam kutipan
itu pula tampak adanya sesuatu yang baru yang meskipun tidak wajib tetapi diusahakan
tersedia pada saat Lebaran, yakni baju baru. Dengan demikian, gambaran suasana
menyambut Lebaran tersebut dipandang sebagai potret masyarakat Islam-Indonesia yang
diselimuti kebahagiaan dan kegembiraan pada saat itu. Hampir-hampir tidak ada sesuatu
pun yang menggambarkan keterpurukan masyarakat.
Tahun-tahun berjalan, jumlah penjahit yang semula menghiasi kota tinggal
beberapa orang. Bahkan, sampai terakhir tinggal seorang penjahit yang bertahan.
Hilangnya banyak penjahit tidak diketahui secara pasti penyebabnya. Namun, disinyalir
maraknya pusat perbelanjaan yang mendesak para penjahit. Kutipan berikut
mencerminkan keadaan tersebut.
Keberadaan para tukang jahit seiring berjalannya waktu kian berkurang jumlahnya. Sejak
banyak toko fashion, factory outlet, butik, dan pusat perbelanjaan di kota ini, orang-orang
lebih suka membeli pakaian jadi. Tak ada lagi keriuhan mesin jahit di kota ini setiap
menjelang lebaran. (TJ, a )

Wajah kota saat ini berbeda kiranya. Timbulnya perdagangan kemudian disusul
kapitalisme global telah mengubah perilaku kehiduan masyarakat. Penggalan kutipan di
atas cukup jelas menggambarkan suasana kenyataan zaman modern tersebut. Orang
cenderung lebih memilih sesuatu yang sudah jadi, misalnya pakaian jadi yang dijual di
pusat-pusat perbelanjaan. Mereka sudah mulai enggan untuk sekadar menunggu lama
dan bertemu dengan penjahit ketika menjahitkan kain. Hal ini menunjukkan bahwa
hubungan kemanusiaan tak lagi dianggap primer. Yang primer adalah kebutuhan dan
efisiensi.
Ketika tukang jahit yang masih bertahan hanya satu orang, anehnya orangorang yang mencarinya kian hari kian bertambah banyak. Seorang penjahit ini sekian
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lama pula ditunggu-tunggu kedatangannya sejak dini hari sebelum matahari pagi
memancarkan sinarnya. Anehnya, orang-orang menunggu si tukang jahit tersebut bukan
untuk menjahitkan pakaian, melainkan menjahitkan hati yang sedang dilanda kesedihan.
Kau tahu, Nak, di tangan tukang jahit itu, kebahagiaan yang robek dan koyak menjadi
seperti selembar kain lembut yang bisa dijahit kembali. Ia menjahitnya dengan rapi, halus,
dan membuat orang-orang itu merasa tenteram. (TJ, a )

Kebahagian atau pun kegembiraan yang seharusnya dirasakan saat merayakan
Lebaran berganti dengan rasa sedih. Kutipan di atas mencerminkan keadaan yang
dimaksud. Kesedihan yang dirasakan banyak orang ini pastilah ada sebab-musababnya.
“Kenapa menjelang Lebaran begini mereka kok tidak bahagia, Ayah?”
“Mungkin mereka tak punya uang buat pulang kampung. Tak bisa membelikan
baju baru. Bingung karena masih nganggur. Pusing karena semuanya makin mahal. Mungkin
juga mereka hanya merasa makin sedih saja....” (TJ, a )

Jawaban dari sang ayah kepada anaknya tersebut mendeskripsikan keadaan
yang terjadi setidaknya akhir-akhir ini pada umat Islam-Indonesia menjelang Lebaran.
Rasa sedih senantiasa menggelayuti sebagian umat yang kalau boleh dikatakan kurang
mengedepankan makna dalam menjalani proses ibadah ramadan dan tujuan akhir dari
ibadah tersebut.
Budaya mudik atau pulang kampung menempati posisi pertama dalam kutipan
tersebut yang menyebabkan timbulnya kesedihan. Orang-orang yang ingin pulang
kampung terpaksa tidak dapat melakukannya karena kurangnya kemampuan dana.
Mereka berkeinginan merayakan Lebaran di kampung halaman dengan membawa hasil
kesuksesannya selama merantau. Mereka tidak mau malu pulang kampung tanpa sesuatu
yang dapat dibanggakan orang di kampung halaman. Oleh sebab itu, nafsu untuk
membawa sejumlah materi dalam jumlah banyak musti dilakukan ketika akan mudik. Jika
tidak dapat terpenuhi, ujung-ujungnya kesedihan yang dirasakan. Padahal, mudik
semestinya membawa jiwa yang tenteram. Rahman (2011: 2) mengatakan bahwa mudik
dilakukan dalam rentang waktu yang sebentar sekadar mereguk udara dan meneguk air
tempat asalmu yang barangkali sudah lama terlupa.
Kebiasaan di tengah-tengah masyarakat menjelang datangnya Lebaran adalah
menyediakan sesuatu yang baru, terutama yang berhubungan dengan kebendaan. Hal itu
tanpa disadari akan membentuk budaya konsumerisme tinggi. Oleh sebab yang demikian,
kita sering melihat masyarakat berbondong-bondong membeli baju baru, kerudung baru,
celana baru, atau memoles sedemikian rupa penampilan fisik sehingga mendapat wajah
baru di saat Lebaran. Apabila hal-hal tesebut tidak dapat terpenuhi, rasa sedihlah yang
kemungkinan besar akan berkecamuk dalam pikiran masyarakat. Melupakan dan
melalaikan esensi utama dari ibadah puasa.
Di samping rasa sedih, dari petikan di atas tampak adanya kekhawatiran
terhadap eksistensi diri seseorang karena masih menjadi pengangguran. Keadaan seperti
itu rupanya membuat orang menjadi pemalu atau rendah diri demi menjaga gengsi,
terutama saat bertemu dengan banyak orang di hari lebaran. Ditambah lagi, persoalan
naiknya harga-harga semua hal yang dapat dibeli menambah kelamnya suasana seperti
tergambar dalam cerpen.
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Sebagaimana cerpen yang telah muncul sebelumnya, tukang jahit memberikan
aroma irealis dalam peristiwa realis. Dalam cerita muncul Nabi Khidir sebagaimana
tercatat dalam petikan berikut.
Tukang jahit itu punya jarum dan benang ajaib yang bisa menjahit hatimu yang sakit. Jarum
dan benang, yang konon, diberikan Nabi Khidir dalam mimpinya. (TJ, a )

Kemunculan tersebut membuat sesuatu yang baru bagi cerpen dibanding dengan
cerpen lainnya yang bertema sama. Pengarang membentuk estetika baru dengan
memadukan unsur gaib dengan problematika nyata.
-4Pembahasan serba sedikit tentang cerpen “Tukang Jahit” karya Agus Noor ini
dapat dipetik suatu hal bahwa pengarang cukup jeli dan cermat mengamati gejala-gejala
kehiduan dan problem-problem sosio-kultural pada umat Islam-Indonesia ketika situasi
menjelang Lebaran. Pada dasarnya, perilaku masyarakat menjelang lebaran mengalami
dinamikanya sendiri sejalan dengan perguliran waktu. Akan tetapi, pergeseran tersebut
mengarah kepada masyarakat yang sedih ketika menghadapi Lebaran dan berdampak
pada perilakunya di kehidupan ini. Seyogyanya, hari raya Islam ini disambut dengan
sukacita oleh umat dan sekarang berpindah pada kondisi lebaran yang identik dengan
kesedihan. Hal ini merupakan akibat tak terelakkan dari pengaruh kehidupan masyarakat
global yang dari hari ke hari semakin menampakkan cirinya sebagai masyarakat hedonis
dan materialistik.
Sementara itu, kisah yang beraroma kegaiban dalam cerpen ini bagi masyarakat
bukanlah sesuatu yang baru. Hal itu merupakan representasi dari kultur keindonesiaan
yang tidak hitam putih. Tambahan pula, sudah sejak lama hal itu terejawantahkan dalam
tradisi narasi masyarakat kita. Dalam konteks ini, meskipun di sana ada baju Islam –
lebaran- mengingat hal itu sudah sejak lama menjadi warna pelangi Indonesia maka
sesungguhnya baju Islam itu telah melesap dalam kultur keindonesiaan.
Begitu buramkah keadaan sosial kultural menyambut lebaran sebagaimana yang
tergambar dalam cerpen ini? Di situlah sesungguhnya sastra hendak memainkan peranan
sosialnya. Sisi gelap yang ditampilkannya justru untuk memberi penyadaran bahwa
betapa masyarakat di sekeliling kita memerlukan kepedulian kita. Sangat boleh jadi, dari
cerpen ini kita tidak hanya memperoleh penyadaran atas nilai-nilai solidaritas
kemanusiaan kita, tetapi juga menyelusupkan secercah pencerahan agar bangsa ini
segera bangun dan membenamkan keterpurukannya.
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INTERNALISASI NILAI-NILAI MULTIKULTURAL
MELALUI PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA
BERBASIS SASTRA INDONESIA MODERN
Maria L. A. Sumaryati
FKIP Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
ABSTRAK
Akhir-akhir ini pendidikan karakter sedang menjadi topik hangat di Indonesia. Para pendidik
dianggap berperan penting dalam membina moral peserta didiknya. Pengajaran bahasa dan sastra
Indonesia mempunyai peranan penting khususnya pengajaran sastra karena dalam novel terdapat
nilai-nilai multikultural termasuk di dalamnya moral, etika, dan budaya.
Tujuan umum dalam penelitian ini adalah menjadikan karya sastra (novel) sebagai materi
ajar yang dimasukkan dalam pengajaran bahasa Indonesia. Secara lebih khusus penelitian ini
bertujuan: 1)mendeskripsikan nilai-nilai multikultural (toleransi) yang terdapat dalam sastra
Indonesia modern; 2) mendeskripsikan pembelajaran bahasa Indonesia yang memuat materi sastra
Indonesia modern yang mengadung nilai-nilai multikultural(toleransi).
Penelitian ini dilakukan di beberapa SMPdi Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan. Adapun
temuan awal penelitian ini: 1) RPP yang dirancang merupakan RPP yang dikeluarkan oleh MGP
(Musyawarah Guru Pelajaran) sehingga diperoleh RPP yang sama dari 5 sekolah yang peneliti
observasi;2)Akhir 2011 masuklah RPP berkarakter dan para guru tidak tahu bagaimana menerapkan
nilai-nilai tersebut dalam PBM; 3)RPP yang dibuat selama satu semester tersebut memuat beberapa
materi sastra yang didominasi hanya pada materi apresiasi sastra itu pun hanya sekilas dibahas.
Kata kunci: internalisasi, nilai multikultural, sastra Modern.

-1Pendidikan di Indonesia bertujuan untuk mengembangkan pribadi anak didik agar
menjadi manusia yang utuh dengan segala nilai dan seginya. Pendidikan tidak hanya soal
kemajuan otak atau pengetahuan kognitif. Oleh sebab itu, sekolah diharapkan tidak
hanya mengajarkan ilmu pengetahuan otak tetapi juga mengajari nilai-nilai kehidupan
manusia yang dianggap perlu, seperti nilai demokrasi, nilai kesamaan, nilai persaudaraan,
dan nilai sosialitas. Selanjutnya pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan
potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan
yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan bertanggung
jawab.
Akhir-akhir ini khususnya di Indonesia terjangkit krisis moral dan hampir di semua
elemen bangsa juga merasakannya. Berbagai peristiwa muncul di permukaan dengan
memperlihatkan perilaku yang tidak mengenal nilai-nilai manusiawi. Dunia pendidikan
tidak luput dari dampak peristiwa-peristiwa tersebut dan bahkan dituding sebagai
lembaga sekolah yang gagal menjalankan tugasnya. Fungsi sekolah sebagai transformasi
budaya saat ini tidak mampu menghasilkan keluaran yang memiliki kecerdasan utuh,
cerdas intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Tudingan itu tidak semua benar dan
tentunya menjadi bahan refleksi bagi dunia pendidikan.
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Dimensi moral erat kaitannya dengan dimensi watak. Setiap individu memiliki
penilaian moral yang berbeda-beda. Itu pun tergantung watak dari tiap-tiap individu.
Misalnya, seseorang dikatakan jujur ketika dirinya mempraktikkan watak kejujurannya di
setiap waktu dan tempat. Ia tidak memilih-milih waktu dan tempat, dengan bermaksud
dirinyaatau ingin dipuji orang lain. Artinya, kapan pun dan di mana pun, ia tetap berwatak
jujur kepada Tuhan, orang lain, dan terutama, diri sendiri. Pendek kata, krisis moral bisa
diatasi dengan pembinaan watak.
Nilai moral mencerminkan diri kita yang sebenarnya. Sebaliknya nilai moral pun
merefleksikan siapa diri kita sebenarnya. Kita tidak selalu berhasil hidup sesuai dengan
nilai moral yang kita yakini, terkadang kita gagal. Namun, nilai moral itu sendiri
mendemonstrasikan bagian terbaik atau terburuk dari kita.
Secara umum pembelajaran sastra akan menjadi sarana pendidikan moral. Karya
sastra yang bernilai tinggi di dalamnya terkandung pesan moral yang tinggi. Karya sastra
ini merekam semangat zaman pada suatu tempat dan waktu tertentu yang disajikan
dengan gagasan yang berisi renungan falsafah. Melalui pembelajaran sastra, siswa
diharapkan akan menjadi warga yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang luhur.
Pembelajaran sastra sangat penting di sekolah karena ada berbagai alasan, yaitu
karya sastra menjembatani hubungan realita dan fiksi (Alwasilah, 2006) .
Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan nilai-nilai multikultural yang
terdapat dalam sastra Indonesia modern dan mendeskripsikan pembelajaran bahasa
Indonesia yang memuat materi sastra Indonesia modern yang mengadung nilai-nilai
multikultural.
-2Tilaar (2004) menyatakan bahwa multikulturalisme adalah konsep pembudayaan.
Oleh karena proses pendidikan adalah proses pembudayaan,maka masyarakat
multikultural hanya dapat diciptakan melalui proses pendidikan. Penanaman pengakuan
terhadap keragaman etnis dan budaya masyarakat Indonesia di era globalisasi saat ini
merupakan upaya merespon fenomena konflik etnis dan sosial budaya yang muncul di
tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya dikatakannya pula masyarakat multikultural
adalah masyarakat yang penuh risiko karena masyarakat itu berubah dengan cepat
sehingga meminta manusia untuk mengambil sikap dan melakukan pilihan yang tepat
untuk hidupnya atau hanyut bersama perubahan itu.
Pendidikan multikultural merupakan salah satu alternatif untuk tidak sekedar
merekatkan kembali nilai-nilai persatuan, kesatuan, berbangsa, dan berbahasa, tetapi
juga mendefinisikan kembali rasa kebangsaan itu sendiri. Pendidikan multikultural di
sekolah merupakan respon terhadap perkembangan keragaman populasi sekolah dan
menuntut persamaan hak bagi setiap kelompok seluruh siswa tanpa membedakan
kelompok-kelompoknya seperti gender, etnik, ras, budaya, strata social, dan agama.
Menurut
Secara umum ada tiga hal yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu masalah
agama, nasionalisme, dan rakyat (Wahid dalam Tilaar, 2004:14;) sebaliknya Tilaar (44)
mengatakan bahwa pendidikan multikultural tidak diarahkan semata-mata kepada ranah
rasial, agama, dan budaya domain atau mainstream. Pendidikan multikultural lebih
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difokuskan untuk menumbuhkan sikap toleran dari warga masyarakat agar mengakui
pluralism di dalam masyarakat antara lain upaya mengurangi gesekan-gesekan atau
ketegangan yang diakibatkan oleh perbedaan di dalam masyarakat. Untuk itu diperlukan
upaya meredukasi berbagai jenis prasangka negative yang secara potensial hidup dalam
masyarakat yang majemuk.
Menumbuhkan sikap toleran dari warga masyarakat agar mengakui akan pluralism
di dalam masyarakat tersebut. Dalam hal ini, siswa membutuhkan pengetahuan,
pengalaman, aktivitas untuk mengeksplorasi dan mengembangkan nilai-nilai multikultural
sebagai perwujudan nilai-nilai pribadi (konsep diri) dan sosial seperti diprogramkan Tillaar
dalam pendidikan nilai antara lain (i) ketaatan, (2) penghargaan, (3) toleransi, (4)
tanggung jawab, (5) kebersamaan, (6) keadilan, (7) kejujuran, (8) kerendahan hati, (9)
cinta dan kasih saying, (10) kesederhanaan, (11) kebebasan, (12) persatuan. Nilai-nilai
tersebut bersifat universal tetapi di balik keuniversalannya terdapat keberagaman dalam
bahasa dan budaya serta etnik yang berbeda.
Pendidikan multikultural ini diharapkan dapat membangun karakter (karakter
building) siswa dalam relasinya dengan diri sendiri dan relasinya dengan sesama. Untuk
membangun relasi yang baik dengan diri sendiri, ada tiga hal yang harus dikembangkan
yaitu mengenal diri sendiri, menerima diri sendiri, dan mengembangkan diri.
Pendidikan nilai menyarankan bahwa aktivitas siswa dalam pendidikan multikultural
tidak memadai jika hanya mendengarkan nilai-nilai dalam budaya. Mereka harus
mengalami dalam berbagai tingkat kemampuan agar mereka benar-benar mempelajari
dan menjadikan nilai-nilai tersebut bagian dari mereka. Selanjutnya, mereka
membutuhkan keterampilan-keterampilan sosial agar dapat menggunakan nilai-nilai
multikultural dalam kegiatan sehari-hari. Bahkan, remaja zaman sekarang harus dapat
mengembangkan keterampilan mengambil keputusan yang sadar lingkungan. Dengan
demikian, nantinya mereka akan membawa serta nilai-nilai multikultural; itu tidak hanya
dalam kehidupan pribadi mereka sebagai orang dewasa tetapi juga ke dalam masyarakat
multikultural yang lebih luas. Untuk itu penting bagi mereka untuk menjelajahi topik-topik
toleransi (Tilaar, 2004:44) dan memiliki orang tua atau orang dewasa yang dapat menjadi
model atau panutan dalam menjalankan hidup dan membangun sikap dan perilakunya
sehari-hari.
-3Karya sastra merupakan sesuatu yang disampaikan oleh sastrawan dalam karyanya
dan memuat tentang manusia dengan segala macam perilakunya. Kehidupan manusia
tersebut diungkapkan lengkap dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Oleh
karena itu, karya sastra dapat menambah kekayaan batin setiap hidup dan kehidupan ini.
Karya sastra mampu menjadikan manusia memahami dirinya dengan kemanusiaannya.
Setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan ini terkandung nilai atau hikmah
yang dapat kita petik manfaatnya. Untuk dapat menangkap nilai-nilai tersebut diperlukan
kepekaan dan kearifan. Bagi orang awam hal yang mungkin tidak dapat menjadi
semangat berarti bagi pengarang. Sesuatu yang dianggap tidak berarti oleh masyarakat
itu diolah oleh pengarang kemudian diwujudkan kembali dalam bentuk karya sastra.
Karya sastra memiliki fungsi ganda yaitu sebagai hiburan sedangkan di sisi lain berusaha
memberikan nilai-nilai yang bermanfaat bagi kehidupan.
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Pembelajaran bahasa Indonesia diharapkan seimbang penerimaannya antara
guru dan siswa dalam memahaminya. Sekarang ini terjadi pergeseran keaktifan di kelas
materi dari yang semula lebih dikuasai oleh para guru dan pada gilirannya kini dibebankan
kepada siswa. Perubahan tersebut memerlukan penggunaan strategi pembelajaran yang
tepat(Hardiningtyas,2008). Sementara ini metode pengajarannya yang kurang tepat dan
juga pemanfaatan bahan ajar yang tersedia belum dapat dilakukan dengan baik. Sudah
seharusnya terjadi perubahan dalam strategi penyampaian materi bahasa Indonesia.
Para ahli pendidikan menyusun model pembelajaran berdasarkan prinsip-prinsip
pendidikan, teori-teori psikologis, sosiologis, analisis sistem, dan teori lain. Guru sebagai
pendidik sekaligus pembimbing dan tentunya juga pengembang kurikulum tentunya akan
memperhatikan hal tersebut di atas.
-4Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode hermeneutik
inkuari, analisis dokumen, penelitian tindakan.
Langkah awal dari penelitian ini peneliti melakukan observasi ke beberapa sekolah
di Banjarmasin antara lain SMPN 6, SMPN 19, SMPN 5, SMPN 24, dan SMPN 13. Temuantemuan yang ada sebagai berikut:
1. Proses Belajar Mengajar
Pada dasarnya para guru telah mengajar bahasa Indonesia dengan baik artinya sesuai
dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang mereka buat sebelumnya. Dari
hasil wawancara dapat disimpulkan sebagai berikut;
a. RPP yang dirancang merupakan RPP yang dikeluarkan oleh MGP (Musyawarah
Guru Pelajaran) sehingga diperoleh RPP yang sama dari 5 sekolah yang peneliti
observasi.
b. Akhir 2011 para guru di Kalimantan Selatan memperoleh masukan RPP yang
berkarakter dari Pusat.Namun, ternyata di lapangan nilai-nilai karakter tersebut
hanya dicantumkan di RPP dan para guru tidak tahu bagaimana menerapkan nilainilai tersebut dalam PBM.
c. RPP yang dibuat selama satu semester tersebut memuat beberapa materi sastra
yang didominasi hanya pada materi apresiasi sastra itu pun hanya sekilas dibahas.
d. Alasan beberapa guru: mereka tidak memahami karya sastra khususnya puisi.
2. Materi Pelajaran
Di Indonesia pengajaran sastra tidak berdiri sendiri, tetapi ikut di pengajaran
bahasa Indonesia. Dari penelitian di lapangan sejak kurikulum 1978 materi sastra selalu
menempel di pengajaran bahasa Indonesia dan sedikit sekali. Apalagi sejak itu (1978)
banyak pengarang Indonesia yang menghasilkan karya-karya sangat sulit dipahami. Hal
itu menyebabkan semakin banyak guru yang tidak menyinggung sastra sama sekali
sepanjang mengajar bahasa Indonesia. Saat kurikulum KBK diluncurkan sebenarnya
materi sastra sudah muncul meski porsinya sedikit tetapi ternyata guru-guru banyak juga
yang mengajarkan bahasa Indonesia saja.
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PLURALISME9
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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 kunci : novel, latar cerita, Eropa, pluralisme

-1Dalam 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,
9
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bukan sekedar kelompok-kelompok tanda (unsur-unsur pemaknaan yang mengacu pada
isi atau representasi, melainkan cara menghasilkan 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; 1995:1131;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 tokohtokoh 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. 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
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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) 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,
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latar sosial Eropa dan citra Eropa yang direfleksikan dan dikonstruksi dalam novel
tersebut, terutama dalam konteks pluralisme.
-2Robert 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 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,
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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 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.
-3Latar 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.
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Tabel 1. Latar (tempat, waktu, dan sosial) novel Angels & Demons
No

1

2
3
4

Bagian/
Subbab

Lokasi, Negara

Period
e
Waktu

Amerika

Masa
kini

Swiss

1 pm

1

2
4
5

9
10

7
8

13
14

9
10

15
19

22
27
34
61
67
75
91
102
118

20

120

21
22
23
24

122
131
134
135

Dosen
Ikonologi
Harvard
University

Langdon mendapat faks berisi foto
mayat Leonardo Vetra.

Pembunuh
Bayaran
Swiss

Putri
Leonardo
Vetra
Ilmuwan
dan
Pendeta

CERN
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Konteks Cerita

Pemimpin
Pembunuh
Bayaran

Vatican City
5
6

Status
Sosial

Vatican City

8 pm
9 pm
10 pm
11 pm

11.50
pm
12 pm

Calon Paus
Calon Paus
Calon Paus
Calon Paus
Murid
Yesus
Putra Paus

Langdon tebang ke Eropa
Langdon tiba di Swiss
Janus mendapat pembunuh bayaran

Sejarah Illuminati
Penjelasan tentang Hassasin
Penjelasan tentang CERN
Penjelasan tentang Vittoria Vetra

Penjelasan tentang akselelator partikel
Kematian Leonardo Vetra

Penjelasan tentang antimateri
Hilangnya antimateri
4 Kardinal hilang
Sejarah Kristen
Kardinal Ebner meninggal (Earth)
Kardinal Lamasse meninggal (Air)
Kardinal Guidera meninggal (Fire)
Kardinal Baggia meninggal (Water)
Penjelasan tentang Santo Petrus
Camerlengo menemukan antimateri
Peledakkan antimateri
Penjelasan tentang Paus
Camerlengo bunuh diri
Kardinal Mortati diangkat
Paus yang baru

menjadi

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
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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.
Peta 1. Kota Roma Modern
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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 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, tokohtokoh 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. Kisahkisah 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.
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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.”
“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 situssitus 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”.
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-4Bagi 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 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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PENERJEMAHAN ISTILAH BUDAYA DALAM
KARYA SASTRA
Wieka Barathayomi
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Abstrak
Menerjemahkan karya sastra bukanlah hal yang mudah. Penerjemah dituntut untuk mampu
menyampaikan pesan teks sumber (TSu) sesetia mungkin dengan maksud penulis TSu. Kesetiaan ini
dimaksudkan untuk memperkenalkan budaya sumber kepada pembaca sasaran. Penerjemah karya
sastra juga dituntut untuk menghasilkan terjemahan yang tepat, wajar, dan mudah dipahami. Untuk
memenuhi ketiga kriteria itu tidaklah mudah, terutama karena masalah mendasar dalam
penerjemahan yaitu perbedaan bahasa dan latar belakang budaya serta pengetahuan pembaca TSu
dan teks sasaran (TSa). Masalah budaya menjadi menarik karena tidak dapat dipecahkan hanya
dengan memahami tata bahasa atau membuka kamus, melainkan mengandalkan pengetahuan di
luar teks. Untuk menerjemahkan istilah budaya, penerjemah dapat menerapkan berbagai strategi
penerjemahan. Dalam konteks penerjemahan karya sastra, penerjemah harus mampu memilih
strategi yang dapat menunjukkan kesetiaan pada maksud penulis TSu, namun tetap memberikan
pengetahuan kepada pembaca TSa dengan tujuan memperkenalkan budaya sumber kepada
pembaca TSa, serta memenuhi kriteria tepat, wajar, dan mudah dipahami.
Kata kunci: penerjemahan karya sastra, istilah budaya, strategi penerjemahan, kualitas
terjemahan.

-1Menerjemahkan karya sastra tidaklah mudah. Penerjemah harus memahami teks
secara kritis; menentukan bagian penting di dalam teks, baik kata, frasa, maupun kalimat;
serta mampu menangkap tujuan dan pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis
TSu (Newmark, 1988).
Menurut fungsinya, Nord (1991) membagi terjemahan menjadi dua, yaitu
berfungsi sebagai terjemahan dokumenter dan terjemahan instrumental. Terjemahan
dokumenter adalah terjemahan yang mendokumentasikan komunikasi antara penulis
dan penerima teks dalam suasana budaya sumber dengan menggunakan bahasa sasaran
(BSa). Terjemahan jenis ini bertujuan untuk memperkenalkan budaya sumber kepada
pembaca TSa. Sedangkan terjemahan instrumental adalah terjemahan yang bersifat
mandiri karena merupakan suatu tindak komunikatif mandiri dalam budaya sasaran.
Terjemahan jenis ini lebih menekankan untuk menyampaikan informasi yang ada dalam
TSu kepada pembaca TSa. Pembaca terjemahan semacam ini sering kali tidak sadar
bahwa teks yang sedang dibacanya ditulis dalam latar budaya sumber.
Penerjemahan karya sastra dikategorikan ke dalam terjemahan dokumenter.
Sebagai terjemahan dokumenter, karya sastra sedapat mungkin diterjemahkan secara
setia dengan maksud penulis TSu dengan tujuan untuk memperkenalkan budaya sumber
kepada pembaca TSa. Terjemahan yang dihasilkan juga harus memenuhi kriteria
terjemahan yang baik, yakni tepat, wajar, dan mudah dipahami.
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-2Larson (1984) berpendapat terjemahan yang baik harus memenuhi tiga kriteria,
yaitu tepat, wajar, dan terbaca/mudah dipahami. Terjemahan dianggap tepat jika pesan
yang disampaikan sesuai dengan pesan TSu; tidak ada kesalahan dalam pengalihan
makna. Terjemahan dianggap wajar jika terjemahan yang dihasilkan tidak kaku dan
sesuai dengan kaidah BSa. Terjemahan dianggap terbaca jika terjemahan yang dihasilkan
mudah dipahami dan mengalir. Semakin wajar, kosakata dan bentuk yang digunakan
dalam terjemahan, semakin tinggi tingkat keterbacaan.
-3Nida (1966) berpendapat masalah dalam penerjemahan adalah perbedaan dalam
empat hal, yaitu bahasa, kebudayaan sosial, kebudayaan religi, dan kebudayaan materiil
(Hoed, 2006, hal. 24). Dari pendapat itu dapat disimpulkan bahwa masalah mendasar
dalam penerjemahan adalah perbedaan sistem bahasa dan budaya. Dalam hal ini,
pembaca TSu dan TSa berasal dari latar belakang budaya yang berbeda sehingga
penerjemah harus memahami kedua budaya itu agar terjemahan yang dihasilkan tepat,
wajar, dan dapat dipahami oleh pembaca TSa. Masalah penerjemahan karena perbedaan
sistem bahasa dapat disiasati dengan memahami sistem bahasa sumber dan sasaran.
Sedangkan masalah penerjemahan karena perbedaan budaya dapat disiasati dengan
menerapkan strategi penerjemahan.
Secara lebih terperinci Newmark (1988) membagi unsur budaya ke dalam lima
kategori, sebagai berikut:
1. Ekologi, yakni segala sesuatu yang sudah tersedia di alam, misalnya hewan,
tumbuhan, dan kondisi geografis.
2. Budaya materiil, yakni segala sesuatu yang dihasilkan manusia, misalnya makanan,
pakaian, tempat tinggal, dan alat transportasi.
3. Budaya sosial, misalnya jenis pekerjaan dan hiburan.
4. Organisasi, tradisi, aktivitas, konsep, misalnya istilah dalam bidang politik,
keagamaan, dan seni.
5. Kial/bahasa tubuh dan kebiasaan.
-4Beberapa pakar penerjemahan menggunakan istilah yang berbeda untuk
menyebut strategi penerjemahan; Vinay dan Dalbernet (2000) serta Baker (1992)
menggunakan istilah ‘strategi’, Hoed (2006) menggunakan istilah ‘teknik’, sedangkan
Newmark (1988) menggunakan istilah ‘prosedur’. Menurut Newmark (1988) prosedur
atau strategi penerjemahan digunakan untuk mengatasi masalah penerjemahan pada
tataran kata, frasa, dan kalimat. Strategi penerjemahan yang dapat digunakan
penerjemah untuk mengatasi masalah penerjemahan di antaranya transferensi,
naturalisasi, calque, modulasi, padanan budaya, kesepadanan deskriptif, kata generik,
penjelasan tambahan, terjemahan resmi, catatan kaki, dan glosarium.
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-5Menurut Newmark (1988), transferensi adalah strategi penerjemahan dengan
memungut kata atau istilah bahasa sumber (BSu) ke dalam BSa. Baker (1992)
menggunakan istilah translation using loan words, Vinay dan Dalbernet (2000)
menggunakan istilah borrowing, dan Hoed (2006) menggunakan istilah ‘tidak diberikan
padanan’. Strategi ini digunakan apabila penerjemah tidak dapat menemukan padanan
BSu dalam BSa. Strategi ini juga dapat digunakan untuk memperkenalkan istilah asing.
Transferensi dianggap tepat apabila istilah budaya sumber sudah dikenal dan lazim
digunakan oleh pembaca TSa. Strategi ini dianggap tidak tepat apabila istilah budaya
sumber belum dikenal oleh pembaca TSa karena tidak memberikan informasi sehingga
akan memengaruhi pemahaman pembaca. Sebagai contoh:
TSu
In college, Henry had played football, just as Tommy had.
TSa
Di kampus, Henry bermain football, sama seperti Tommy saat dia kuliah dulu.

-6Naturalisasi merupakan strategi transferensi yang sukses yakni dengan
mengadaptasi kata dalam BSu menjadi pelafalan dan struktur morfologi yang alami dalam
BSa (Newmark, 1988). Sementara Hoed (2006) menggunakan istilah ‘penerjemahan
fonologis’ untuk strategi ini. Menurutnya, strategi penerjemahan fonologis digunakan
apabila penerjemah tidak dapat menemukan padanan yang sesuai dalam BSu sehingga
memutuskan untuk membuat kata baru yang diambil dari bunyi kata itu dalam BSu untuk
disesuaikan dengan sistem bunyi (fonologi) dan ejaan (grafologi) BSa.Sejalan dengan
strategi transferensi, strategi naturalisasi dianggap tepat untuk menerjemahkan istilah
budaya sumber yang sudah lazim dikenal dan digunakan oleh pembaca TSa, seperti
‘cowboy’ diterjemahkan menjadi ‘koboi’.
TSu
“I still don’t know what you mean by saying you’re a peasant. In this country I don’t think its peasantry.
Perhaps you mean you’re a cowboy.”
TSa
“Aku masih tidak mengerti maksudmu mengatakan bahwa kau seorang petani. Di negara ini, aku tidak
berpikir ini negara pertanian. Mungkin yang kau maksud adalah kau seorang koboi.”

-7Menurut Newmark (1988) dan Vinay & Dalbernet (2000), calque atau through
translation adalah penerjemahan secara literal atau penerjemahan secara pinjaman untuk
kolokasi yang umum dan mungkin frasa yang sudah dikenal oleh pengguna BSa. Strategi
calque ini dianggap tepat apabila istilah budaya sumber yang diterjemahkan sudah lazim
dikenal oleh pembaca TSa. Strategi ini dianggap tidak tepat apabila terjemahan yang
dihasilkan tidak wajar. Sebagai tambahan, idiom atau metafora sebaiknya tidak
diterjemahkan dengan strategi ini karena terjemahan yang dihasilkan tidak sesuai dengan
makna yang dikandungnya. Sebagai contoh:
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TSu
…, someday pin a baby’s diaper, smooth a fevered forehead, and tuck a gift from the tooth fairy under
a pillow.
TSa
Tangan itu suatu saat akan memasangkan popok bayi, lembut menyeka dahi anak yang sedang demam,
dan menyelipkan hadiah yang seolah dari peri gigi di bawah bantal.

-8Strategi modulasi merupakan salah satu variasi dalam penerjemahan dengan
mengganti sudut pandang atau cara berpikir (Vinay & Dalbernet, 1988). Dengan strategi
ini penerjemah dapat mengubah hal yang abstrak menjadi kongkrit, kalimat aktif menjadi
pasif, dan sebagainya. Sejalan dengan pendapat Vinay dan Dalbernet, Hoed (2006)
berpendapat dalam modulasi penerjemah memberikan padanan yang secara semantis
berbeda sudut pandang maknanya atau cakupan maknanaya, tetapi dalam konteks yang
bersangkutan memberikan pesan atau maksud yang sama. Sebagai contoh, ‘book club’
diterjemahkan menjadi ‘klub baca’.
TSu
But Bonnie seemed calmer, full of a new energy. She had joined a book club, and she and another
woman were writing a cookbook.
TSa
Namun, Bonnie terlihat lebih tenang, penuh energi baru. Dia bergabung dengan klub baca dan dengan
perempuan lainnya menulis buku resep.

-9Baker (1992) berpendapat padanan budaya atau cultural substitution diterapkan
dengan mengganti kata atau ekspresi budaya BSu dengan kata atau ekspresi budaya
yang berbeda di BSa. Sejalan dengan pendapat Baker, Newmark (1988) menjelaskan
dengan strategi ini penerjemah mengganti kata budaya dalam BSu dengan kata budaya
yang sepadan dalam BSa. Misalnya, ‘manor born’ diterjemahkan menjadi ‘berdarah biru’
atau ‘berdarah bangsawan’.
TSu
“Let me tell you, that idiot was never a cowboy. He can wear all the cowboy hats he wants. He’s a spoiled
brat to the manor born.”
TSa
“Kukatakan padamu, idiot itu tak pernah menjadi koboi. Dia bisa mengenakan semua topi koboi yang dia
suka. Dia adalah anak yang manja yang berdarah bangsawan.”

-10Menurut Hoed (2006), kesepadanan deskriptif adalah strategi penerjemahan
dengan cara memadankan istilah dalam BSu dengan menggunakan uraian yang lebih
jelas dalam BSa. Hal ini dilakukan karena penerjemah tidak atau belum menemukan
padanan BSu dalam BSa. Sebagai contoh:
TSu
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Hard work; they’d get thirsty and end up having sundae at the place on Water Street, the sullen young
waitress always giving their senior discount even though they never asked.
TSa
Kerja keras, karena mereka kehausan dan berakhir dengan menyantap sundae di sebuah tempat di
Walter Street, dengan pelayan muda yang ngotot memberikan diskon kepada orang-orang tua
meski tak diminta.

-11Strategi penerjemahan dengan kata generik digunakan untuk mengatasi kesulitan
menemukan kata yang lebih spesifik di dalam BSa sebagai padanan kata dalam BSu
(Baker, 1992). Hal senada juga diungkapkan oleh Larson (1984), kata generik dapat
digunakan apabila kata yang lebih spesifik tidak ditemukan dalam BSa. Strategi kata
generik dianggap tepat apabila istilah budaya sumber itu dianggap tidak memiliki makna
khusus yang memengaruhi alur dan tokoh dalam cerita, namun apabila sebaliknya,
penerjemah sebaiknya menggunakan strategi lain untuk menerjemahkan istilah budaya
itu. Sebagai contoh:
TSu
... Next to it now is a stack of folders with Dr. Sue’s handwriting on them, and there were black Magic
Marker, too.
TSa
… Di sampingnya ada setumpuk map dengan tulisan tangan Dr. Sue di map-map itu, lalu ada pula tiga
buah spidol berwarna hitam.

-12Penjelasan tambahan diberikan agar suatu kata dapat lebih mudah dipahami oleh
pembaca TSa. Hoed (2006) menjelaskan kata yang diberikan penjelasan tambahan adalah
kata yang masih dianggap asing oleh pembaca TSa atau istilah khas budaya yang tidak
ditemukan di BSa. Menurut Baker (1992) penjelasan tambahan juga dapat disandingkan
dengan kata pinjaman atau disebut loan words plus explanation. Penjelasan tambahan
biasanya diberikan untuk menjelaskan istilah budaya, konsep modern, dan kata yang
tidak umum. Strategi ini menunjukkan kesetiaan pada TSu yakni dengan tetap
mempertahankan istilah dalam BSu atau kadang istilah itu dinaturalisasai, tetapi juga
mampu memberikan informasi sehingga pembaca TSa dapat memahami istilah itu.
Sebagai contoh:
TSu
Its silver tinsel swung slightly every time the door to the outside was opened, and the different-colored
lights the size of eggs shone amidst the various balls and string of popcorn and cranberries that
adorned the slightly bent-downward branches of the tree.
TSa
Tinsel−hiasan kertas rumbai perak mengilat sedikit berayun setiap pintu depan dibuka. Lampu
warna-warni berukuran telur bersinar di tengah beraneka rupa bola serta rentangan popcorn dan
cranberry yang menghiasi cabang yang agak membengkok ke bawah.
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-13Istilah terjemahan resmi dikemukakan oleh Hoed (2006). Newmark (1988)
menggunakan istilah recognized translation. Dengan strategi ini, apabila ada sejumlah
istilah, nama atau ungkapan yang sudah memiliki padanan resmi dalam BSa, penerjemah
tidak perlu mencari padanan lagi karena dapat langsung menggunakan terjemahan resmi
yang telah ada sebagai padanan. Misalnya dalam menerjemahkan istilah dalam teks
undang-undang, Al-Quran, Injil, glosari di bidang tertentu, penerjemah dapat langsung
menggunakan terjemahan resmi yang sudah ada. Newmark (1988) bahkan menekankan
penerjemah tidak diharapkan menambah atau memperjelas terjemahan teks-teks itu.
Sebagai contoh:
TSu
The nurse saying Hail Mary’s quickly and loudly, and as far as Olive could remember, it was after the
nurse had repeated for the umpteenth time “Blessed is the fruit of thy womb”…
TSa
Si perawat mulai mengucapkan Doa Salam Maria cepat dank eras, sepanjang yang dapat Olive ingat,
setelah si perawat mengulang untuk kesekian kalinya “Terpujilah buah tubuhmu”…

-14Catatan kaki merupakan salah satu strategi penerjemahan yakni dengan
memberikan penjelasan tambahan. Newmark (1988) berpendapat penjelasan tambahan
dapat diberikan dalam berbagai bentuk, seperti:
1. Diberikan di dalam teks dengan cara memberikan alternatif terjemahan,
menambahkan klausa tambahan, memberikan penjelasan di dalam koma, tanda
kurung, atau tanda petik.
2. Diberikan di bawah halaman. Catatan di bawah halaman sering dianggap
mengganggu jika teks itu terlalu panjang dan banyak.
3. Diberikan di akhir bab dengan cara memberikan catatan di akhir buku dalam
bentuk glosarium. Catatan seperti ini cenderung menggangu karena pembaca
membutuhkan waktu untuk menemukannya.
Hoed (2006) berpendapat dalam catatan kaki, penerjemah memberikan
keterangan dalam bentuk catatan di bagian bawah halaman untuk memperjelas makna
terjemahan yang dimaksud karena tanpa penjelasan tambahan itu kata terjemahan
diperkirakan tidak akan dipahami secara baik oleh pembaca. Hal ini dilakukan apabila
catatan itu panjang sehinggga kalau ditempatkan di dalam teks akan mengganggu
pembacaan. Catatan kaki yang diberikan sebaiknya memuat penjelasan yang tepat, tidak
bertele-tele, dan tidak tertalu ilmiah. Sebagai contoh:
TSu
He had thought Bonnie might have a bad empty-nest time of it, that he’d have to watch out for her.
TSa
Dia pernah berpikir Bonnie mungkin memiliki masa empty-nest* yang buruk, yang membuatnya harus
terus memerhatikan istrinya itu
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*empty-nest, perasaan kesepian yang dirasakan orangtua saat anak mereka meninggalkan rumah.
Biasanya dirasakan oleh wanita. Pernikahan anak juga dapat menyebabkan perasaan seperti ini
karena peran dan pengaruh orangtua menjadi berkurang diganti oleh suami/istri anaknya.

-15Penerjemahan karya sastra umumnya adalah terjemahan dokumenter. Sebagai
terjemahan dokumenter, karya sastra sedapat mungkin diterjemahkan secara setia
dengan maksud penulis TSu dengan tujuan untuk memperkenalkan budaya sumber
kepada pembaca TSa. Terjemahan yang dihasilkan juga harus memenuhi kriteria
terjemahan yang baik, yakni tepat, wajar, dan mudah dipahami. Untuk menghasilkan
terjemahan yang baik tidaklah mudah, terutama karena masalah mendasar dalam
penerjemahan, yaitu perbedaan sistem bahasa dan budaya. Masalah penerjemahan
karena perbedaan sistem bahasa dapat disiasati dengan memahami sistem bahasa
sumber dan sasaran. Sedangkan masalah penerjemahan karena perbedaan budaya dapat
disiasati dengan menerapkan strategi penerjemahan. Ada beberapa strategi
penerjemahan yang dapat digunakan penerjemah untuk mensiasati masalah dalam
penerjemahan. Dalam menerjemahkan karya sastra sebaiknya penerjemah menggunakan
strategi penerjemahan yang mampu menunjukkan kesetiaan pada maksud penulis TSu
namun tetap memberikan informasi kepada pembaca TSa dengan tujuan
memperkenalkan budaya sumber kepada pembaca TSa. Strategi penerjemahan yang
mungkin memenuhi kriteria tersebut di antaranya penjalasan tambahan, catatan kaki, dan
glosarium.

Daftar Pustaka
Baker, M. (1992). In other words: A coursebook on translation. London dan New York:
Routledge.
Hoed. B. H. (2006). Penerjemahan dan kebudayaan. Jakarta: Pustaka Jaya.
Larson, M. L. (1984). Meaning-based translation: A guide to cross-language equivalence.
Lanham dan London: University Press of America.
Newmark, P. (1988). A textbook of translation. New York: Prentice Hall.
Nord, C. (1991). Text analysis in translation: Theory, methodology, and didactic
application of a model for translation-oriented text analysis. Amsterdam: Rodopi.
Vinay, J. P. dan Dalbernet, J. (2000). A methodology for translation. Dalam L. Venuti (Ed).
The translation studies reader (Edisi ke-2, hal. 128-132). New York: Routledge.

Konferensi Internasional Kesusastraan XXII UNY-HISKI, 2012

144

MANTRA SUNDA DALAM TRADISI NASKAH LAMA
ANTARA KONVENSI DAN INOVASI
Elis Suryani Nani Sumarlina
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Negeri Yogyakarta
ABSTRAK
Makalah ini menyajikan hasil penelitian yang berjudul Mantra Sunda dalam Tradisi Naskah
Lama: Antara Konvensi dan Inovasi. Persoalan menarik penelitian ini karena ditemukannya 16 buah
naskah tentang Mantra, yang sepanjang masa perjalanannya disalin berkali-kali dalam kurun waktu
yang berbeda, sehingga mengundang berbagai perbedaan dalam bentuk penulisannya. Hal ini tentu
saja memerlukan pengkajian untuk menentukan naskah ‘mantra’ mana yang unggul dan paling
representatif dari sejumlah naskah mantra yang ada sebagai dasar suntingan teks.
Naskahmantraawalnya ditulis tahun 1910 oleh Ki Suparman, beraksara Pegon dan berbahasa Sunda,
yang mengacu kepada naskah berjudul Doa dan Mantraberaksara Pegon berbentuk Puisi bertitimangsa
1890 dari Pacitan Madiun, kemudian disalin ke dalam aksara Cacarakan dan berbahasa Sundapada
tahun 1960 oleh Hj. Momoh Patimah, yang dijadikan sebagai dasar kajian filologis penelitian ini.
Hasil suntingan teks sebanyak 407 bait teks mantra dianggap paling unggul dan representatif
dari sejumlah naskah yang ada, yang dipandang paling mendekati teks asalnya, serta mudah dibaca
dan dipahami oleh masyarakat masa kini dan masa mendatang. Adapun ManteraAji Cakra dan
Mantera Darmapamulih (kropak 421), dan ketiga kropak lainnya, yakni kropak 409, 413, dan 414,
diperkirakan sebagai arketip dari naskah mantra yang ada saat ini, sebagaimana terungkap dalam
naskahSanghyang Siksakandang Karesian.
Teks mantra memiliki “model ciri-ciri corak berpola” pada bentuk penyajian teks puisi tradisi
tulis, melalui rima, irama, diksi, citraan, dan majas. Kajian struktur dan makna dari segi rima, ketujuh
jenis mantra jika dilihat berdasarkan suaranya memiliki struktur yang sama, yang terdiri atas rima
sempurna, rima tidak sempurna, asonansi, aliterasi, disonansi, dan rima mutlak. Sementara itu, jika
ditinjau berdasarkan tempatnya menduduki rima awal, tengah, dan akhir.
Mantra dipandang sebagai ‘dokumen dan kerifan lokal budaya’ Sunda. Pengamal mantra
beranggapan bahwa membaca mantra sama dengan membaca ‘doa’. Kajian struktur dan makna
mantra telah mampu menguak eksistensi dan fungsi mantra dalam upaya mengungkap baik dan
buruknya penggunaan mantra, yang melibatkan adanya transformasi, konvensi, dan inovasi dalam
mantra itu sendiri. Mantra layak disikapi secara bijak. agar Pengamal dan Bukan Pengamal Mantra
dapat hidup berdampingan, selaras dan harmonis.
Kata Kunci: Mantra dalam Kehidupan Masyarakat Sunda

-1Salah satu sumber informasi kearifan lokal budaya masa lampau yang sangat
penting adalah naskah, yang dapat dipandang sebagai dokumen budaya, karena berisi
berbagai data dan informasi ide, pikiran, perasaan, dan pengetahuan sejarah, serta
budaya dari bangsa atau sekelompok sosial budaya tertentu. Sebagai sumber informasi,
dapat dipastikan bahwa naskah-naskah buhun ‘kuno’termasuk salah satu unsur budaya
yang erat kaitannya dengan kehidupan sosial budaya masyarakat yang melahirkan dan
mendukungnya, yang ditulis pada kertas, daun lontar, kulit kayu, daluang, nipah, bilahan
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bambu, atau rotan. Secara umum isinya mengungkapkan peristiwa masa lampau yang
menyiratkan aspek kehidupan masyarakat, terutama tentang keadaan sosial dan budaya.
Merujuk hasil inventarisasi dan pencatatan yang dilakukan Ekadjati, dkk. (1988)
diketahui bahwa jumlah naskah Sunda adalah 1.432 buah, baik yang ada pada koleksi
naskah di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri, serta pada koleksi perseorangan
yang tersebar di masyarakat. Di samping itu menurut Katalog Induk Naskah-naskah
Nusantara Jilid 5a: Jawa Barat Koleksi Lima Lembaga terdaftar sekitar 1.350 buah naskah
(Ekadjati dan Darsa, 1999). Menurut katalogus milik EFEO (1990) tercatat sekitar 800
buah naskah, di Kasepuhan ada 42 buah naskah. Jumlah naskah pada koleksi Keraton
Kanoman Cirebon belum diketahui karena belum terbuka untuk diteliti (Ekadjati, 1990:
2).
Hal yang sangat menarik perhatian peneliti dari segi filologi, berdasar inventarisasi
dan dokumentasi yang dilakukan Ekadjati, dkk (1988), diketahui sebanyak kurang lebih
76 buah naskah yang secara khusus berupa mantra dan kumpulan doa atau uraian
yang pada kenyataannya lebih bersipat mantra (Suryani, 1999 & 2001). Dari jumlah
naskah tersebut sudah ditemukan dan dideskripsi sebanyak kurang lebih 16 buah mantra
atau yang ada kaitannya dengan mantra. Keenam belas buah naskah mantra tersebut,
sepuluh buah naskah sudah dideskripsi sebagaimana yang disajikan dalam katalog
dimaksud, meskipun setelah diadakan penelitian lapangan, serta ditelusuri
keberadaannya, naskah-naskah itu sebagian sudah tidak dapat diketahui rimbanya lagi.
Mantra selama ini dikenal sebagai sastra lisan. Padahal keberadaan mantra
sudah dikenal sejak abad ke-16 Masehi, sebagaimana terungkap melalui naskah Sunda
abad XVI Masehi berbahan lontar, beraksara dan berbahasa Sunda buhun ‘kuno’, yang
berjudul Sanghyang Siksakandang Karesian, yang menjelaskan bahwa:
“Hayang nyaho di sakwéh ning aji mantra ma, jampa-jampa, geugeuing, susuratan, sasaranaan,
kaséangan, pawayagahan, puspaan, susudaan, huriphuripan, tunduk iyem, pararasén, pasakwan; sing
sawatek aji ma Sang Brahmana Tanya” (SSK, XVIII, 16; Danasasmita, Dkk., 1987: 85).

Berkaitan dengan keberadaan mantra, naskah Sunda Buhun ‘Kuno’ abad 16
Masehi, Kropak 421 berisi beberapa teks naskah campuran (gemengd), meliputi empat
buah teks naskah, yang terdiri atas Silsilah Prabu Siliwangi, Mantera Aji Cakra,
Mantera Darmapamulih,dan Ajaran Islam, yang khusus untuk teks terakhir tersebut
berisi ajaran Islam. (Ekadjati, dkk., 2004: ii). Bahasa yang digunakannya pun adalah
bahasa Sunda buhun ’kuno’, namun ada sebagian teks yang berbahasa Jawa dan Arab
(Ekadjati, dkk. 2004: 4-7).
Teks naskah Kropak 421 yang berjudul Mantera Aji Cakra, berisi sebuah mantra
penangkal Aji Cakra. Teks yang berjudul Mantera Darmapamulih, mengungkap mantra
‘penyembuhan’. Data lain berkenaan dengan naskah mantra, terungkap dalam tiga buah
naskah mantra koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI) lainnya, yakni
kropak 409, kropak 413, dan kropak 414 (Wartini, dkk., 2010: 5). Kropak 409 tidak
berjudul, namun dalam naskah salinan dalam kropak yang sama, di akhir teks tertulis
dalam huruf Latin ‘Soeloek Kidoengan Tetoelak Bilahi’. Sementara itu, kropak 413 dan 414
berjudul Pekéling dan Mantra.
Naskah mantra yang diteliti berjumlah enam belas buah naskah. Dari keenam
belas teks naskah itu, terdapat perbedaan dan persamaan yang paling asasi. Dilihat dari
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jumlah dan isi teks, naskah-naskah itu terbagi atas dua kelompok, kedua kelompok ini
hanya berlaku dalam perbandingan naskah, dalam usaha mencari letak persamaan dan
perbedaan yang dimiliki oleh keenam belas naskah tersebut.
-2Mantra adalah karya sastra berjenis dan berunsur puisi, yang memiliki unsur rima,
irama, diksi, citraan, dan majas, berisi semacam kata-kata berupa jampi-jampi bermakna
magis dan mengandung kekuatan gaib, misal dapat menyembuhkan, mendatangkan
celaka, dan sebagainya, isinya dapat mengandung bujukan, kutukan, atau tantangan
yang ditujukan kepada lawannya untuk mencapai suatu maksud, melalui kekuatankekuatan yang ada di dalam maupun di belakangnya, diucapkan oleh dukun atau pawang
untuk menandingi kekuatan gaib yang lain.
2.1 Filologis
a) Sejarah Mantra
Secara filologis penelitian ini menghasilkan sejarah perkembangan naskah mantra,
termasuk aksara dan bahasa yang digunakan dalam naskah dimaksud, yang meliputi
aksara Sunda Buhun ‘Kuno’, Cacarakan, Pegon, dan Latin. Sementara itu, bahasa yang
digunakan terbagi atas tiga periode, yakni bahasa Sunda bihari/buhun, bahasa Sunda
klasik/peralihan, dan bahasa Sunda kiwari/masa kini.
b) Perbandingan Kondisi Naskah
Secara filologis penelitian ini berhasil memperlihatkankeadaan teks naskah Mantra
yang dibandingkan kondisi baitnya berkisar antara 31 sampai 407 bait. Perincian jumlah
bait tersebut, adalah: Teks A berjumlah 407 bait, yang meliputi 7 jenis mantra, teks B
memiliki 391 bait, yang meliputi 7 buah jenis mantra, serta naskah C terdiri atas 31 bait,
yang meliputi 2 jenis mantra, Teks D terdiri atas 200 buah jenis mantra, yang meliputi 4
jenis teks mantra, dan Teks E terdiri atas 35 bait teks mantra, yang meliputi 2 jenis
mantra.
Kelima teks naskah Mantra, apabila dilihat dari kelompok dan nomor bait yang
dimilikinya tidak sama. Kelima teks naskah Mantra memiliki jumlah bait mantra yang
bervariasi. Teks A terdiri atas nomor bait 1- 407 ( 407 bait atau 100% ); teks B terdiri
atas nomor bait 1- 400 (391 bait atau 96,07% ); sedangkan teks C terdiri atas nomor
bait 1- 200 ( 31 bait atau 7,61%), Teks D terdiri atas nomor bait 1- 200 (200 bait atau
49,14%), dan teks E terdiri atas nomor bait 1 – 75 (35 bait atau 8,60%). Jumlah bait teks
mantra tersebut, membuktikan bahwa naskah A paling lengkap di antara naskah lainnya.
Dengan demikian, kelompok & nomor bait terakhir tiap naskah tersebut bervariasi.
c) Pertalian Teks Naskah Mantra
Hasil penelitian berkaitan dengan pertalian antarnaskah mantra, memperlihatkan
adanya hubungan kekerabatan di antara antarnaskah mantra. Naskah mantra sebagai
objek kajian terdiri atas lima buah naskah, yang mengacu kepada arketip dan hiparketip
naskah yang berjudul Mantera Aji Cakra dan Mantera Darmapamulih yang sudah ada
sejak abad ke-16 Masehi, berbahan daun lontar, beraksara serta berbahasa Sunda Buhun
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‘Kuno’, juga naskah Mantra yang ditulis pada tahun 1910, serta naskah Mantra
Pangabaran yang disalin tahun 1933.
Istilah arketip dan hiparketip dalam filologi, atau yang dikenal dengan sebutan
naskah ‘induk’, jika kita kaitkan dengan teks dasar yang menjadi dasar teks yang diacu,
hal itu sama dengan apa yang disebut hipogram. Adapun kelima naskah mantra sebagai
bahan rekonstruksi teks adalah naskah A disalin oleh Hj. Momoh Patimah, pada tahun
1960, lalu naskah B disalin dan milik Tajudin, yang disalin pada tahun 1975, sedangkan
naskah C disalin oleh Elis Suryani NS pada tahun 1982. Naskah D disalin oleh Undang
Suparman pada tahun 1984, serta naskah E yang disalin pada tahun 1987, tanpa
dicantumkan siapa penyalinnya.
Usaha ke arah rekonstruksi teks Mantra, khususnya rekonstruksi teks B, C, D dan
E digunakanlah teks A. Dalam hal ini, usaha rekonstruksi teks A oleh teks B
persoalannyan tidak begitu rumit, karena sebagaimana tampak dalam diagram dan
uraian, teks A dan teks B berada dalam satu arketip yang sama. Namun, sebagaimana
dikemukakan tadi bahwa antara naskah kelompok I dan II terdapat penghubung, yakni
naskah B.
2.2 Struktur dan Makna Mantra
Teks mantra memiliki “model ciri-ciri corak berpola” pada bentuk penyajiannya,
seperti tampak berikut ini.
1) Adanya karakteristik bahasa dari jenis mantra. Mantra ajian berbeda dengan mantra
jampe maupun jangjawokan. Mantra ajian memiliki kosakata yang memperlihatkan
adanya ‘keakuan’ atau ‘kesombongan dan keangkuhan’ dari ‘si pembaca’ mantra,
seperti kalimat “Sia tunduk taluk dina dampal suku aing, Sia leumpeuh teu bisa meta”,
sedangkan kosakata yang digunakan dalam teks mantra jampé dan jangjawokan
tampak merendah, meskipun secara mendasar semua mantra efektivitasnya bersandar
kepada Tuhan Yang Mahaesa. Mantra ajian kosakatanya kebanyakan dari bahasa
Sunda, sementara itu mantra Jampe atau jangjawokan dipengaruhi bahasa Jawa dan
Arab, seperti: “Dug turu gulingan jati, badan turu ati tanghi, dep madep maring Alloh,
lailahailelloh” dan “Niat insun nyiduk banyu, banyu netro, seroyo tak siram, ke aing
ragane, supoyo keto anom cahyane”. Hal ini tidak terlepas dari sejarah perkembangan
aksara dan bahasa mantra itu sendiri yang disesuaikan dengan perkembangan zaman.
2) Teks mantra memiliki “model ciri-ciri corak berpola” pada bentuk penyajian teks puisi
tradisi tulis, melalui rima, irama, diksi, citraan, dan majas. Kajian struktur dan makna
dari segi rima, ketujuh jenis mantra jika dilihat berdasarkan suaranya memiliki struktur
yang sama, yang terdiri atas rima sempurna, rima tidak sempurna, asonansi, aliterasi,
disonansi, dan rima mutlak. Sementara itu, jika ditinjau berdasarkan tempatnya
menduduki rima awal, tengah, dan akhir.
Contoh:
Ajian Patimah
Bismillah,
niat insun amatek, ….
ajiku ratuning wanoja,
ditilik ti gigir lengik,
dipandang ti tukang lenjang,
diteuteup ti hareup sieup,
lagaday keupat ku nasik asih,
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mawa asmaning nu geulis,
di buana panca tengah,
nya isun nu geulis di buana panca tengah,
jleg sorangan. (Suntingan Teks Mantra, (I). 008).
Contoh struktur mantra berdasarkan tempatnya:
Ajian Kadugalan
Awak tapak malang gena,
awak panyipuh buana,
awak sang suci manik,
awak sang suci déwata,
jaya ingsun jaya sorangan,
jaya batu jaya aing,
jaya bata,
syahadat. (Suntingan Teks Mantra, (I). 019).

3) Kajian irama mantra, meskipun pembacaannya digerenteskeun ‘dibacakan dengan
suara lirih/berguman’ memiliki irama yang teratur, yang terdiri atas pedotan ‘jeda’
tegang dan kendor, tanda tinggi, nada sedang, nada rendah, suara sedang, dan suara
pendek. Irama mantra disesuaikan juga dengan jenis mantranya. Ada perbedaan irama
antara mantra asihan dengan mantra rajah. Kajian dari segi diksi, teks mantra memiliki
diksi yang dominan dalam hal transformasi atau perubahan kata, di samping diksi kata
sebagai penegas.
4) Citraan dalam teks mantra ketujuh jenis mantra memiliki citraan pendengaran,
penglihatan, gerak, perasaan, dan lingungan/alam. Teks mantra didominasi oleh
citraan perasaan, sedangkan yang sedikit tampak adalah citraan lingkungan atau alam.
Sementara itu dalam hal kajian majas, majas pertautan tidak seperti majas
perbandingan dan majas pertentangan. Majas pertautan hanya muncul dalam
beberapa teks mantra, terutama nama orang dan nama tempat. Meskipun demikian,
majas pertautan berkelindan erat dengan teks dan konteks mantra, khususnya dalam
hal makhluk yang dipuhit ‘diseru’ dan dimintai pertolongan oleh pembaca mantra.
Contoh Citraan Gerak:
Ajian Gerak
Bismillahirrohmannirrohim,
Niat insun amatek,
ajiku si panis anom aji pamanis,
lan aji jayaning diri,
huwalloh,
mangka gerak,
badan insun,
mangkana leret salira,
huh…,
oray laki datang seuri,
oray lemah datangsadrah,
ceurik sajeroning ati,
luga sajeroning rasa,
rasa sia rasa aing,
rasa sia beunang ku aing,
hiap tuturkeun aing,
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akung sia sukma sia dibawa ku aing,
nyuhunkeun ka indung ka bapa,
ka Gusti nu Maha Suci,
nyungkeun gerak ka Maha Kuasa,
nyungkeun gerak anu nyata,
gerak……..gerak….sia,
élmuning sibat…..(cimande, cikalongan) (Suntingan Teks Mantra, (I). 009).

5) Kajian majas, memperlihatkan bahwa majas pertautan tidak seperti majas
perbandingan dan majas pertentangan. Majas pertautan hanya muncul dalam
beberapa teks mantra, terutama nama orang dan nama tempat.
Contoh Majas Perumpamaan:
Asihan Midangdam
Kum ka awéwé,
wataji kulhu absar,
wahuwa lalifur khabir,
sakulang sang ratu anu colalang,
sabulan mangrupi,
dua putrid mananjo,
tujuh bulan kolot,
salapan bulan sang galedah,
géréléng putih,
jig ka cai ngadon ceurik,
jig ka darat ngadon midangdam,
jig ka imah asa jobong kosong,
kop cai asa tuak bari,
kop dahar asa tatal bobo,
kaula nyaho ngaran anjeun. (Suntingan Teks Mantra, (II).113).

2.3 Fungsi Mantra bagi Pengamal Mantra
1. Teks dan konteks mantra memperlihatkan bahwa ketujuh jenis teks mantra yang
dibacakan para Pengamal Mantra disesuaikan dengan konteksnya, yang meliputi: isi,
tujuan, nu dipuhit ‘yang diseru’, serta pameuli ‘syarat yang harus dilaksanakan’.
Keberadaan pameuli menjadi hal yang mendominasi maunat ‘berkhasiat’ tidaknya
sebuah mantra yang dibacakan.
2. Mantra sebagai ‘dokumen budaya’ sudah ada sejak abad XVI Masehi, serta dipercaya
secara turun temurun oleh masyarakat Pengamal Mantra hingga kini. Para Pengamal
Mantra menganggap bahwa membaca mantra sama dengan membaca ‘doa’.
3. Keterjalinan transmisi teks dengan tradisi terlihat lewat transformasi teks, baik dari
sastra lisan ke sastra tulis maupun sebaliknya. Transformasi teks lisan hadir tatkala
teks mantra dibacakan oleh Pengamal Mantra, apakah itu dukun atau pawang, mereka
hanya membacakan beberapa mantra yang dihapalnya saja, karena keterbatasan
ingatan manusia, yang tidak mungkin mampu menghapal sebanyak 407 mantra
sebagaimana terungkap dalam naskah mantra yang dijadikan objek kajian penelitian
ini. Dengan demikian, keberagaman mantra jauh lebih terpelihara dalam tradisi tulis
dibanding tradisi lisan. Berkenaan dengan skriptorium naskah itu sendiri, tentunya
disesuaikan dengan tempat di mana naskah mantra itu ditemukan.
4. Berkaitan dengan fungsi mantra lewat kajian sosiologi sastra berdasarkan mimetik,
ekspresif, dan pragmatik, mampu mengetengahkan eksistensi dan fungsi mantra
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dalam upaya mengungkap positif dan negatifnya penggunaan mantra bagi masyarakat
Pengamal Mantra.
-3Mantra yang selama ini dikenal sebagai sastra lisan, ternyata tertulis dalam bentuk
naskah (tradisi tulis), sebagaimana terungkap dalam naskah Sanghyang Siksakandang
Karesian yang berasal dari abad ke-16 Masehi. Pernyataan ini ditunjang dengan
ditemukan dan digarapnya naskah-naskah Sunda buhun ‘kuno’ milik Perpustakaan
Nasional Republik Indonesia yang berjudul ManteraAji Cakra dan Mantera Darmapamulih
yang berada dalam Kropak 421, yang diperkirakan sebagai arketif naskah mantra,
maupun berdasarkan hipogramnya. Di samping itu, mantra ditemukan dalam kropak 409
(Soeloek Kidoengan Tetoelak Bilahi), kropak 413, dan kropak 414 (Pekéling dan Mantra).
Teks Mantra memiliki “model ciri-ciri corak berpola” pada bentuk penyajian teks
puisi tradisi tulis, melalui rima, irama, diksi, citraan, dan majas. Kajian struktur dan
makna dari segi rima, ketujuh jenis mantra jika dilihat berdasarkan suaranya memiliki
struktur yang sama, yang terdiri atas rima sempurna, rima tidak sempurna, asonansi,
aliterasi, disonansi, dan rima mutlak. Sementara itu, jika ditinjau berdasarkan tempatnya
menduduki rima awal, tengah, dan akhir.
Berdasarkan kesimpulan baik dari segi filologi maupun dari segi sastra, maka
mantra sebagai ‘dokumen budaya’ sudah ada sejak abad XVI Masehi, serta dipercaya
secara turun temurun oleh masyarakat Pengamal Mantra hingga kini. Para Pengamal
Mantra menganggap bahwa membaca mantra sama dengan membaca ‘doa’.
Positif dan negatifnya mantra bagi seseorang, bergantung kepada keyakinan dan
keimanan setiap individu, khususnya para Pengamal Mantra. Untuk itu, selayaknya kita
mampu menyikapi ‘mantra’ secara bijak. Kita juga berkewajiban menjaga kerukunan
beragama dan bermasyarakat, agar antara Pengamal dan Bukan Pengamal Mantra dapat
hidup berdampingan, selaras dan harmonis.
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KERUDUNG SANTET GANDRUNG
DIALEKTIKA SASTRA DAN TRADISI SUB-KULTUR
MASYARAKAT USING-BANYUWANGI
Titik Maslikatin
Staf Pengajar Fakultas Sastra Universitas Jember
Abstrak
Hubungan karya sastra dan masyarakat pemiliknya sangat erat dan dialektik. Novel Kerudung Santet
Gandrung (2003) karya Hasnan Singodimayan yang berlatar masyarakat Using-Banyuwangi
mengisahkan relasi dukun, gender, subaltern, dan etnisitas. Relasi kuasa dukun bukan hanya
ditentukan oleh relasi gender saja, melainkan juga ditentukan oleh relasi antaretnis dan pola relasi
tradisional-modernitas. Selain itu, juga ditekankan bagaimana negosiasi identitas yang dilakukan
masyarakat Using sebagai bentuk resistensi superioritas budaya Jawa.
Dalam konteks budaya Using istilah santet merupakan bentuk akronim dari mesisan kanthet ‘biar
terikut’ atau mesisan benthet ‘biar retak’ keduanya bermakna pengasihan. Mantra yang dipakai
berjenis santet (untuk pengasihan). Santet merupakan salah satu jenis ngelmu yang dimiliki oleh
masyarakat Using, yakni ngelmu pengasihan. Ngelmu tersebut dipergunakan untuk pengasihan dalam
arti luas (kasih sayang sesama makhluk hidup) atau pengasihan dalam arti sempit (hubungan cinta
kasih dengan lawan jenis atau memperlancar perjodohan). Santet mengandung magi merah dan
kuning; yang pertama dimanfaatkan atas dasar ketulusan dan niat baik. Sedangkan yang kedua
cenderung dilandasi oleh rasa dendam atau emosi sehingga memiliki dampak sosial yang negatif.
Santet yang bermagi merah yang popular, misalnya Jaran Goyang. Sedangkan santet bermagi kuning
diantaranya Sabuk Mangir.
Tulisan ini menekankan bagaimana masyarakat Using-Banyuwangi memandang, menyikapi,
dan mensiasati konstruksi budaya santet yang selalu dilekatkan pada dirinya. Tampaknya penegasan
identitas Using di tengah pergumulan makro apa pun merupakan sebuah keniscayaan bagi
masyarakat Using. Masyarakat ini mesti bersabar di tengah himpitan berbagai konstruk yang dibangun
orang lain yang umumnya dengan penuh sinisme. Mereka tetap memandang dan bekerja keras
menyikapi, mensiasati, dan melakukan negosiasi budaya dengan kekuatan-kekuatan yang hadir
menghimpitnya. Dalam proses ini, masyarakat Using tentu mereinterpretasi dan meredefinisi diri
secara kontekstual, sebagai sebuah keniscayaan.
Kata kunci: relasi kuasa, negosiasi, identitas, masyarakat Using-Banyuwangi

-1Kerudung Santet Gandrung yang ditulis sekitar tahun 1986-1987 seakan melihat
dari dekat warna-warni kehidupan para penari gandrung yang sesungguhnya. Pada tahun
1995, novel ini dilayarkacakan TPI (Televisi Pendidikan Indonesia) dengan judul Jejak
Sinden. Novel yang terispirasi oleh kehidupan seorang penari gandrung yang sampai saat
ini masih berlangsung memperlihatkan bahwa novel ini mengekspresikan realitas sosial
budaya masyarakat Using, Banyuwangi (Anoegrajekti, 2003:vii).
Sejumlah ahli 10 menyebut bahwa masyarakat Using terbentuk melalui proses
sosial-politik yang cukup panjang, penuh dengan ketegangan dan konflik antara
penduduk-penguasa di Banyuwangi di satu pihak dengan penduduk-penguasa Jawa
bagian barat (wong kulonan) dan Bali di pihak lain. Secara historis, Banyuwangi
10

Antara lain, Scholte (1927), “Gandroeng van Banjoewangie” dalam Djawa; Stoppelaar (1927);
Darusuprapto (1984); Herusantoso (1987); dan Wolbers (1992).
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merupakan pusat kekuasaan politik kerajaan Blambangan yang pada awalnya lebih
merupakan bagian dari kerajaan Majapahit, tetapi daerah yang dikenal sangat subur
bahkan merupakan lumbung padi Majapahit, kemudian menjelma menjadi pusat kekuatan
oposisi yang dalam versi Majapahit maupun kerajaan Jawa Kulon sesudahnya selalu
dikategorikan sebagai “konsentrasi pemberontak.” Itulah sebabnya, antara Blambangan di
satu pihak dan Majapahit di pihak lain selalu terjadi permusuhan dan kontak senjata yang
memuncak dalam peperangan Paregreg 11 (1401-1404), sebuah perang panjang yang
akhirnya menewaskan raja Blambangan yang terkenal,
Bhre Wirabhumi
sebagaimanadikisahkan dalam kitab Pararaton.
Kerudung Santet Gandrung mencerikan perjalanan hidup Merlin, seorang penari
gandrung yang menikah dengan seorang pengusaha tambak udang yang sukses.
Keahliannya menari dan menyanyi didukung oleh wajah yang cantik membuat Merlin
digemari masyarakat Banyuwangi. Wajah cantik dan memikat seakan menjadi syarat
utama penari gandrung. Untuk itu, pemanfaatan dukun santet dibutuhkan untuk
melanggengkan kecantikannya, melainkan juga untuk melindungi dari gangguan orang
yang memiliki niat buruk.
Menjadi seorang penari gandrung memang tidaklah mudah. Ia harus menerima
hidup dalam dua dunia yang berlawanan; disanjung sekaligus dicerca. Persinggungan dan
gesekan sebagai perempuan seni yang menjajakan dirinya sering tidak diterima oleh
orang lain secara utuh. Mereka sering digiring dalam pemaknaan dan penerimaan sebagai
pihak yang terpojok, kaum rendahan, dan sederet julukan yang serba tidak
mengenakkan.Seperti halnya perempuan seni tradisi lain (ledhek, jaipong, gambyong, dan
cokek) yang menjadi sasaran cemooh, sindiran, dan fatwa haram masyarakat sekitar,
semua itu harus ditelan sebagai dampak dari konstruksi kuasa tertentu yang merasa
terusik oleh perilaku penari gandrung di atas pentas.
Harus diakui bahwa peran yang dimainkan penari gandrung terkadang dilematis.
Di satu sisi, gandrung dianggap sebagai kesenian yang penuh alkohol, adegan erotis,
pemborosan, dan seks terselubung, sementara di sisi lain, kepentingan politik kekuasaan
justru melirik gandrung sebagai medium paling efektif untuk menyalurkan hasrat
kekuasaan memperoleh legitimasi publik.
Mereka adalah para penyanyi dan penari yang suara dan gerakannya disucikan
dan dikecam oleh norma-norma masyarakat. Bahkan sering digiring dalam pemaknaan
dan penerimaan sebagai pihak yang terpojok, penggoda duniawi, dan sederet julukan
11

Sebuah perang panjang sebagai pembangkangan dan persaingan politik Bhre Wirabhumi, raja Blambangan
yang terkenal (Kedaton Wetan) dan Wikrawardhana (Kedaton Kulon) yang mengakibatkan terpenggalnya
Bhre Wirabhumi. Dalam perkembangan selanjutnya, kekuasaan politis Blambangan secara terus-menerus
menghadapi ekspansi teritorial kerajaan-kerajaan di Jawa Timur yang kemudian dilanjutkan kerajaankerajaan di Jawa Tengah seperti Demak, Mataram, dan Bali. Pada tahun 1639, ketika Blambangan di bawah
"perlindungan Bali" Mataram menaklukkan Blambangan dan tidak sedikit rakyatnya yang terbunuh dan
dibuang. Setelah beberapa lama Blambangan direbut kembali oleh Bali, dan pada tahun 1697 Blambangan
ditaklukkan Mataram. Saling menguasai antara Bali dan Mataram belum berakhir karena pada tahun 1736
kembali Bali menguasai Blambangan Timur (Blambangan Barat masih tetap dikuasi Mataram) (Stoppelar,
1927:5). Pada tahun 1765 Blambangan sudah dikuasai VOC. Kasus meninggalnya Bhre Wirabhumi yang
dipenggal kepalanya oleh Raden Gajah mungkin merupakan ilham bagi penulis cerita tentang perang antara
Damarwulan dan Menakjinggo; dengan versi mendeskriditkan kewibawaan dan keperwiraan Bhre
Wirabhumi selaku tokoh yang teguh dalam pendirian dengan performance karakter Menakjinggo yang jelek
dan memberontak terhadap kekuasaan kerajaan Majapahit.
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yang serba tidak mengenakkan serta menjadi sasaran cemooh, sindiran, dan fatwa haram
masyarakat. Stereotif itu harus ditelan sebagai dampak dari konstruksi relasi kuasa
tertentu yang merasa terusik oleh perilaku penari di atas pentas.
Tulisan ini menekankan bagaimana masyarakat Using-Banyuwangi memandang,
menyikapi, dan mensiasati konstruksi budaya santet yang selalu dilekatkan pada dirinya.
Tampaknya penegasan identitas Using di tengah pergumulan makro apa pun merupakan
sebuah keniscayaan bagi masyarakat Using. Masyarakat ini mesti bersabar di tengah
himpitan berbagai konstruk yang dibangun orang lain yang umumnya dengan penuh
sinisme. Mereka tetap memandang dan bekerja keras menyikapi, mensiasati, dan
melakukan negosiasi budaya dengan kekuatan-kekuatan yang hadir menghimpitnya.
Dalam proses ini, masyarakat Using tentu mereinterpretasi dan meredefinisi diri secara
kontekstual, sebagai sebuah keniscayaan.
-2Teks Kerudung Santet Gandrungdianggap sebagai eventcultural. Fenomena yang
ada diartikan sebagai kesatuan peristiwa-pelaku-penafsiran, sebuah masyarakat melihat
dan menafsirkan kehidupan sekitarnya. Sebagai tanda-tanda budaya yang ditafsirkan
secara semiotis dalam arti bahwa tanda adalah bentuk representasi grafis, maknanya
selalu terarah pada proses deferral, tidak mungkin dimapankan, apalagi
ditunggalkan.Konstruksi dan pilihan penanda tersebut kemudian berwujud dalam
representasi, sebuah ”imaji atau penyajian kembali kenyataan dalam bentuk visual dan
verbal yang menyiratkan makna dan ideologi tertentu. Representasi bisa dianggap
sebagai ’medan perang’ kepentingan atau kekuasaan”(Hall, 1997; Melani Budianta, 2002:
211). Sebagai suatu yang berawal dari konstruksi dan pemaknaan, representasi yang
selalu berkaitan dengan identitas tersebut tidaklah mungkin dipahami sebagai sesuatu
yang natural dan given, justru karena adanya ketidaktetapan di dalam representasi itu
sendiri.
-3Secara formal komunitas Using memeluk agama Islam. Mereka menerima Islam
dan mengaku sebagai orang Islam. Bahkan, hampir menjadi tradisi di Kemiren dan
Olehsari, misalnya, setiap penyelenggaraan perkawinan diakhiri dengan acara pengajian
dan ceramah keislaman dari seorang ulama (orang kemiren menyebutnya dengan
sebutan ngundang kiai). Keberagaman Islam komunitas Using ini juga dapat dilihat dari
tempat-tempat ibadah yang sangat banyak tersebar di desa-desa wilayah konsentrasi
pemukiman mereka. Data statistik tahun 2003 menyebutkan bahwa di kecamatan Glagah,
Rogojampi, Banyuwangi Kota, Giri, Singojuruh, Songgon, Kabat, Cluring, Srono, dan
Genteng terdapat 708 masjid dan 3.422 mushalla/langgar. Sementara jumlah pesantren
di seluruh Banyuwangi mencapai 236 pesantren besar dan kecil dengan jumlah santri
26.616 orang; khusus di wilayah kecamatan tempat konsentrasi orang tersebut berjumlah
114 pesantren dengan jumlah santri 10.970 orang (Anoegrajekti, 2011a)
Slametan merupakan praktik yang paling mendasar dalam kehidupan Using.
Masyarakat Using hampir tidak bisa mengabaikan ritus slametan. Ritus ini dapat diadakan
untuk memenuhi semua hajat orang sehubungan dengan kelahiran, kematian,
perkawinan, membuka usaha, dan sembuh dari sakit. Beatty (2001) yang melakukan
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penelitian di desa-desa Using menyatakan bahwa keberagamaan Islam komunitas Using
menunjukkan sinkretisme yang sangat nyata. Slametan yang menjadi ritus paling penting
komunitas Using mengintegrasikan kekuatan-kekuatan makrokosmos-mikrokosmos yang
dalam pandangan orang Using akan memberikan kedamaian, ketentraman,
kesejahteraan, dan kemakmuran hidup. Slametan, dalam kesimpulan Beatty berfungsi
sebagai pembuka jalan, memancarkan aspek-aspek dari agama Jawa yang tanpa itu
niscaya tetap gelap dan kontradiktif.
Ritual peras gandrung merupakan tradisi penobatan penari gandrung. Tradisi ini
juga dialami Merlin sebagai tahapan yang harus dilaluinya sebagai penari gandrung.
Biasanya ritual perasan merupakan ajang perkenalan gandrung ke masyarakat. Penari
gandrung yang telah diperas dilantik oleh Bupati. Upacara peras akan membawa dampak
bagi penari Gandrung baru. Penari Gandrung akan mendapatkan job kalau pada upacara
peras ia bisa melakukan menari dan menyanyi sesuai permintaan dengan dengan benar.
Sebaliknya kariernya tidak akan berlanjut kalau ia hanya mengandalkan kecantikannya,
tanpa kemampuan menari dan menyanyi. Merlin termasuk kategori penari baru yang
mumpuni, baik dari segi penampilan, kecantikan, keluwesan dalam hal menari dan
menyanyi dibandingkan lainnya. Sambutan undangan terhadap
penampilannya
mengisyaratkan bahwa sebagai penari gandrung baru, Merlin diterima dengan baik oleh
para budayawan, undangan wakil pemerintah dan masyarakat luas.
Hari itu ada upacara peras pada seorang penari baru. Dan seperti biasanya masyarakat desa
mengundang beberapa orang penting dari kota. Dalam upacara semacam itu, tidak ada pidato dan
sambutan. Sebab begitu Ki Buyut menyiramkan air kembang ke bahu Gandrung baru. Maka upacara
diteruskan dengan tari-tarian. Para undangan yang terhormat, seperti Budoyo dan Iqbal akan
menguji coba kemahiran penari baru itu dengan berbagai macam sola dan gending. (KSG:33-34)

Seperti kita ketahui gandrung Banyuwangi adalah seni tari yang disajikan oleh
seorang perempuan dewasa yang menari berpasangan dengan laki-laki yang dikenal
sebagai pemaju. Pertunjukan gandrung dipentaskan dalam berbagai perayaan, seperti
pernikahan, khitanan, kaul, atau upacara kolektif seperti bersih desa, petik laut, bahkan
peringatan hari-hari besar nasional, seperti upacara 17 Agustus maupun upacara hari jadi
kota Banyuwangi.
Sejumlah peminat seni dan ahli antropologi mencatat bahwa gandrung
Banyuwangi merupakan perkembangan dari ritual seblang, sebuah upacara bersih desa12
atau selamatan desa yang diselenggarakan setahun sekali dan dianggap sebagai ritus
tertua di Banyuwangi. Ritus seblang itu sendiri berkaitan dengan kultus kesuburan atau
pemujaan dewi padi yang merupakan peninggalan kebudayaan Pra-Hindu (Scholte, 1927;
Wolbers, 1992:89; 1993:36; Sutton, 1993:126).
Pertunjukan gandrung berlangsung hampir semalam suntuk, dimulai pukul 21.00
dan berakhir sekitar pukul 03.30 dini hari. Ia terbagi ke dalam tiga bagian: Jejer, Paju,
dan Seblang-seblang. Jejer dan Seblang-seblang adalah adegan pembuka dan penutup
pertunjukan, berlangsung sekitar 45-60 menit (Jejer) dan 85-120 menit (Seblang-seblang)
yang tidak melibatkan seorang pun dari penonton. Sementara Paju, yang memperoleh
12

Upacara seblang diselenggarakan dalam rangka menolak bala, keselamatan warga desa, penyembuhan,
kesuburan, dan mengusir roh-roh jahat yang mengganggu ketentraman desa. (Selanjutnya bandingkan dengan
Parsudi Suparlan, The Javanese Dukun, 1991, hal. 3; Franz Magnis Suseno, Etika Jawa, 1985, hal. 87.
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waktu lebih panjang (antara 4-5 jam), merupakan adegan terbuka bagi penonton untuk
menari berpasangan atau membawakan lagu-lagu.
Babak pertunjukan gandrung yang paling lama dan mendapat perhatian penonton
adalah Paju yang berisi tari berpasangan dan ngrepen. Dalam babak ini tampak bahwa
pertunjukan gandrung menjadi milik publik, sulit dipisahkan antara pertunjukan dan
penontonnya. Gerak tari setiap pemaju sendirian atau berpasangan menjadi bagian dari
pertunjukan yang ditonton, dinilai, dan dimaknai oleh pemaju lain yang sedang duduk dan
penonton di luar terop. Sebuah kenyataan yang menyulitkan pendefinisian teks
pertunjukan yang biasanya dalam kesenian-kesenian lain sangat jelas batas-batas antara
penonton dengan yang ditonton. Dilihat dari interaksi dan keterlibatan pemaju dalam
pertunjukan, pemaju dalam pertunjukan gandrung merupakan bagian dari teks
pertunjukan.
Tari dalam gandrung dikenal sebagai tari pergaulan, karena wujudnya yang
berpasangan. Seperti dikemukakan di atas, tari gandrung dalam adegan Paju adalah tari
berpasangan antara penari dan pemaju di mana pemaju tampak lebih agresif mengejar
memutar seolah-olah ia hendak menerkam sang penari. Tetapi, si penari juga selalu
‘memancing’ dengan melempar ujung sampurnya ke arah pemaju atau dengan semakin
menonjolkan gerak erotisnya, jika pemaju kelihatan berhenti menari dan tidak
menghiraukannya. Oleh karena itu, tari gandrung saat paju terlihat sangat komunikatif,
interaktif, aksi-reaksi, dan ‘serang-menyerang’ (Anoegrajekti, 2011b)
Kesan yang paling kuat bahwa pertunjukan gandrung adalah untuk meramaikan
pesta perkawinan atau sunatan, menjadi hiburan yang sangat disukai para penggemar
tari bersama (ngibing), meskipun ia selalu dipentaskan dalam upacara suci seperti Petik
Laut yang diselenggarakan setahun sekali di Muncar atau dalam upacara kebokeboan(bersih desa) di Alas Malang, sebuah paduan yang dirancang oleh Dinas Pariwisata
sejak awal tahun ’90-an.
Dengan mengangkat pelestarian gandrung sebagai representasi identitas Using,
birokrasi dan seniman-budayawan Banyuwangi menegaskan pentingnya aturan baku dan
orsinalitas yang dikonstruksi terbebas dari intervensi dan percampurannya dengan
apapun yang dikategori sebagai “bukan gandrung”. Kesenian gandrung haruslah
dipertunjukkan seperti yang mereka bayangkan di masa lalu; menyanyikan lagu-lagu
Using terutama yang bermuatan historis dan herois, menyajikan tari yang berbeda dari
tari Jawa dan Bali, mengalunkan musik yang bukan Jawa dan bukan pula Bali, serta
bersih dari minuman keras, dan yang terakhir ini persis seperti yang dibayangkan oleh
kaum santri.
Beberapa langkah politik (regulasi) ditempuh untuk menguatkan aturan baku itu.
Pelatihan reguler untuk menyemai bibit-bibit penari gandrung yang berpegang pada
aturan baku merupakan salah satu kegiatan Dinas Pariwisata setempat dalam konteks
pelestarian dan pembakuan tersebut. Demikian pula penegasan sejumlah senimanbudayawan tentang “gandrung sesungguhnya” dan tradisi “Meras Gandrung” dalam buku
“Gandrung Banyuwangi” terbitan Dewan Kesenian Blambangan 2003. 13 Baik birokrasi
13

Hasnan Singodimayan, salah seorang penulis buku itu, dalam peluncurannya 20 Desember 2003 lalu
mengatakan bahwa penerbitan buku ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang seragam tentang
gandrung yang selama ini simpang-siur, di samping untuk memberikan acuan pengenbangan ke dalam
komunitas gandrung itu sendiri. Pemuatan tata-cara dan ketentuan “Meras Gandrung” yang dimuat cukup
rinci dan lengkap dalam buku itu dimaksudkan untuk menghidupkan tradisi itu sebagai bagian dari proses
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maupun seniman-budayawan di Dewan Kesenian Blambangan sepakat bahwa pembakuan
aturan dengan mengembalikan gandrung pada orsinalitasnya sangatlah urgent dan
merupakan upaya yang harus ditempuh karena bukan saja menyangkut identitas Using,
tetapi juga demi menjaga, meminjam istilah Hasan Ali, budayawan di Dewan Kesenian
Blambangan, kesinambungan sejarah (Anoegrjekti, 2011a)
Di sisi yang lain, spiritualitas praktik perdukunan masyarakat Using menyiasati
sebuah hegemoni, baik yang berupa birokrasi lokal maupun agama resmi, seperti Islam.
Karena spiritualitas praktik perdukunan merupakan ruang penting bagi negosiasi atas
agama Islam. Ritus, mantra, dan jampi-jampi merupakan medium untuk melepaskan diri
dari disiplin teks agama resmi.
Sebagai seorang penari gandrung Merlin harus kelihatan cantik, gandes, dan
selalu memikat penonton. Untuk itu, Merlin, ibunya dan pengasuhnya memanfaatkan
jasa dukun santet. Pemanfaatan dukun santet tidak hanya untuk melanggengkan
kecantikan, tetapi juga untuk melindungi dari gangguan orang jahat.
“macam-macam, tapi yang diperbuatnya untuk yang baik-baik saja.”
“Umpamanya?” tanya Iqbal mendesak
“Mengalihkan hujan, mempercantik penari dan kemantin, menangkal bunyi gamelan dari rapuh,
menghindarkan rumah dari maling, menolak petaka dalam perjalanan dan masih banyak
lagi....(KSG:202)

Dukun santet yang menolong Merlin memanfaatkan mantra santet bermagi
kuning. Keahlian dukun Sawang selain mampu mempercantik penari gandrung, juga
mampu mengalihkan hujan, dan menangkal bunyi gamelan yang sumbang. Selain itu,
dukun Sawang juga melindungi Merlin dari niat jahat orang lain. Hal itu terbukti saat
Nazirah, mantan istri Iqbal (suami Merlin), ingin merusak wajah Merlin, memisahkan
Merlin dari Iqbal, dan merusak reputasi Merlin dengan mantra sengsreng (mantra
bermagi merah). Dukun Sawang justru membalik niat jahat Nazirah pada dirinya sendiri.
Jadi kejahatan yang seharusnya ditujukan pada Merlin dikembalikan pada orang yang
menyuruhnya, yakni Nazirah.
... Nazirah ke Dukuh Pelinggihan menjumpai dukun Sawang, yang membuat Merlin merana dan
sengsara, tanpa dia tahu jika Sawang, dukun terkenal itu, adalah pelindung Merlin, baik ketika masih
menjadi penari Gandrung maupun sebagai istri Iqbal sekarang. (KSG: 193)

Konstruksi dukun, semakin menunjukkan ideologis, ketika ditemukan bahwa dukun
perempuan lebih berorientasi praktik dukun lentrek yaitu dukun yang dapat memikat
seseorang (laki-laki). Mantra yang dipakai berjenis santet (untuk pengasihan). Santet
merupakan salah satu jenis ngelmu yang dimiliki oleh masyarakat Using, yakni ngelmu
pengasihan. Ngelmu tersebut dipergunakan untuk pengasihan dalam arti luas (kasih
sayang sesama makhluk hidup) atau pengasihan dalam arti sempit (hubungan cinta kasih
dengan lawan jenis atau memperlancar perjodohan).
Santet mengandung magi merah dan kuning; yang pertama dimanfaatkan atas
dasar ketulusan dan niat baik. Sedangkan yang kedua cenderung dilandasi oleh rasa
dendam atau emosi sehingga memiliki dampak sosial yang negatif. Santet yang bermagi
purifikasi gandrung. Selanjutnya, baca Hasnan Singodimayan dkk, Gandrung Banyuwangi, (Banyuwangi:
DKB, 2003).
Konferensi Internasional Kesusastraan XXII UNY-HISKI, 2012

157
merah yang popular, misalnya Jaran Goyang 14 . Sedangkan santet bermagi kuning
diantaranya Sabuk Mangir (Saputra, 2007:xxxii;358;362). Adapun mantra Sabuk Mangir
adalah sebagai berikut:
Bismilaahir rahmanir rahim
Niat isun matek aji Sabuk Mangir
Lungguh isun lungguhe Nabi Adam
Hang sapa ningali lungguh isun iki
Ya isun iki lungguhe Nabi Adam
Badan isun badane Nabi Muhammad
Hang sapaningali badan isun iki
Ya isun iki badane Nabi Muhammad
Cahyanisun cahyane Nabi Yusuf
Hang sapa ningali cahyanisun iki
Ya isun iki cahyane Nabi Yusuf
Suaranisun suarane Nabi Daud
Hang sapa krungu suaran isun iki
Ya isun iki suarane Nabi Daud
Teka welas teka asuh jebeng beyine…
Asiha marang jabang bayinisun

Dengan menyebut nama Allah yang
Maha Pengasih dan Penyayang
Niat saya menggunakan kesaktian sabuk Mangir
Duduk saya duduknya Nabi Adam
Barang siapa melihat duduk saya ini
Ya saya ini duduknya Nabi Adam
Badan saya badannya Nabi Muhammad
Barang siapa melihat badan saya ini
Ya saya ini badannya Nabi Muhammad
Raut muka saya raut mukanya Nabi Yusuf
Barang siapa melihat raut muka saya
Ya saya ini raut mukanya Nabi Yusuf
Suara saya suaranya Nabi Daud
Barang siapa mendengar suara saya ini
Ya saya ini suaranya Nabi Daud
Datang belas datang kasih jabang bayinya…
Kasihilah kepada jabang bayi saya

Sedangkan mantra Jaran Goyang adalah sebagai berikut:
Bismillahir rahmanir rahim
Niat isun matek aji Jaran Goyang
Sun goyang ring tengah latar
Sun sabetake gunung gugur
Sun sabetake lemah bangka
Sun sabetake segara asat
Sun sabetake ombak sirep
Sun sabetake atine jebeng beyine…
Kadhung edan sing edan
Kadhung gendheng sing gendheng
Kadhung bunyeng sing bunyeng
Aja mari-mari
Kadhung sing isun hang nambani
Sih-asih kersane Gusti Allah
La ilaha illallah Muhammadur rasulullah

Dengan menyebut nama Allah Yang
Maha Pengasih dan Maha Penyayang
Niat saya menggunakan kesaktian Jaran Goyang
Saya goyang di tengah halaman
Saya cambukkan gunung hancur
Saya cambukkan tanah tandus
Saya cambukkan laut kering
Saya cambukkan ombak sirep
Saya cambukkan hati jabang bayinya…
Kalau gila tidak gila
Kalau sinting tidak sinting
Kalau teler tidak teler
Jangan sembuh-sembuh
Kalau bukan saya yang menyembuhkan
Sih-kasih kehendak Gusti Allah
Tiada Tuhan selain AllahMuhammad utusan Allah

Mantra tersebut merupakan ragam puisi lisan Using yang berbentuk puisi bebas
dan berpotensi memiliki kekuatan gaib atau semacam doa kesukuan yang memanfaatkan
bahasa lokal dengan didasari oleh keyakinan yang telah diwariskan oleh para leluhur.
Agar kekuatan gaibnya dapat dimanfaatkan, mantra tidak cukup untuk sekadar
dihafalkan, tetapi harus disertai dengan laku mistik. Mantra dapat mengandung tantangan

14

Termasuk jenis mantra santet bermagi merah. Mantra ini digunakan untuk pengasihan (percintaan)
antarindividu dengan diwarnai oleh rasa dendam. Proses bekerjanya kekuatan magi pada mantra Jaran
Goyang berjalan lebih kasar atau cepat sehingga seseorang yang terkena mantra akan berperilaku tidak wajar
atau tidak alami. Mantra ini bisa membuat orang tergila-gila bahkan gila. Sedangkan mantra Sabuk Mangir
termasuk jenis mantra santet bermagi kuning. Digunakan untuk pengasihan (percintaan) antarindividu dengan
dilandasi oleh ketulusan hati.
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atau kutukan terhadap suatu kekuatan gaib dan dapat pula berisi bujukan agar kekuatan
gaib tersebut tidak berbuat yang merugikan (Saputra, 2007:xxv).
Dalam kajiannya, Geertz mengemukakan setidaknya terdapat 13 jenis dukun, yang
meliputi: 1) dukun bayi; 2) dukun pijat; 3) dukun prewangan: berperan sebagai medium;
4) dukun calak: tukang sunat; 5) dukun wiwit: ahli upacara panen; 6) dukun temanten:
ahli upacara perkawinan, 7) dukun petungan: ahli meramal dengan angka; 8) dukun sihir:
ahli sihir; 9) dukun susuk: ahli pengobatan yang menusukkan jarum emas di bawah kulit;
10) dukun japa: tabib yang mengandalkan mantra; 11) dukun jampi: tabib yang
menggunakan alam tumbuh-tumbuhan dan berbagai obat asli; 12) dukun siwer: spesialis
mencegah kesialan alam, seperti menolak hujan; 13) dukun tiban: tabib yang
kekuatannya temporer dan merupakan hasil kerasukan roh (Geertz, 1989:116).
Dengan menganalisis teks secara semiotis, dapat dijelaskan secara rinci setiap
tarik-menarik, perebutan, dan kontestasi berbagai kekuatan sosial dan kultural di
Banyuwangi. Makna diinterpretasi secara antropologis, yakni lebih ditekankan pada cerita
yang memiliki kesesuaian dengan pengamatan terhadap perilaku sosial, analisis bahasa,
dan simbol-simbol keagamaan, serta informasi tentang struktur sosiopolitik dan sejarah
Using.
-4Novel Kerudung Santet Gandrung sebagai sebuah narasi yang mengungkapkan
tanda-tanda budaya masyarakat Using Banyuwangi. Ia menjadi sejarah yang diciptakan
dari dialektika tradisi subkultur yang sampai saat ini masih berlangsung dan menjadi
bagian dari kehidupan masyarakat Using Banyuwangi. Dalam realitanya, seniman
gandrung dan banyak warga masyarakat Using sendiri yang sehari-hari berinteraksi
dinamis dengan orang luar meyakini bahwa Using adalah masyarakat terbuka, tanpa
dibebani kecurigaan etnisitas, maupun masa lalu.
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The Voiced-ness of Silence in Amy Tan’s
“Magpies” and Maxine Hong Kingston’s
“No Name Woman”
Purwanti Kusumaningtyas
UKSW Salatiga
Abstrak
Amy Tan’s “Magpies” and Maxine Hong Kingston’s “No Name Woman” tell stories about
women’s suicide in attempt to revenge. The women characters in those two stories have been put
into the lowest subservience by the society. An-Mei Hsu’s mother in Tan’s short story was the fourth
wife, the worst position as Sz Tai, Fourth Wife, the word sz may also mean death. The aunt of the
narrator in Kingston’s story also earned the lowest position as she got pregnant when her husband
was away. Both women were not named, and even though in Kingston’s story it was not clear if the
woman got an affair or had been raped, she had to endure all the society’s judgment over her. No
doors no windows for them to get out of the condition. So, their last weapon to fight back for their
dignity is only by killing themselves. The suicide of Spivak’s Bhuvaneshvari supported the idea of the
subaltern’s inability to speak. On the contrary, these two stories turn the powerlessness of silence
upside down. This paper will explore this tragic paradox of women’s attempt to win back their dignity
through suicide, the paradox that suggests to recognize the reversed idea of voiceless silence.
Key words: silence, suicide, power, subaltern

Women as subaltern most often are pushed into a no-choice condition, so that
suicide, which is defined as a voluntary act of deliberately taking one’s own life (Jaworski
51), becomes one possible choice to end their despair, their total hopelessness. Suicide
itself is often considered explicitly individual because society often accused the person
responsible for what s/he is doing (Jaworski 51). Two short stories, Maxine Hong
Kingston’s “No Name Woman” and Amy Tan’s “Magpies”, tell about the experiences of
subaltern Chinese women through the eyes of Chinese American women. Kingston’s
narrator is an American-born Chinese American woman, whereas Tan’s narrator is a
Chinese-born Chinese American woman. The question is, as Spivak problematizes in her
article “Can the subaltern speak?”, whether each narrator is representing (vertreten) as
being a representative whose act is for persuasion, or re-presenting (darstellen) as
representation as figurative or as in “art or philosophy” (Spivak 275 – 277).
The suicide of An-Mei Hsu’s mother (hereafter the mother) in Tan’s “Magpies” and
that of the narrator’s aunt (hereafter the aunt) in Kingston’s “No Name Woman” may
reflect the suicide of Spivak’s Buvaneshwari Bhaduri (Spivak 307 - 308). Buvaneshwari
hanged herself while menstruating. The mother took her own life two days before the
New Year, whereas the narrator’s forgotten aunt jumped into the family well with her
new-born baby. People could not “read” Buvaneshwari’s act, but speculate on the possible
motives of her suicide, which could not be because of illicit pregnancy. Almost similar to
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Buvaneshwari, the aunt’s suicide might have been merrely perceived as an act of despair
until the narrator took part to tell on her and interpreted her act as revenge. The mother’s
suicide, on the contrary, seemed obvious for her husband and his other wives, who were
also her oppressors, to be an act of revenge. The women’s suicide in the two stories by
the Chinese American writers may indicate attempts of rewriting their voice despite their
absence.
However, it is important to examine “who speaks in the text” (Dunick 5) in each
story to ensure that they really speak for the subaltern women and to soundly explain the
voiced-ness of the women’s silence. The discussion will, thus, cover two things; first, the
story of the death of the women, and second, the role of the narrators in sounding the
subaltern women’s attempt to voice themselves by eliminating their lives.
“No Name Woman”
The narrator’s first encounter with the aunt, which was her father’s sister, was
actually through her mother who told her the story about her, “... a sister who killed
herself. ...” (Kingston 11), who was treated “... as if she had never been born” (Kingston
11). The narrator’s mother might have meant the story for warning her as she said:
“... Now that you have started to menstruate, what happened to her could happen to you. Don’t
humiliate us. You wouldn’t like to be forgotten as if you had never been born. The villagers are
watchful.” (Kingston 13)

The story that the narrator repeated after her mother’s story tells about the aunt
who was pregnant in the absence of her husband, who “... sailed for America, the Gold
Mountain” (Kingston 11). It was said that “the village had also been counting. On thenight
the baby was to be born the villagers raided our house. ...” (Kingston 11) in attempt to
“purify” the house of the dirty woman. The narrator’s mother said she found the aunt “...
and the baby plugging up the family well” (Kingston 12) on the following day.
Instead of just obeying her mother’s forewarning, the narrator felt that “[m]y aunt
haunts me – ...” (Kingston 22). She thought of some possible alternatives to explain the
aunt’s life and suicide.
The aunt: the subaltern, her suicide and her voice
The aunt’s subaltern opens the story as the narrator quoted her mother’s sentence
“... We say that your father has all brothers because it is as if she [the aunt] had never
been born” (Kingston 11). The aunt was not only confined from access, but she had been
inexistent in all aspects. She was one of the brides of “... seventeen hurry-up weddings ...” (Kingston 11)whose presence was “... to make sure that every young man who went
“out on the road” would responsibly come home - ...” (Kingston 11). She was made
present for the sake of her husband’s family, for their comfort.
Her worth as a human being was not acknowledge when she got pregnant in the
absence of her husband. The villagers raided her house, treating the family as inferior by
“throw[ing] mud and rock at the house. ... [breaking] in the front and the back doors at
the same time, ...” even though the family did not lock the doors against them (Kingston
12). They also did some purification actions as if the house was occupied with evil. The
worst action was when they found the aunt, “[t]hey ripped up her clothes and shoes and
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broke her coms, grinding them underfoot. They tore her work from the loom” (Kingston
12).
After the raid, even her own family erased her from the family.
“Aiaa, we’re going to die. Death is coming. Death is coming. Look what you’ve done. You’ve killed us.
Ghost! Dead ghost! Ghost! You’ve never been born” (Kingston 20).

She had been killed by her own family, even before she had the slightest idea of
taking her own life.
The aunt delivered the baby in the pigsty that night. And the following morning,
she, with her baby, was found dead in the family well. She did not speak from the time
she was made present until the end of the story. The only thing that made her tragically
meaningful was her death, her suicide. It speaks as forewarning for her supposedly niece
after a long time and in the land far-away separated form the land she was born and
perhaps buried. She did not use the act to speak of herself, instead, another person – the
narrator’s mother – used it as a means of communicating her own voice. In the narrator’s
mother’s story, which thenarrator told, when the aunt really existed, she remained silent,
remained voiceless subaltern. She seemed confirming Spivak’s subaltern who cannot
speak.
The narrator: verstretung or darstelling?
The narrator’s connection with the aunt was only through her mother’s storytelling. None of her reference gave her any context or history of the aunt’s life. However,
the aunt’s suicide that seemingly was silent, unvoiced, was an incessant echo in the ears
of the narrator. The narrator heard and read the aunt’s “text” of suicide.
The narrator struggled inside herself to invent any possible stories of the aunt’s
life and the meaning of her suicide. Firstly, the narrator imagined that the aunt must have
been raped because she “could not have been the lone romantic who gave up everything
for sex. Women in the old China did not choose. Some man had commanded her to lie
with him and be his secret evil….” (Kingston 14). With limited reference to Chinese culture
– the heritage that she learned only from her mother’s perspective – she tried to
reconstruct the aunt’s position as the subservience with no choice but to obey others,
especially men.
“Perhaps she had encountered him in the fields or on the mountain where the daughters-in-law
collected fuel. Or perhaps he first noticed her in the marketplace. He was not a stranger because the
village housed no strangers. She had to have dealings with him other than sex. Perhaps he worked an
adjoining field, or he sold her the cloth for the dress she sewed and wore. His demand must have
surprised her, then terrified her, she obeyed him; she always did as she was told.” (Kingston 14)

In this version, “they [the men] both gave orders: she followed” (Kingston 14), so
that the aunt was in a great fear for she could not escape the situation for more rape
because she must have had to meet the man times and again for a number of reasons
which she could not avoid. She could not hope for the aunt’s fear to cease due to the fact
that “…women at sex hazarded birth and hence lifetimes. The fear did not stop but
permeated everywhere. She told the man, ”I think I’m pregnant.” He organized the raid
against her” (Kingston 14).
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Realizing that the aunt lived with her mother in the same hose, even the same
room, whereas she was her father’s sister, she invented another imagination. She learned
the tradition that “… daughters-in-law lived with their husbands’ parents, not their own; a
synonym for marriage in Chinese is ‘taking a daughter-in-law.’ …” (Kingston 15). So, she
dreamed up another version, thinking with her American influenced mind, that being the
only daughter in the family, the aunt might have been so burdened by the family to keep
the traditional ways because all of her brothers were in the strange land, among the
barbarians, that she “... crossed the boundaries not delineated in space.” The aunt gave
up family for the charm of a man she loved so much (Kingston 15). Even though the
narrator did not see this version of the aunt’s having free sex fit the aunt’s suicide and the
void of ancestral connection seemed to frustrate her, she continued making up the
romantic version of her aunt’s love for the charming man.
“she may have been unusually beloved, the precious only daughter, spoiled and mirror
gazing because of the affection the family lavished on her. When her husband left, they
welcomed the chance to take her back from the in-laws; she could live like the little
daughter for just a while longer. ...” (Kingston 17)

In the last version, employing her limited knowledge about Chinese’s values of
commonality as “a complete moment of total attention is due everyone alike” (Kingston
18), the narrator created her final version of the aunt’s infidelity as “..., but my aunt used
a secret voice, a separate attentiveness” (Kingston 18). However, the aunt “... kept the
man’s name to herself throughout her labour and dying; she did not accuse him that he
be punished with her. To save her inseminator’s name she gave birth silent” (Kingston
18). The consequence of this daring act was “the villagers punished her for acting as if
she could have a private life, secret and apart from them” (Kingston 19). The narrator
kept dreaming up that
“If my aunt had betrayed the family at a time of large grain yields and peace, when many boys were
born, and wings were being built on many houses, perhaps she might have excaped such severe
punishment. But the men – hungry, greedy, tired of planting in dry soil – had been forced to leave the
village in order to send food-money home. There were ghost plagues, bandit plagues, wars with the
Japanese, floods. My Chinese brother and sister had died of an unknown sickness. Adultery, perhaps
only a mistake during good times, became a crime when the village needed food” (Kingston 19).

The narrator’s invented text of how the aunt’s doubled silencing did not seem
representative until the narrator admitted that the aunt’s choice to end her life by jumping
into the family well was a haunting deed. She concluded her story by writing:
“My aunt haunts me – her ghost drawn to me because now, after fifty years of neglect, I alone devote
pages of paper to her, though not origamied into houses and clothes. I do not think she always means
me well. I am telling on her, and she was a spite suicide, drowning herselg in the drinking water. The
Chinese are always very frightened of the drowned one, whose weeping ghost, wet hair hanging and
skin bloated, waits silently by the water to pull down a substitute” (Kingston 22).

The narrator’s guilty feeling for taking part in the severe punishment to the aunt by
being silent about her, which for her a contribution to forgetting her, had apparently
driven her to seriously attempt to speak for the aunt. Her last attempt to speak for her
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was by writing the aunt’s motherly action before she gave up her life for escaping the
heartless tradition.
“She may have gone to the pigsty as a last act of responsibility: she would protect this child as she had
protected its father. It would look after her soul. Leaving supplies on her grave. But how would this
tiny child without family find her grave when there would be no marker for her anywhere, neither in
the earth nor the family hall? No one would give her a family hall name. She had taken the child with
her into the wastes. At its birth the two of them had felt the same raw pain of separation, a wound
that only the family pressing thight could close. A child with no descent line would not soften her life
but only trail after her, ghostlike, begging her to give it purpose. ...” (Kingston 21)

The aunt’s suicide may be apparently an emphasis of the aunt’s subaltern, but for
the narrator, it told her the aunt’s choice of drowning herself in the family well as a text of
revenge. The narrator, on behalf of the aunt, perceived that the traditional beliefs of
ghost could be made use to re-write the aunt’s fate. If she could not be happy even after
her death, she did not seem to want to leave the family, at least the narrator, happy,
either. The narrator became haunted by this aunt.
Just as Buvaneshwari’s subaltern, the aunt did not even have space to speak in the
story. The narrator of the story, understanding the aunt’s message of suicide, struggled to
speak for her. She has played vertretung for her forgotten aunt.
“Magpies”
The story is a framed story which is opened with An-Mei Hsu, the narrator, told
her inner conversation commmenting to her daughter’s marriage life which was in big
trouble and was crumbling. She wished to tell her daughter who tried to solve her
marriage problems by seeing a psychiatrist as no use so long as she did not do anything
about it herself. She then told the story of her mother, who had been at the worst
condition but successfully gained back her power, to make things better, even though she
had to give up her own life. At the end of the story, An-Mei told another story about a
group of peasant, being awakened for fighting against the birds destroyingtheir crops by
shouting sz, which means death, to re-emphasize the paradoxical idea of death to call
victory.
The mother: the subaltern, her suicide and her voice
The mother’s subaltern is obviously shown by making her un-named throughout
the story. She has been considered a prodigal daughter of the family since after the death
of her scholar husband, she left her home for Tientsin and became a fourth wife of Wu
Tsing, a rich Chinese merchant who lived in “a mansion located in the British Concession
of Tientsin” (Tan 250). The family denied her, but she could take her nine-year-old
daughter, An-Mei, who, understanding her mother’s pain, decided to follow her to live in
the city. She did not take her son, but left him with her family in town because for a son,
it means no future to leave his home. The story is told by An-Mei, who is now a mother in
America, so all is viewed from An-Mei’s perspective.
The mother never had any choice as “she was a widow, who was worthless in
many respect. She could not remarry” (Tan 266). She met Second Wife, Wu Tsing’s first
concubine or second wife, who then arranged the situation to lure her to Wu Tsing’s bed.
Being “lonely for good conversation” (Tan 267), she gladly received Second Wife’s
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invitation to her house. Second Wife made her stay overnight in the house, where in the
night Wu Tsing was sent to sleep with her and then raped her. Up to this point, the aunt
was not only silenced, but she seemed to agree to be silent. She “did not scream or cry
when he fell on her” (Tan 267).
The act of silencing her went on when “Second Wife complaint to many people
about the shameless widow who had enchanted Wu Tsing in bed” (Tan 267), she became
totally cornered: “How could a worthless widow accused a rich woman lying?” (Tan 267).
She did not have any other choice than accepting Wu Tsing’s proposal for her to be his
third concubine because “she was already as low as a prostitute” (Tan 267). To add to
her pain and worthlessness, “when she returned to her brother’s house and kowtowed
three times to say good-bye, her brother kicked her, and her own mother banned her
from the family house forever” (Tan 267). She was thus erased from her family. In
addition to that, Second Wife claimed the baby boy, Syaudi, as hers mortified her. She
lost all her worth, all her life.
Her position as Fourth Wife is in itself a symbolic misfortune as the Chinese word
for four is sz, which may mean death when it is pronounced in anger. Considering her
oppressed condition as the subaltern women, which means that the colonized woman is
silenced and “there is no space from where the subaltern (sexed) subject can speak”
(Spivak in Ashcroft et al 177), her position and death become the two sides of a coin for
her. Therefore, when she chose death to end her suffering and to give happiness to her
children, it is the paradox of her voiced silence. Her decision to take her own life by
poisoning herself seems to speak outloud about her wishes to win back the dignity for her
children. “Three days before the lunar year, she had eaten ywansyau, the sticky sweet
dumpling that everybody eats to celebrate. ... And what she had done was eat ywansyau
filled with a kind of bitter poison, ...” (Tan 271).
Her well planned suicide has been foreshadowed in the story was based on her
knowledge that Wu Tsing was fearful of ghosts and that “... on the third day after
someone dies, the soul comes back to settle scores. In my mother’s case this would be
the first day of the lunar new year. And because it is the new year, all debts must be
paid, or disaster and misfortune will follow” (Tan 271). As the result, “Wu Tsing, fearful of
my mother’s vengeful spirit, wore the coarsest of white cotton mourning clothes. He
promised her visiting ghost that he would raise Syaudi and me as his honored children.
He promised to revere her as if she had been First Wife, his only wife” (Tan 271). The
“coarsest white cotton” symbolizes the success of the death to turn the position of the
oppressor upside down into the lowest. The man’s promises become the beginning of his
downfall as they would switch the Fourth (unfortunate) Wife into the First (the highest,
the most important, and the most dignified) Wife. Thus, the mother’s suicide is not a
mere act of despair, but is more an act of voicing herself as a paradoxical agent: a
speaking oppressed.
The mother gained her agency by making the decision to kill herself. By that she
was trying to “write” her narration, accommodating the society’s belief of suicide and
ghosts for her own story. The society believed that “... suicide is the only way for a
woman can escape marriage and gain revenge, to come back as a ghost and scatter tea
leaves and good fortune” (Tan 264). Second Wife, the trickster, had obtained her power
in Wu Tsing’s house by doing pretend suicide. At the end, in her peak of suffering, the
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mother successfully used the beliefs to speak up her voice and give back her power and
inherit it to her children. Here lays the paradox that the voice, the power was obtained
through death, the quietest silence.
The narrator: verstretung or darstelling?
An-Mei Hsu, the narator, shared her mother’s pain and sufferings. Her biographical
narrative, which she actually inteded to put the ideas of pro-active move to her daughter,
‘speak for’ her mother. She obviously became proud of her mother despite her death as
she claimed that “... on that day, ... learned to shout” (Tan 271). Her first shout was the
time she “... showed Second Wife the fake pearl necklace she had given her and crushed
it under her foot” (Tan 272). Her screeching action made “..., Second Wife’s hair began to
turn white” (Tan (272). Despite her mother’s eternal silence in her death, she earned
voice, her voice and her mother’s.
The voiced-ness of silence in suicide in the story works in the way of Fivush’s (2010)
power of silence, meaning that she tried to say that despite the fact that her mother’s
despair ended up with suicide, the suicidal act had become the source of power. She has
indicated the collision of misfortune and death through the repetition of sz, which may
mean four and death, in which her mother had taken her own life tragically. On the other
hand, the word sz, death, was as also the source of power in the story of the awakened
peasants she told at the end of her narrative. Those peasants eventually shouted “Sz! Sz!
Sz!” (Tan 273) to chase away the birds that destroyed their crops. She emphasized that it
should be “enough of this suffering and silence!...” (Tan 272 – 273) and it was sz that
saved them peasants from sufferings.
An-Mei was very much aware of the importance of voice. She was a perfect
vertretung, as she took her mother’s voice as hers and thus, she could precisely speak for
the mother.
“My mother, she suffered. She lost her face and tried to hide it. She found only greater misery and
finally could not hide that. There is nothing more to understand. That was China. That was what
people did back then. They had no choice. They could not speak up. They could not run away. That
was their fate.
But now they can do something else…” (Tan 272)

Conclusion
These two stories are told by the narrators who tried to explain what the suicide
spoke of. If for Buvaneshwari the society couldn’t read or understand her “language” of
suicide, the mother and the aunt seem to speak outloud of what they demanded, despite
their helplessness. Their ways of taking their lives shouted for revenge and punishment
towards their oppressors as they re-write their narrative by making use of what the
society believed. The mother killed herself two days before the New Year so that her
ghost could return and demand for better life for her children. The aunt jumped into the
family well, the source of life, becoming the threat for the family.
The narrators who are in favor of the oppressed women who then committed
suicide tell that the subaltern is not always as silence as she seems. They may rewrite the
society’s texts for them to show off their power through revenge. The power thus is
obtained through death, even when someone has to take her own life. On the other hand,
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the stories reveal the paradox of women’s power in silence, meaning that their silence
may be a lethal power as their silence is voiced.
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Abstrak
Globalisasi sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat di Indonesia tidak terkecuali anakanak. Anak-anak merupakan sasaran empuk dari globalisasi karena mereka belum mempunyai filter
yang baik terhadap arus globalisasi tersebut. Dalam berkarya pengarang anak-anak juga
dipengaruhi oleh globalisasi. Hal itu terlihat dari penggunaan bahasa, permasalahan yang
diceritakan, penggambaran setting, dan penokohan. Sastra anak-anak Kecil-kecil Punya Karya
(KKPK)merupakan salah satu media yang menjadi wadah buat anak-anak berkspresi melalui karya
sastra. Seri ini menerbitkan karya sastra yang dikarang oleh anak-anak usia 9-12 tahun. Seri KKPK
ini sangat menggambarkan dunia anak masa kini seperti sekolah yang bilingual, internet, kegiatan
ekstra kurikuler yang keren dan lain-lain. Kesemua hal tersebut seperti memperlihatkan sebentuk
identitas baru bagi anak-anak di Indonesia yang sudah tidak sama lagi dengan dekade sebelumnya.
Bagi pengarang anak-anak, seperti yang tergambar dalam sastra anak seri Kecil-kecil Punya Karya
tersebut, seorang anak jika ingin diterima lingkungan haruslah pintar, bisa berbahasa Inggris, gaul,
dan pintar komputer, serta mahir internet lengkap dengan akses sosial medianya. Sementara itu,
sebelumnya (dekade 2000-an), seorang anak bisa diterima lingkungan jika mereka sopan, baik, dan
jujur.

I.

PENDAHULUAN
Masa kanak-kanak merupakan masa di mana karakter setiap manusia di bentuk.
Anak-anak, dalam masa pertumbuhannya akan menyerap informasi yang ada di
sekitarnya untuk dia jadikan contoh dalam kehidupannya. Dalam membentuk identitas,
anak-anak akan dipengaruhi oleh tokoh-tokoh yang ada dan mempengaruhi pola pikir
mereka, seperti orang tua, guru, tokoh idola, dan juga tokoh-tokoh dalam karya fiksi dan
anak-anak tidak segan-segan meniru apa yang dilakukan tokoh idola mereka, misalnya
anak-anak akan berlaku bak superhero Superman, Batman, Powerangers.
Anak-anak merupakan objek dari proses pendidikan yang berfungsi sebagai
jaminan kelangsungan sebuah budaya dalam masyarakat (Zipes. 1983:50), melalui anakanaklah sebuah kebudayaan dan tradisi diwariskan. Namun, apa jadinya jika dalam
membentuk identitas mereka anak-anak sangat dipengaruhi oleh globalisasi yang
mengepung mereka dari banyak sisi. Salah satu bentuk dari pengaruh globalisasi dalam
pembentukan identitas anak-anak tersebut tergambar dalam sastra anak.
Karya satra yang hadir yang diperuntukkan untuk anak menurut Nurgiyantoro
(2005:35-41) memberikan beberapa konstribusi pada anak. Konstribusi tersebut terkait
dengan kejiwaan anak. Nurgiyantoro menyimpulkan bahwa sastra anak memiliki
konstribusi yang besar bagi perkembangan kepribadian anak dalam proses menuju
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kedewasaan sebagai manusia yang mempunyai jati diri yang jelas. Dengan demikian,
berarti konstribusi sastra bagi pembaca dan pendengar yang masih anak-anak dapat
membentuk pertumbuhan berbagai pengalaman (rasa, emosi, bahasa), personal (kognitif,
spiritual, etis, spritual), eksplorasi dan penemuan, juga petulangan dan kenikmatan.
Ketika anak-anak membaca atau mendengar cerita, mereka bertemu dengan
tokoh-tokoh yang ditampilkan dalam cerita tersebut. Dalam cerita tokoh-tokoh cerita akan
berprilaku baik verbal maupun non verbal dengan maksud mengekspresikan emosi yang
dimilikinya seperti sedih, gembira, kesal, terharu, takut, simpati, empati, yang sesuai
dengan alur cerita. Pembaca akan mengidentifikasikan dirinya sebagai tokoh protagonist
dan menunjukkan rasa tidak suka kepada tokoh yang mereka anggap tidak sesuai dengan
dengan emosi mereka. Tokoh-tokoh yang tidak sesuai dengan emosi pembaca ini disebut
denga tokoh antagonis.
Dengan demikian, baik langsung maupun tidak langsung dengan membaca cerita,
anak akan belajar bersikap dan bertingkah laku secara benar. Lewat bacaan itu anak akan
belajar mengelola emosi agar tidak merugikan diri dan orang lain. Kemampuan
mengelola emosi (emotional quotient/EQ) merupakan aspek personal yang besar
pengaruhnya bagi kesuksesan hidup, bahkan diyakini lebih berperan daripada IQ.
Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa betapa sastra anak dengan unsur
dalanm (intrinsik) memberikan efek psikologis bagi anak. Roettger (dalam Tarigan,
1994:9-15) menggambarkan bahwa sastra anak memiliki beberapa kegunaan bagi anak
dan dunianya.
Pertama, sastra memberikan kesenangan, kegembiraan, dan kenikmatan bagi
anak. Nilai seperti ini akan sampai apabila sastra dapat memperluas cakrawala berfikir
anak dengan cara menyajikan pegalaman-pengalaman baru dan wawasan-wawasan baru.
Kedua, sastra dapat mengembangkan imajinasi anak-anak dan membantu mereka
mempertimbangkan dan memikirkan alam, manusia lain, pengalaman, atau gagasan.
Karya sastra yang baik dapat membangkitkan rasa keingintahuan sang anak. Ketiga,
sastra dapat memberikan pengalaman-pengalaman aneh yang seolah-olah dialami sendiri
oleh anak. Keempat, sastra dapat mengambangkan wawasan anak menjadi prilaku insani
(human behavior). Kelima, sastra dapat menyajikan serta memperkenalkan kesemestaan
pengalaman kepada anak. Sastra membantu anak-anak ke arah pemahaman yang lebih
luas mengenai ikatan-ikatan, hubungan-hubungan umat manusia. Kelima hal tersebut
menurut ilmu psikologi sastra dinamakan lima daya guna sastra.
Seri Kecil-kecil Punya Karya (KKPK) yang diterbitkan oleh DAR! Mizan pertama kali
terbit pada bulan Desember tahun 2003. Karya pertama yang diterbitkan adalah sebuah
novel yang berjudul Kado Untuk Ummi yang merupakan karangan dari Sri Izzati seorang
siswa kelas V SD Istiqomah Bandung. Kemudian dilanjutkan oleh Abdurrahman Faiz yang
menerbitkan kumpulan puisi yang berjudul Untuk Bunda dan Dunia yang terbit pada
bulan Januari 2004. Sampai sekarang (2012) penerbit DAR! Mizan masih menerbitkan
seri KKPK ini. Seri KKPK tidak saja diisi oleh karya sastra bergenre fiksi dan puisi tetapi
juga sudah ada komik, sketsa, reportase, dan kisah nyata. Jejak penerbit DAR! Mizan
dengan seri KKPK-nya sudah pula diikuti oleh penerbit lain, semisal Penulis Cilik Punya
Karya (PCPK) yang diterbitkan oleh PT Lingkar Pena Kreativa.
Sebagai karya sastra yang tercipta oleh anak-anak, KKPK tentu saja
menggambarkan dunia anak lengkap dengan imajinasi mereka. Dalam menggambarkan
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dunia mereka, pengarang anak seringkali terpengaruh oleh hal-hal yang berada di luar
diri mereka, seperti lingkungan keluarga, sosial, sekolah, dan media baik media
elektronika seperti televisi maupun media surat kabar. Apalagi sekarang sangat trend
penggunaan teknologi informasi di kalangan masyarakat yang lebih dikenal dengan
globalisasi yang tentu saja juga mempengaruhi pengarang anak tersebut dalam berkarya.
Globalisasi berarti suatu proses yang terjadi pada masyarakat dunia. Globalisasi
tersebut memungkinkan terbukanya berbagai batas baik fisik, psikologi, maupun kultural
di antara warga dunia. Globalisasi sekaligus berarti meningkatnya pertukaran arus
informasi, terbukanya wawasan wawasan baru, dan tersedianya berbagai pilihan dengan
skala prioritas untuk menentukan arah tindakan seseorang. Secara psikologis, individu
dalam proses seperti ini akan mengalami perubahan-perubahan kognitif dan kebutuhan,
yang pada gilirannya akan membawa pembentukan nilai-nilai mengenai hal-hal yang
bermakna bagi hidupnya.
Menurut Abdullah (2006:174) proses globalisasi telah melahirkan diferensiasi yang
meluas, yang tampak dari proses pembentukan gaya hidup dan identitas. Gaya hidup
terbentuk sejalan dengan munculnya budaya kota yang telah mengubah orientasi
masyarakat dari kelompok yang berorientasi pada tata nilai umum ke tata nilai khusus
dan dengan batas-batas simbolik baru. Abdullah (2006:183) juga menjelaskan bahwa
salah satu agen dari pendefinisian ulang nilai-nilai adalah kaum muda, yang dalam hal ini
termasuk anak-anak dan remaja. Anak-anak yang dalam usianya masih mudah menyerap
apa pun yang ada di sekeliling mereka tanpa penyaringan yang bagus akan
mempengaruhi mereka dalam membentuk identitas mereka, tak terkecuali pengarang
anak yang tercermin dalam karya sastra mereka sperti dalam seri Kecil-kecil Punya Karya
(KKPK).
Dalam tulisan ini seri KKPK yang dijadikan objek kajian adalah cerita fiksi anak
yaitu(1) The Magig Book , (3) Me VS Robot karya Darryl Khalid Aulia, (4) My Little
Strawberry karya Echa, (5) Cyber Adventure karya Izzati dkk., (6) Every Day is Beautyful
karya Kirey, (7) Mostly Spooky karya Adam Putra Firdaus, (8) Negeri Tanpa Cermin karya
Qonita, (9) Rodeu and The Golden Crystal Ball karya Rahmi, (10) Adventure Day karya
Salsa, (11) Magic Cookies karya Thia dkk, dan (12) Space Fun Park karya Yunda. Tiga di
antaranya yaitu Magig Cookies, Cyber Adventure, dan Negeri tanpa Cermin merupakan
kumpulan cerita pendek yang masing-masing beriri 20, 15 dan 12 cerita pendek.
II. Globalisasi dan Pembentukan Identitas
Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa globalisasi merupakan
terbukanya batas-batas baik fisik, psikologis maupun kultural bagi warga dunia yang
memungkinkan saling mempengaruhinya berbagai kultur, sosial masyararakat, dan
perilaku masyarakat di seluruh dunia. Globalisasi bisa berbentuk teknologi informasi,
pasar bebas, dan lain-lain. Aspek teknologi informasi merupakan hal yang paling
mempengaruhi anak dalam membentuk identitas mereka. Anak-anak kadang meniru
tokoh-tokoh idola mereka yang mereka tonton dan meraka baca, seperti meniru tokoh—
tokoh yang ada di sinetron yang ditayangkan di televisi swasta, atau berperilaku seperti
Harry Porter dalam novel Harry Porter karya JK. Rowling. Peniruan itu secara langsung
maupun tidak akan melekat pada jiwa anak-anak dan pada akhirnya akan menjadi sikap
dan perilaku anak.

Konferensi Internasional Kesusastraan XXII UNY-HISKI, 2012

171
Identitas seorang anak mengacu pada konsep diri yang dimiliki oleh anak-anak.
Ada lima tahap perkembangan manusia menurut Erickson (dalam Santrock. 2002:40)
yaitu tahap kepercayaan dan ketidakpercayaan yang terjadi pada masa bayi, tahap
otonomi dengan rasa malu dan keragu-raguan yang terjadi pada masa usia 1-3 tahun,
tahap prakarsa dan rasa bersalah, tahap tekun dan rasa rendah diri, dan yang terakhir
adalah tahap identitas dan kebingungan identitas yaitu tahap yang dialami individu
selama tahun-tahun masa menjelang remaja. Pada masa ini individu dihadapkan dengan
penemuan siapa mereka, bagaimana mereka nantinya, dan ke mana mereka menuju
dalam kehidupannya.
Dalam proses menemukan identitas, anak-anak akan mengukur harga diri dan
konsep diri mereka. Dalam buku yang berjudul The Preceived Competence Scale for
Children, Harter (1982) mengnemukakan bahwa konsep diri bagi anak menyediakan lima
bidang spesifik yaitu, kempetesi pelajaran, kompetensi atletik, penerimaan sosial,
penampilan fisik, dan sikap perilaku. Kelima hal itu tercermin dalam prestasi di sekolah,
kegiatan fisik seperti olahraga, kelompok bermain, penampilan, dan sikap anak-anak.
Globalisasi mempengaruhi proses menemukan identitas tersebut, sehingga kelima
hal yang berkaitan dengan konsep diri tersebut juga terpengaruh. Globalisasi pun
memberikan konsep diri yang baru bagi anak-anak, yaitu seorang anak akan dianggap
memiliki kompetensi pelajaran yang baik apabila dia mampu memperoleh nilai yang baik
di segala mata pelajaran, kompetensi atletik akan diakui apabila anak-anak memiliki
kompetensi di bidang olahraga yang sedang trend seperti basket, futsal, baseball, dance
(modern dance); anak-anak akan diterima dalam pegaulan sosial apa bila mereka mampu
menerapkan dan mengoperasikan teknologi komputer atau gadget untuk browsing dan
aktif di ssal media semisal facebook atau tweeter, mampunyai kemampuan bahasa
Inggris yang baik, dan sekolah di sekolah-sekolah favorit; Dalam hal penampilan, anakanak yang dikatakan modern merupakan anak-anak yang memakai pakaian bermerek
(branded), mengikuti cara berpakaian artis pavorit mereka, dan juga memakai pakaian
yang mempunyai warna yang serasi; dalam hal perilaku, seorang anak yang dianggap
modern merupakan anak-anak yang pandai menempatkan diri pada tempat yang tepat,
padai berbahasa, dan tidak menyukai kekerasan. Hal itulah yang banyak tergambar dalam
sastra anak karya anak seri KKPK.
Sebagaimana halnya karya sastra untuk orang dewasa, sastra anak karya anak
juga memiliki struktur yang sama seperti adanya tokoh, setting, tema, sudut pandang,
dan style (E. Norton. 1983: 84-95). Namun, dalam sastra anak karya anak seri KKPK
identitas anak digambarkan melalui pengggambaran penokohan, peristiwa, dan juga latar
dari cerita.
III. Identitas Anak dalam Sastra Anak Seri Kecil-kecil Punya Karya
Pada bagian dua tedahulu sudah dijelaskan bahwa identitas anak berkaitan
dengan konsep diri anak yang meliputi lima hal yaitu kompetesi pelajaran, kompetensi
atletik, penerimaan social, penampilan fisik, dan sikap perilaku. Berikut ini akan dijelaskan
penggambaran hal tersebut dalam sastra anak seri Kecil-Kecil Punya Karya (KKPK).
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1. Kompetensi Pelajaran
Kompetensi pelajaran atau prestasi akademik merupakan hal yang harus dimiliki
oleh anak-anak. Banyak orang tua yang rela memasukkan anaknya ke tempat les mata
pelajaran demi agar anaknya memperoleh prestasi yang baik di sekolah. Hal ini
merupakan pengaruh globalisasi dalam dunia pendidikan yang membuat persaingan
untuk mendapatkan pendidikan yang baik semakin hari semakin ketat. Untuk masuk ke
sekolah RSBI kota Bandung Jawa Barat misalnya, pada tahun 2011 lalu pihak sekolah
(SMPN 2 Kota Bandung) membatasi nilai minimum 28,2. Itu berarti siswa SD yang lulus
UN harus mendapat nilai minimal 9, 7 untuk mata pelajaran yang di-UN-kan seperti IPA,
Matematika, dan Bahasa Indonesia. Hal tersebut juga terlihat pada sastra anak karya
anak seri KKPK ini. Dalam KKPK, seorang anak haruslah memiliki kemampuan intelektual
yang bagus yang terlihat dari prestasi akademiknya. Seperri yang terlihat dalam kutipan
berikut ini.
“Hari ini, Sekolah Smart Kids mengadakan acara Smart Kids Day, Seluruh siswa dan siswi
akan mengadu kecerdasan di sekolah Smart Kids….”
“ Sinta, anak jenius ini sudah mendaftar sebagai pemain di Acara Smart Kids Day. Dia pun
sudah belajar semalaman” (Qonita. 2010:79).

Kutipan di atas memperlihatkan bahwa persaingan prestasi akademik di sekolahsekolah merupakan hal yang lumrah.Setiap siswa harus mempunyai prestasi akademik
yang baik. Anak-anak akan malu apabila mereka tidak mempunyai prestasi akademik,
apalagi kalau sempat tinggal kelas. Dalam cerpen “Senang or Bete” yang terdapat dalam
kumplan cerpen Negeri Tanpa Cermin tersebut diceritakan persaingan anak-anak di
sekolah Smart Kids dalam menunjukkkan prestasi akademik mereka. Anak-anak tersebut
bersaing secara sportif tanpa berbuat curang, dan mereka tidak lupa berdoa pada Allah
sebelum mereka berlomba. Suatu sikap yang layak ditiru oleh pembaca anak, agar selalu
berprestasi dan bersikap sportif.
Walaupun seorang anak harus berpestasi di bidang akademik, namun pengarang
anak seri KKPK tidak memandang negatif kepada anak-anak yang tidak berprestasi.
Umumnya pengarang KKPK menggambarkan agar anak-anak yang memiliki prestasi agar
tidak sombong dan selalu bersikap baik.
2. Kompetensi atletik
Anak-anak modern ditandai dengan keenerjikan mereka dalam kegiatan sehari
hari. Anak-anak yang energik biasanya aktif dalam kegiatan olah raga seperti bola basket,
futsal, baseball, renang, dan lain-lain. Biasanya anak-anak akan lebih populer di sekolah
dan lingkungan jika mereka memiliki prestasi di bidang ini. Seperti yang tergambar
melalui tokoh Alisha Safira dalam novel The Magig Book karya Aini. Dalam buku ini Alisha
digambarkan sebagi seorang anak perempuan yang lincah , ceria, suka berkhayal, dan
energik. Juga tergambar dari tokoh Chrissie dalam novel Always Sahabat Baik selalu
Terkenang karya Tazkia (2012) yang memenangkan lomba lari di sekolahnya, yang
membuat dia semakin populer di sekolah.

Konferensi Internasional Kesusastraan XXII UNY-HISKI, 2012

173
3. Penerimaan sosial
Penerimaan sosial ini berkaitan dengan pegaulan anak-anak sehari-hari. Bagi
sebagian besar masyarakat di Indonesia, kebudayaan dari Negara-negara barat lebih
terasa mudah diterima, lebih bagus, lebih praktis, lebih modern, dan lebih menyenangkan
(Tjandrasih Adji.2011:271). Daya serap masyarakat terhadap budaya global lebih cepat
dibandingkan daya serap masyarakat terhadap budaya lokal (Suryanti, 2007:4). Hal ini
juga tercermin dalam sastra anak karya anak seri KKPK.
Identitas anak dalam pergaulan sosial ditandai dengan kemahiran mereka
menggunakan komputer, gadget, dan juga kemahiran mereka dalam beraktivitas di sosial
media semisal facebook, tweeter , dan semacamnya. Seperti yang terlihat dalam kutipan
berikut ini.
“Ketika membuka facebook, Zidan menemukan Rafi juga online. Mereka pun cathing” (Putra
Firdaus. 2011:76).

Gambaran kemahiran anak-anak dalam menggunakan fasilitas internet dan
sosial media juga terlihat dalam cerpen Cyber Adventure. Cerpen Cyber Adventure
ini menceritakan seorang anak yang bernama Allysa yang bertualang di dunia cyber.
Petualangan yang dia alami sangat seru membuat dia bertemu dengan seorang
anak bernamaMichaela di California.
Penggambaran aktivitas anak di dunia teknologi informasi dalam sastra anak
juga memperlihatkan gambaran anak-anak dalam dunia nyata(di luar karya sastra)
yang juga sudah mengganggap bahwa kemampuan teknologi informasi wajib
dimiliki. Hal itu terlihat dari pengamatan penulis terhadap beberapa siswa Sekolah
Dasar yang mencari bahan materi pelajaran melalui internet, juga mengamati
banyak pengunjung game online yang merupakan anak-anak siswa Sekolah Dasar
yang seusia dengan para pengarang KKPK.
Pergaulan sosial juga mempengaruhi cara berbahasa anak-anak. Tjandrasih
Adji (2011: 269) menulis bahwa dalam kenyataan sekarang masyarakat Indonesia
lebih suka memakai kata-kata asing dalam berkomunikasi. Bahkan ada
kecendrungan semakin banyak kata-kata asing yang digunakan dalam berbahasa,
maka akan semakin tinggi kedudukannya, semakin modern, dan semakin merasa
lebih bergengsi. Berdasarkan hasil penelitian Yenni Hayati yang berjudul
Penggunaan Bahasa Asing dalam sastra Anak karya Anak di Indonesia (2011: 170182) tercatat bahwa pengarang anak khususnya seri KKPK lebih cenderung
menggunakan bahasa Inggris untuk beberapa hal, misalnya judul-judul karya
(seperti yang terlihat dari judul-judul satra anak yang dijadikan objek tulisan ini),
nama orang, nama tempat, dan juga nama benda. Contohnya terlihat dalam kutipan
berikut ini.
““Grandpa Stuart adalah seorang petani yang makmur di Dunce. Ia memiliki lahan pertanian yang
luas dan memiliki lebih dari duapuluh orang pekerja (Khairunnisa. 2011:2)
“Oh, iya. Baik…baik…” Lord Trovlus sepertinya ingin sekali mengalihkan pembicaraan. Dia menekuni
setiap baris dan kata halaman tersebut. (Rahmi 2011: 26).

Gambaran tersebut menunjukkan bahwa identitas anak modern ditandai dengan
kemampuan mereka menggunakan bahasa asing dalam hal ini bahasa Inggris.
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4. Penampilan fisik
Penampilan fisik merupakan hal yang pertama kali dilihat ketika kita mengenal
idnetitas seseorang. Pada masa kini, seorang anak harusah mempunyai penampilan fisik
bagus, bersih, dan wangi. Penampilan fisik yang bagus akan membuat anak-anak akan
mudah diterima oleh lingkungannya. Dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak cenderung
meniru penampilan tokoh idola mereka yang mereka lihat di televise seperti tokoh
sinetron dan tokoh penyanyi favorit mereka. Dalam KKPK penggambaran fisik tokoh selalu
ditandai dengan cara berpakaian mereka yang serasi, rambut yang bagus, serta gigi yang
bersih, seperti yang terlihat dalam kutipan berikut ini.
“Gadis yan berambut panjang dan lurus itu juga sangat suka dengan lagu karya wolf gang” (Yunda.
2009:104).

Gadis yang bernama Melodi itu juga digambarkan sebagai seorang gadis kecil
yang berbulu mata lentik (hlm. 107). Melodi digambarkan sebagi seorang pianis yang
pintar dan cantik. Dia sangat mahir memainkan piano. Dalam cerpen yang berjudul
“Melodi” ini Yunda menggambarkan bahwa fisik yang sempurna tidak penting jika tidak
diimbangi dengan prestasi di bidang lain. Walaupun penampilan fisik merupakan hal yang
pertama dikenali berkaitan dengan identitas seseorang, namun hal itu bukanlah hal yang
mutlak jika dia tidak mempunyai peilaku yang baik. Dalam cerpen ini digambarkan
seorang Melodi yang hanya memiliki empat jari namun bisa menjadi pianis terkenal. Dan
dia tidak rendah diri, dan selalu bersemangat dalam hidup.
Dalam cerpen “Sikat Gigi Ajaib” diceritakan pentingnya bergigi bersih dan putih.
Hal itu terlihat dari tokoh cerita bernama Vinka yang sangat ingin memiliki gigi yang
bersih dan putih, sehingga dia pun berhayal mempunyai sikat gigi ajaib yang mampu
mengusir karang giginya dalam waktu sekejap. Karena menurut tokoh-tokoh cerita
tersebut, gigi putih dan bersih sangat penting dimiliki oleh anak-anak (Yunda. 2009: 123133)
Penampilan fisik yang baik seperti cantik atau tampan, berambut bagus,
berpakaian bagus, bersih, merupakan penampilan yang harus dimiliki oleh anak-anak.
Dalam KKPK penampilan seperti itulah yang digambarkan oleh tokoh-tokoh cerita. Dari
karya sastra yang dijadikan objek tulisan ini, tidak ditemukan gambaran tokoh yang
penampilan fisiknya jelek, kumal, atau bau. Penampilan fisik yang digambarkan dalam
KKPK sangat dipengaruhi oleh perkembangan trend fashion, dan kebiasaan yang
berkembang dalam masyarakat. Di Media televisi sangat sering ditayangkan iklan pasta
gigi yang dibintangi oleh anak-anak. Hal itu mempengaruhi pola pikir anak termasuk
pengarang anak sehingga melekat dalam ingatan mereka betapa pentingnya mempunyai
gigi yang putih, kuat dan bersih. Media televisi juga berperan penting dalam
mempengaruhi cara berpakaian masyarakat. Cara berpakaian itu akan dicontoh dan ditiru
oleh anak-anak dan akhirnya juga tergambar dalam karya sastra yang mereka ciptakan.
5. Sikap berperilaku
Di samping penampilan fisik, cara berperilaku merupakan hal yang juga sangat
penting dimiliki oleh anak-anak. Biasanya identitas anak akan ditandai denganperilaku
mereka. Ada anak-anak yang terkenal dengan julukan “si suka Telat” karena dia selalu
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terlambat, ada “Miss Jijik” karena dia selalu merasa jijik melihat sesuatu yang kotor, dan
julukan-julukan lain yang berkaitan dengan sikap dan perilaku.
Dalam sastra anak seri KKPK, para pengarang anak sangat menyarankan agar
anak-anak tetap berperilaku sopan, tidak sombong, rajin ibadah, rajin belajar, disiplin,
patuh pada orang tua, patuh pada guru, dan tidak boros. Hampir semua karya KKPK
menggambaran hal itu. Sebagai contoh berikut ini.
“Aina langsung menjalankan perintah ibu. Setelah mandi dia langsung memakai baju
berwarna merah muda dengan boneka kupu-kupu di bagian kantongnya. Kerudungnya
berwarna merah polos. Setelah itu, dia shalat Ashar.” (Kirei. 2010:16).

Kutipan di atas menggambarkan bahwa seorang anak (Aina) di samping
mementingkan penampilan fisik seperti baju yang bagus dengan warna yang serasi, harus
juga mementingkan peilaku yang baik seperti patuh pada ibu dan rajin beribadah.
Identitas anak yang digambarkan dalam sastra anak seri KKPK merupakan
identitas yang dipengaruhi oleh globalisasi. Dalam hal ini pengarang anak masih
menggambarkan sisi positif dari globalisasi yang mempengaruhi identitas mereka. Tidak
ditemukan adanya penggambaran pengerauh negatif globalisasi dalam seri KKPK. Hal itu
mungkin saja karena KKPK diterbitkan oleh DAR! Mizan yang nota bene mengemban misi
memberi bacaan yang positif bagi anak-anak, dan tempat anak-anak berekspresi melalui
tulisan. Jadi, dalam penyaringan karya-karya yang akan diterbitkan ditekankan pada
karya-karya yang hanya menggambarkan hal-hal yang positif saja. Kalaupun ada hal-hal
yang negatif yang diceritakan, pengarang selalu ada pada posisi sebaiknya, sebagi
pengkritik atau sebagi korban.
IV. Penutup
Sastra anak seri Kecil-kecil Punya Karya merupakan karya anak-anak yang
menggambarkan dunia anak. Dalam KKPK tersebut tergambar identitas yang harus
dimiliki oleh seorang anak pada masa kini seperti memiliki kempetensi akademik yang
bagus, mempunyai prestasi di bidang olahraga, bisa bergaul dengan banyak orang,
mempunyai penampilan fisik yang enak dipandang, dan memiliki perilaku yang sopan dan
menyenangkan. Pengambaran identitas tersebut diakibatkan oleh pengaruh globalisasi
yang merasuk dalam masyarakat Indonesia.
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SYAIR GULUNG SEBAGAI MATERI
PEMBELAJARAN UNTUK MEMBENTUK KARAKTER
POSITIF SISWA
Martono
FKIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Abstrak
Syair Gulung merupakan karya sastra yang termasuk dalam puisi lama. Syair Gulung
merupakan karya sastra Masyarakat Melayu di Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat. Syair ini
merupakan peninggalan Kerajaan Tanjungpura. Syair gulung ini mempunyai keunikan jika
dibandingkan dengan syair lain yang ada di Indonesia. Syair ini pertama diberi nama
Kengkarangan, yang artinya sesuatu yang dikarang-karang. Ada juga yang memberi namanya syair
layang karena isinya hanya selayang pandang. Dalam Masyarakat Melayu di Kabupaten Ketapang,
syair gulung digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan pesan. Syair gulung sebagai
media dalam pelestarian warisan budaya Indonesia yang dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat
Indonesia dalam menghadapi era globalisasi karena banyak makna dan pesan yang bisa dipetik
dalam syair gulung. Makna itu sangat bernilai bagi pembentukan karakter. Nilai dalam syair gulung
untuk menumbuhkembangkan karakter positif pada pendengar atau pembaca pada umumnya dan
siswa pada khusus. Oleh karena itu, syair gulung dapat diajarkan kepada siswa di sekolah. Dalam
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di kelas IX semester ganjil aspek mendengarkan, yaitu
dengan kompetensi dasar memahami wacana sastra jenis syair melalui kegiatan mendengarkan
syair. Siswa diharapkan dapat menemukan tema dan pesan syair yang diperdengarkan. Membaca
atau mendengar syair gulung akan membantu siswa menjadi manusia berbudaya yang responsif
terhadap nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat. Siswa yang berbudaya demikian
diharapkan menjadi manusia yang agung namun tetap sederhana, bebas tetapi mengontrol diri,
kuat tetapi penuh kelembutan.
Kata kunci: syair gulung, materi pembelajaran, karakter

I.

Pendahuluan
Syair sebagai karya sastra lama yang berasal dari Parsi. Syair masuk ke Nusantara
bersama-sama dengan kedatangan Agama Islam. Syair merupakan puisi lama yang
merupakan bentuk sastra lisan yang ada di Indonesia. Saat dibacakan ada nada dan
irama yang merdu. Ini sesuai dengan sifat masyarakat lama yang sangat terikat oleh
bentuk dan isinya.
Syair merupakan karya kreatif manusia. Sebagai wujud ekspresi manusia, syair
mewakili pengarangnya untuk menyampaikan pesan. Ditinjau dari hubungan
fungsionalnya, bagi penutur syair merupakan ekspresi dari dunia pengalaman,
pengetahuan, maupun suasana batin penutur sesuai dengan pesan yang akan
disampaikannya. Syair merupakan wujud ekspresi penutur dengan menggunakan bahasa
yang estetik. Isi ekspresi, paparan bahasa, dan aspek keindahan merupakan unsur
pembentuk syair yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, ada pesan yang dapat
dipetik dalam syair.
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Kegiatan mengapresiasi syair berkaitan erat dengan latihan mempertajam
perasaan, penalaran, dan daya khayal, serta kepekaan terhadap masyarakat, budaya, dan
lingkungan hidup. Siswa diharapkan mampu menikmati, menghayati, memahami, dan
memanfaatkan karya sastra pada umumnya dan syair khususnya untuk mengembangkan
kepribadian, memperluas wawasan kehidupan, serta meningkatkan pengetahuan dan
kemampuan berbahasa.
Pengembangan karakter siswa hanya dapat dilakukan melalui pengembangan
karakter individu seseorang. Manusia pada dasarnya hidup dalam lingkungan sosial dan
budaya tertentu, maka pengembangan karakter individu seseorang siswa dapat dilakukan
dalam lingkungan sosial dan budaya yang bersangkutan. Artinya pengembangan budaya
dan karakter bangsa hanya dapat dilakukan dalam suatu proses pendidikan yang tidak
melepaskan peserta didik dari lingkungan sosial, budaya masyarakat, dan budaya bangsa.
Budaya diartikan sebagai keseluruhan sistem berpikir, nilai, moral, norma, dan keyakinan
manusia yang dihasilkan masyarakat.
Pembelajaran sastra dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan siswa
mengapresiasi karya sastra. Oleh karena itu, sebagai karya sastra yang imajinatif, syair
gulung dapat digunakan untuk menanamkan nilai-nilai kepada siswa. Nilai apa yang ada
dalam syair gulung? Bagaimana menyampaikannya? Bagaimana bentuk pertanyaannya?
Beberapa pertanyaan itu tidak mudah dijawab. Perlu ada pengkajian yang mendalam
terhadap sebuah syair gulung.
2. Tujuan Pendidikan di Indonesia
Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
komitmen tentang pendidikan karakter tertuang dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwa
pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta
peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdasakan kehidupan bangsa,
bertujuan berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,
mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab.
Tujuan pendidikan nasional di atas menandakan bahwa praktik pendidikan bukan
semata-mata berorientasi kepada aspek kognitif, melainkan secara terpadu menyangkut
tiga dimensi taksonomi pendidikan yakni kognitif, afektif dan psikomotor, serta berbasis
pada karakter bangsa yang didefinisikan dengan berbagai indikator sebagaimana
tercantum dalam rumusan tujuan pendidikan di atas. Fungsi dan tujuan di atas
menunjukkan bahwa pendidikan di setiap satuan pendidikan harus diselenggarakan
secara sistematis untuk mencapai tujuan tersebut (Martono: Medan…) Pendidikan di
Indonesia diharapkan tidak hanya membentuk insan Indonesia yang cerdas, tetapi juga
berkepribadian atau berkarakter, sehingga akan lahir generasi bangsa yang tumbuh dan
berkembang dengan karakter yang bernafaskan nilai-nilai luhur bangsa serta agama.
3. Pendidikan Karakter
Wyne (dalam Sundusiah, 2009) berpendapat karakter berasal dari bahasa Yunani
yang berarti “to mark” (menandai) dan memfokuskan pada cara mengaplikasikan nilai
kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku. Menurut Singh (2000:175) karakter
adalah tabiat atau kebiasaan. Karakter dalam pandangan psikologi adalah sebuah sistem
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keyakinan dan kebiasaan yang mengarah tindakan seorang individu. Berdasarkan
beberapa pengertian tersebut, karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian
seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan yang diyakini dan
digunakan sebagai landasan cara pandang, sikap hidup, berpikir, dan bertindak.
Pendidikan karakter adalah pendidikan untuk “membentuk” kepribadian seseorang
melalui pendidikan budi pekerti, yang hasilnya terlihat dalam tindakan nyata seseorang,
yaitu tingkah laku yang baik, jujur, bertanggung jawab, menghormati hak orang lain,
kerja keras, dan sebagainya. Pendidikan karakter adalah upaya sengaja yang menolong
orang agar memahami, peduli akan, dan bertindak atas dasar nilai-nilai etis. (Lickona,
1991).
Menurut Koesoema (2007) pendidikan karakter merupakan sebuah bantuan sosial
agar individu itu dapat menghayati kebebasannya dalam hidup bersama dengan orang
lain dalam dunia. Pendidikan karakter dimaknai sebagai pendidikan nilai, pendidikan budi
pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak, yang bertujuan mengembangkan
kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik-buruk, memelihara apa
yang baik, dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh
hati. Menurut Martono ( cerpen….) hakikat dasar pendidikan karakter adalah apa yang
menjadi potensi manusia harus dikembangkan. Ini juga berarti, pada manusia terdapat
bibit potensi kebenaran dan kebaikan yang harus didorong melalui pendidikan untuk
aktual.
Pembentukan karakter dalam diri individu merupakan fungsi dari seluruh potensi
individu manusia (kognitif, afektif, konatif, dan psikomotorik) dalam konteks interaksi
sosial kultural (dalam keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat) dan berlangsung
sepanjang hayat. Konfigurasi karakter dalam konteks totalitas proses psikologis dan
sosial-kultural tersebut dapat dikelompokan dalam: Olah Hati (Spiritual and emotional
development) , Olah Pikir (intellectual development), Olah Raga dan Kinestetik (Physical
and kinestetic development), dan Olah Rasa dan Karsa (Affective and Creativity
development). (Kemdiknas, 2010:10).
4. Syair Gulung
Syair gulung dahulu diberi nama kengkarangan yang artinya sesuatu yang dikarangkarang. Ada juga yang menyebutnya syair layang. Diberi nama itu karena isinya hanya
selayang pandang. Di Kabupaten Ketapang, penamaan syair gulung lebih populer untuk
penyebutannya daripada kengkarang. Syair gulung merupakan karya sastra peninggalan
kerajaan Tanjungpura. Keberadaannya sampai sekarang masih sering dibacakan pada
acara resmi di pemerintah daerah, mulai dari kota kabupaten, kecamatan, desa. Selain itu
syair gulung juga dibacakan pada acara perkawinan, sunatan.
Proses pembuatannya ditulis di kertas kemudian syair gulung digulung dan disimpan
atau digantung di dinding-dinding rumah, tanduk binatang penghias yang ada di rumah,
biasa disimpan juga di dalam tempat yang terbut dari bambu. Jika akan dibacakan, syair
gulung dibawa masih dalam kondisi digulung.
Syair gulung ditulis berdasarkan tema tertentu. Tema syair gulung disesuaikan
dengan acara yang berlangsung. Syair gulung merupakan syair temporer yang
berceritakan untuk suatu acara dan pada waktu tertentu. Syair yang dibuat untuk acara
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tertentu misalnya acara “yudisium” tidak akan bisa dibacakan pada acara yang lain.
Wawasan penulis syair gulung sangat mempengaruhi karyanya.
Penulis syair gulung memiliki kepandaian dalam memilih kata. Pemilihan kata dan
permainan bunyi menyebabkan syair gulung menjadi indah. Rima sebagai persamaan
bunyi antarkata-kata atau suku kata yang berdekatan atau dalam sebuah sajak ada
tempatnya tersendiri menurut suatu skema tertentu. Selain itu, permainan irama dalam
syair gulung juga sangat diperhatikan penulis syair gulung. Oleh karena itu, banyak
masyarakat yang tidak bisa menulis dan membacakan syair gulung.
5. Nilai-Nilai dalam Syair Gulung
Menurut Shipley, (dalam Tarigan, 1987:194-195) karya sastra (termasuk syair
gulung) mengandung (1) nilai hedonik, yakni sesuatu yang memberikan kesenangan
secara langsung, (2) nilai artistik, yakni suatu nilai keindahan sebagai manifestasi
keterampilan sastra, (3) nilai etis, moral-religius-filosofis, yakni ajaran yang ada sangkutpautnya dengan etika, moral, agama, dan filsafat, dan (4) nilai praktis, yakni hal-hal
praktis yang dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari.
Selain mempunyai nilai keindahan sastra juga mempunyai nilai ajaran yang
bermanfaat bagi pembacanya. Terdapatnya keindahan dalam karya sastra sebagai kreasi
seni akan memberi kesenangan kepada pembaca. Sementara nilai kemanfaatan merujuk
pada pemahaman ajaran nilai-nilai kehidupan. Kualitas nilai kesenangan dan ajaran
tersebut ditentukan oleh terdapatnya harmoni dan uniti dari unsur-unsur pembentuk
karya sastra itu sendiri. Martono (2009:96) kekuatan nilai ajaran dalam karya sastra
ditentukan oleh (a) kedalaman gagasan yang dikemukakan penyairnya, (b) efeknya bagi
pembaca dalam membangkitkan daya inspirasi dan mendorong inspirasi, (c) kekuatan
bahasa yang digunakan melalui pilihan kata, ungkapan, maupun penggunaan gaya
bahasa pada umumnya. Sebagai karya kreatif, kehadiran karya sastra akhirnya ditentukan
bukan hanya ditentukan oleh keterampilan teknis semata-mata tetapi juga oleh
terdapatnya pencerahan batin dan daya spiritual pengaranngya.
5.1 Nilai Keagamaan (religius)
Istilah nilai religius sama dengan istilah “nilai ilahiah”. Nilai-nilai ilahiah dalam
Islam ditawarkan secara terbuka dan bisa dicari hikmah yang paling tertinggi melalui
proses pemaknaan atau verstehen. Ada tiga nilai ilahiah, yaitu (1) nilai imaniah, (2) nilai
ubudiah, dan (3) nilai muamalah.
Manusia sebagai makhluk Tuhan, baik secara sadar maupun tidak, merasakan
adanya getar-getar tertentu dalam kalbunya yang mengisyaratkan adanya keinsyapan
bahwa diluar diri manusia ada kekuatan dahsyat yang berpengaruh terhadap
kehidupannya. Kesadaran ini disebut kesadaran religius. Kesadaran religius ini mempu
memberikan implikasi adanya perasaan khas manusia yang mampu menggerakkan dan
mengerahkan tingkah laku manusia. Di bawah ini syair gulung yang mencerminkan nilai
religius.
Dalam syair gulung karya Mahmud, yang berjudul Iman dan Taqwa dimulai bait ke
5 s.d. 12 bersumber dari ajaran Islam. Lebih tepat dengan istilah rukun iman. Dalam
agama Islam kepercayaan atau keyakinan berhubungan dengan keimantauhidan. Nilai-
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nilai akidah atau keimantauhidan secara eksplesit maupun inplisit dapat dilihat dalam
syair gulung berikut ini.
Islam dan Iman ikatan sejati
Wajib diyakini di dalam hati
Rukun iman mari cermati
Pegangan manusia sehidup semati
Rukun iman tersusun sempurne
Enam keyakinan wajib sempurne
Setiap rukun penuh bermakne
Setiap saat wajiblah terlaksane
Pertame beriman kepade Allah
Sesuai dengan Kalamullah
Tunjuk ajar daripade Allah
Wajib istiqomah berserte pasrah
Kedua beriman kepade malaikat
Sebanyak sepuluh Al-Quran mencatat
Semua perbuatan pastilah tersirat
Dari dunia sampai ke akhirat
Ketiga kitap dalam urutan
Yang wajib diimani setiap insan
Kepada nabi malaikat Jibril sampaikan
Petunjuk ajaran sebagai pegangan
Keempat para Nabi dan Rasul
25 jumlah susul menyusul
Tarih Islam menjelaskan asal dan usul
Tiada keraguan keyakinan muncul
Kelima adalah Al-Yaumil Akhir
Wajib diimani walaupun tah zahir
Samalah seperti alam sebelum lahir
Alam lahir dan akhirat sama-sama terukir
Keenam tersusun Qudrat dan Iradat
Suatu kepastian tiade tersesat
Setiap mahluk pastilah mendapat
Ketentuan Allah pastilah tersesat

Keimantauhidan berfokus pada pengakuan manusia tentang adanya Allah.
Pengakuan tersebut disadari oleh manusia setelah manusia tahu hal-hal di luar batas
kemampuannya. Pada saat seperti itu manusia merasa dirinya tidak berarti dihadapan
Allah. Dengan mengaku adanya Allah, manusia merasa dekat dengan-Nya. Dalam
kehidupan keagamaan manusia menghayati pertemuannya dengan Allah dalam dialog
yang sejati. Ini mencerminkan akidah seseorang. Dalam ajaran agama Islam, nilai-nilai
akidah tersebut termasuk dalam rukun Iman: (1) pengakuan (iman) adanya Allah, (2)
iman adanya Malaikat Allah, (3) iman terhadap kitabullah atau wahyu Allah, (4) iman
terhadap Nabi dan Rasul, (5) iman adanya hari akhir, dan (6) iman adanya Qadla dan
Qadar (takdir) Allah.
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5.2 Nilai Kemasyarakatan
Nilai sosial merupakan norma yang mengatur hubungan manusia dalam hidup
berkelompok/bermasyarakat. Norma sosial itu merupakan kaidah hubungan
antarmanusia dalam kehidupan bermasyarakat. Lebih jelas dikemukakan oleh Goeman
(dalam Hidayat,1983:10), nilai sosial merupakan kaidah yang melandasi manusia untuk
menyesuaikan diri terhadap lingkungan geografis, sesama manusia, dan kebudayaan
alam sekitar.
Manusia dalam mengadakan interaksi dengan sesama manusia sangat dibatasi
oleh nilai-nilai sosial. Oleh karena itu, manusia dalam bertingkah laku selalu berhati-hati.
Tepat jika Amir (1986:44) mengatakan bahwa nilai sosial adalah nilai yang mendasari,
menuntun dan menjadi tujuan tindak dan hidup manusia dalam melangsungkan,
mempertahankan dan mengembangkan hidup sosial manusia. Nilai kemasyarakatan
dapat ditemukan dalam syair gulung yang dibacakan pada acara “Perpisahan Ketua UPPK
Kecamatan Sungai Laur” karya Hairani K (dalam Rahayu, 2011).
Dari sempurna ke Randau Limat
Jarak tempuhnya bukanlah dekat
Kalau mau mengundang rapat
Surat dikirim selalu terlambat
Banyak petugas yang belum tahu
Dimana letak dusun Merabu
Harga sembakau mahal disitu
Sebungkus kompas sepuluh ribu

Bait pertama di atas mendeskripsikan bahwa masyarakat di daerah tempat
tinggalnya jauh/berjauhan. Masyarakat sering mengadakan rapat untuk menyelesaikan
suatu pekerjaan. Masyarakat terbiasa untuk mengadakan rapat dalam menyelesaikan
suatu pekerjaan atau suatu masalah. Pada baris terakhir pada bait tersebut ada tertulis
surat dikirim selalu terlambat. Ini merupakan kritikan terhadap pengiriman surat yang
selalu terlambat mengirim surat. Harapannya adalah surat undangan jangan selalu
terlambat jika mengundang rapat. Ada pembelajaran yang dapat diambil dalam kutipan
syair gulung di atas adalah harus dilakukan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan
suatu pekerjaan atau suatu permasalahan. Selain itu, jika mengundang masyarakat rapat
jangan terlambat mengantar undangannya.
Bait kedua di atas mendeskripsikan letak dusun Merabu yang jauh. Oleh karena itu,
petugas banyak yang tidak tahu letak dusun Merabu. Letak yang jauh dari perkotaan
mengakibatkan harga sembako mahal dan harga rokok kompas seharga sepuluh ribu
rupiah. Bait dalam syair gulung tersebut memberikan pembelajaran bahwa menjadi
petugas harus mengetahui daerah yang menjadi wilayah kerjanya.
5.3 Nilai Kepribadian
Kepribadian merupakan konsep dasar psikologi yang berusaha menjelaskan
keunikan manusia. Kepribadian mempengaruhi dan menjadi kerangka acuan dari pola
pikir, perasaan, dan perilaku individu manusia, serta bertindak sebagai aspek fundamental
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dari setiap individu tersebut. Menurut Phares (dalam Dayakisni dan Yuniardi, 2004)
kepribadian adalah serangkaian karakteristik pemikiran, perasaan, dan perilaku yang
berbeda antara tiap individu dan cenderung konsisten dalam setiap waktu dan kondisi.
Nilai kepribadian sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai ini
diperlukan karena pada kenyataan bahwa dalam melangsungkan hidup, manusia
memerlukan sesuatu yang bersifat jasmaniah dan rohaniah dengan cara dan tujuan yang
benar. Nilai-nilai kepribadian dapat dilihat dalam syair gulung karya Hairani K. Syair
gulung yang dibacakan pada acara “Perpisahan Ketua UPPK Kecamatan Sungai Laur”.
Mayarakat Merabu selalu berkate
Pak Rumaja pemimpin yang bijaksane
Sekolah dibangun megah dan mulie
Tidak terkire senang hatinye
Guru kontrak bersedih hati
Pak Rumaja tiada lagi disini
Karena mereka sudah berhutang budi
Banyak diangkat pegawai negeri

Berdasarkan bait dalam syair gulung di atas dapat dideskripsikan sebagai berikut.
Masyarakat dusun Merabu selalu mengatakan sosok Pak Rumaja adalah seorang
pemimpin yang bijaksana dan memiliki hati yang mulia, baris kedua. Pak Rumaja
pemimpin yang bijaksane. Banyak membangun gedung sekolah yang megah. Sampai
sekarang gedung sekolah itu menjadi bukti perjuangan Pak Rumaja di dusun Merabu.
Bait di atas mendeskripsikan kesedihan yang dialami para guru kontrak karena Pak
Rumaja sudah pindah dari dusun Merabu. Jasa Pak Rumaja sangat banyak karena sudah
mengangkat guru kontrak menjadi pegawai negeri. Mereka berhutang budi dengan Pak
Rumaja. Ada nilai yang dapat diambil dalam bait syair gulung tersebut. Nilai itu adalah
seseorang yang bijaksana dan memiliki hati yang mulia akan disenangi masyarakat.
6. Penutup
Pembelajaran syair gulung ditujukan untuk meningkatkan kemampuan siswa
dalam menikmati, menghayati, dan memahami syair gulung. Pengetahuan tentang sastra
hanyalah sebagai penunjang dalam mengapresiasi syair gulung. Syair gulung diajarkan
sebagai pengalaman yang menyenangkan siswa, bukan sebagai bahan hafalan yang
memberatkan. Dengan membaca syair gulung hendaknya menimbulkan gairah agar siswa
berkeinginan untuk dapat membaca syair gulung lainnya, karena syair gulung bernilai
dalam kehidupannya dan tidak bersifat membosankan. Oleh karena itu, guru
mengusahakan agar pembelajaran syair gulung dibuat menjadi hidup, penuh kreasi, tidak
monoton, dan guru hendaknya mampu menciptakan kejutan, sesuatu yang istimewa dan
sesuatu yang menyenangkan.
Syair merupakan wujud ekspresi penutur dengan menggunakan bahasa yang
estetik. Isi ekspresi, paparan bahasa, dan aspek keindahan merupakan unsur pembentuk
syair yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, ada pesan yang dapat dipetik dalam
syair gulung. Kegiatan mengapresiasi syair termasuk syair gulung berkaitan erat dengan
latihan mempertajam perasaan, penalaran, dan daya khayal, serta kepekaan terhadap
masyarakat, budaya, dan lingkungan hidup. Siswa diharapkan mampu menikmati,
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menghayati, memahami, dan memanfaatkan karya sastra pada umumnya dan syair
khususnya untuk mengembangkan kepribadian, memperluas wawasan kehidupan, serta
meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. Wujud nilai-nilai keagamaan,
nilai-nilai kemasyarakatan, dan nilai-nilai kepribadian dapat digali dalam syair gulung.
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Kegelisahan dan Keterpurukan Sosial Masyarakat
Post Modern dalam novel Tuan dan Nona Kosong
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Abstract
Karya sastra merupakan pencerminan, gambaran, atau refleksi kehidupan masyarakat.
Melalui karya sastra pengarang berusaha mengungkapkan suka duka kehidupan masyarakat yang
mereka rasakan atau mereka alami. hermeneutic adalah teori tentang bekerjanya pemahaman dalam
menafsirkan teks. Dalam kata lain, hermeneutic adalah proses penguraian yang beranjak dari isi dan
makna yang tampak ke arah makna terpendam dan tersembunyi. Objek interprestasi yaitu bisa
berupa symbol dalam mimpi atau bahkan mitos-mitos dari symbol dalam masyarakat atau sastra.
Dalam studinya, Recouer membedakan antara symbol univocal dan equivocal. Symbol
univocal adalah tanda dengan satu makna yang yang ditandai, seperti symbol-simbol dalam logika.
Sedangkan symbol equivocal adalah symbol sebenarnya dari hermeneutika. Ketika kebenaran
menjadi relative, manusia yang pada dasarnya adalah memiliki hasrat untuk terus mencari, dan
selalu tidak puas, akan terus mencari. Dan pencarian-terus menerus itulah yang dinamakan
postmodern. Dan Postmodern adalah kegelisahan yang diakibatkan oleh hilangannya suatu standar
kebenaran secara universal.
Problemnya, bagaimana kekosongan itu ada? Novel ini kemudian memperkenalkan konsep
tuan dan nyonya kosong sebagai jawabannya. Sang nyonya kosong, misalkan, dibayangkan sebagai
manusia yang sejak lahir telah melepas segala atributnya, menjadi telanjang dalam pengertian paling
dasar: “Ia tak punya jenis-jenis perasaan manusia: harapan, lelaki idaman, bahkan keinginan
disentuh dan kehangatan”.Namun, kekosongan itu tak sepenuhnya hampa, karena “Perempuan
kosong ternyata ciptaan Tuhan”. Fondasi yang telah dibangunnya itu lantas diruntuhkannya sendiri.
Novel Hudan-Mariana dibuka dengan kenangan tokoh Hudan atas kehidupan ganjil
keluarganya yang melakukan incest secara terbuka: Hudan bercinta dengan ibunya. Kehidupan ganjil
ini mendatangkan keberangan dari para tetangganya dan orang kampung pun membakar rumah
keluarga tak senonoh itu.Hudan lolos dari amuk massa itu dan berlari dengan membawa trauma dan
deritanya, juga sebuah novel tak selesai karya ayahnya. Novel itu berjudul Tuan dan Nona Kosong.
Pertanyaan pentingnya bukanlah bagaimana seseorang dapat selamat tapi bagaimana dia dapat
tahu, dan dapatkah orang mengetahui segalanya. “Memang, kondisi mendalam dari mengetahui
menjadi subyek perenungan,”. Dalam konteks semacam ini, novel Hudan-Mariana adalah sebuah
penjelajahan filosofis dengan upaya mati-matian mengejar kekosongan.
Kata Kunci: Masyarakat postmodern, Kajian Hemeneutik

A. Pendahuluan
Karya sastra merupakan pencerminan, gambaran, atau refleksi kehidupan
masyarakat. Melalui karya sastra pengarang berusaha mengungkapkan suka duka
kehidupan masyarakat yang mereka rasakan atau mereka alami. Karya sastra merupakan
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untaian perasaan dan realitas social (semua aspek kehidupan manusia) yang telah
tersusun baik dan indah dalam bentuk konkret (Quthb, dalam sangidu).15
Istilah ‘sastra’ dipakai untuk menyebut gejala budaya yang dapat dijumpai pada
semua masyarakat meskipun secara social, ekonomi, dan keagamaan keberadaanya tidak
merupakan keharusan. Fananie (dalam putri Diah Ningrum) memaparkan bahwa karya
sastra merupakan sebuah fenomena dan produk sosial sehingga yang terlihat dalam
karya sastra adalah sebuah entitas masyarakat yang bergerak, baik yang berkaitan
dengan pola, struktur, fungsi, maupun aktivitas dan kondisi sosial budaya sebagai latar
belakang kehidupan masyarakat pada saat karya sastra itu diciptakan.16
Perkembangan novel di Indonesia cukup pesat, terbukti banyaknya novel baru
telah diterbitkan. Novel-novel tersebut mempunyai bermacam - macam tema dan isi,
antara lain tentang problem-problem sosial yang pada umumnya terjadi dalam
masyarakat, termasuk yang berhubungan dengan wanita. Sosok wanita sangatlah
menarik untuk dibicarakan, wanita di sekitar publik cenderung dimanfaatkan oleh kaum
laki-laki untuk memuaskan koloninya. Wanita telah menjelma menjadi bahan eksploitasi
bisnis dan seks.
Akan tetapi dalam hal ini, tidak akan membahas bagaimana perempuan sebagai
objek yang cenderung telah dimanfaatkan oleh kaum laki-laki untuk mendapatkan sebuah
kepuasan dan perempuan telah menjadi bahan eksploitasi bisnis dan seks. Tetapi pada
kesempatan ini akan mengkaji tentang makna atau pesan yang terkandung dalam Novel
Tuan dan Nona Kosong karya Karya Hudan Hidayat dan Mariana Aminudin dengan
Pendekatan Hermeneutik.
Hermeneutic merupakan unsur penting dalam memahami atau memberikan
makna dari sebuah teks. Riffatere (dalam Jabrohim) menyatakan bahwa untuk
memberikan makna sajak secara structural dapat dilakukan dengan pembacaan heuristic
dan pembacaan hermeneutic (atau retroaktif), dijelaskan heuristic merupakan pembacaan
berdasarkan struktur kebahasaanya atau secara semiotic, hermeneutic merupakan
pembacaan karya sastra (sajak) berdasarkan konvensi sastranya. Pembacaan
hermeneutic adalah pembacaan ulang sesudah pembacaan heuristic dengan memberikan
tafsiran berdasarkan konvensi sastranya.17
Menurut Paul Ricouer (dalam Rafiek) hermeneutic adalah teori tentang
bekerjanya pemahaman dalam menafsirkan teks. Dalam kata lain, hermeneutic adalah
proses penguraian yang beranjak dari isi dan makna yang tampak ke arah makna
terpendam dan tersembunyi. Objek interprestasi yaitu bisa berupa symbol dalam mimpi
atau bahkan mitos-mitos dari symbol dalam masyarakat atau sastra. Dalam studinya,
Recouer membedakan antara symbol univocal dan equivocal. Symbol univocal adalah
tanda dengan satu makna yang yang ditandai, seperti symbol-simbol dalam logika.
Sedangkan symbol equivocal adalah symbol sebenarnya dari hermeneutika.18

15

Quthb, dalam Putri Diah Ningrum, Ketidakadilan Jender Dalam Novel Perempuan
Berkalung Sorban Karya Abidah El Khalieqy : Tinjauan Sastra Feminis (Skripsi),
(Surakarta: FKIP Universitas Surakarta, 2009) h. 1
16
Ibid. h. 1.
17
Jabrohim, Metodologi Penelitian Sastra, (Yogyakarta, PT. Hanindhita Graha Widia, 2001) h. 101
18
Rafiek, Teori Sastra, Kajian Teori dan Praktik, (Bandung: PT. Refika Utama, 2010) h. 3-4
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B.

Pembahasan
Postmodern adalah ketiadaan. Ketiadaan ini, awalnya diakibatkan oleh manusia
modern yang dengan rasio dan logika dijadikan sebagai tolak ukur dan menggunakan
landasan ilmiah berusahan untuk menemukan kebenaran dan digeneralisasi menjadi
kebenaran universal. Namun kenyataannya, kita menemukan bahwa tidak ada satu ilmu
pengetahuanpun di dunia ini yang bersifat pasti. Yang ada hanyalah terus mengalami
pertarungan. Pertarungan inilah yang dinamakan dialetika.
Pertarungan ideologi ini mendatangkan upaya saling mempertahankan dan
menganggap paling benar diantara lainnya. Akibat dari itu, munculah banyak kebenaran,
dan akibat adanya banyak kebenaran maka akhirnya kebenaran itu sendiri menjadi
relative.
Ketika kebenaran menjadi relative, manusia yang pada dasarnya adalah memiliki
hasrat untuk terus mencari, dan selalu tidak puas, akan terus mencari. Dan pencarianterus menerus itulah yang dinamakan Postmodern. Dan Postmodern adalah kegelisahan
yang diakibatkan oleh hilangannya suatu standar kebenaran secara universal.
Baik teori peran maupun teori pernyataan-harapan, keduanya menjelaskan
perilaku sosial dalam kaitannya dengan harapan peran dalam masyarakat kontemporer.
Beberapa psikolog lainnya justru melangkah lebih jauh lagi. Pada dasarnya teori
posmodernisme atau dikenal dengan singkatan “POSMO” merupakan reaksi keras
terhadap dunia modern. Teori Posmodernisme, contohnya, menyatakan bahwa dalam
masyarakat modern, secara bertingkat seseorang akan kehilangan individualitas
kemandiriannya, konsep diri, atau jati diri. Menurut Denzin, 1986; Murphy, 1989; Down,
1991; Gergen, 1991 (dalam Hasan Mustafa) bahwa dalam pandangan teori ini upaya kita
untuk memenuhi peran yang dirancangkan untuk kita oleh masyarakat, menyebabkan
individualitas kita digantikan oleh kumpulan citra diri yang kita pakai sementara dan
kemudian kita campakkan.
Berdasarkan pandangan posmodernisme, pengikisan tingkat individualitas
muncul bersamaan dengan terbitnya kapitalisme dan rasionalitas. Faktor-faktor ini
mengurangi pentingnya hubungan pribadi dan menekankan aspek nonpersonal.
Kapitalisme atau modernisme, menurut teori ini, menyebabkan manusia dipandang
sebagai barang yang bisa diperdagangkan-nilainya (harganya) ditentukan oleh seberapa
besar yang bisa dihasilkannya.
Setelah Perang Dunia II, manusia makin dipandang sebagai konsumen dan juga
sebagai produsen. Industri periklanan dan masmedia menciptakan citra komersial yang
mampu mengurangi keanekaragaman individualitas. Kepribadian menjadi gaya hidup.
Manusia lalu dinilai bukan oleh kepribadiannya tetapi seberapa besar kemampuannya
mencontoh gaya hidup. Apa yang kita pertimbangkan sebagai “pilihan kita sendiri” dalam
hal musik, makanan, dan lain-lainnya, sesungguhnya merupakan seperangkat kegemaran
yang diperoleh dari kebudayaan yang cocok dengan tempat kita dan struktur ekonomi
masyarakat kita. Misalnya, kesukaan remaja Indonesia terhadap musik “rap” tidak lain
adalah disebabkan karena setiap saat telinga mereka dijejali oleh musik tersebut melalui
radio, televisi, film, CD, dan lain sebagainya. Gemar musik “rap” menjadi gaya hidup
remaja. Lalu kalau mereka tidak menyukai musik “rap” tidak menjadi gaya hidup remaja.
Perilaku seseorang ditentukan oleh gaya hidup orang-orang lain yang ada di sekelilingnya,
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bukan oleh dirinya sendiri. Kepribadiannya hilang individualitasnya lenyap. Itulah manusia
modern, demikian menurut pandangan penganut “posmo”.
Intinya, teori peran, pernyataan-harapan, dan posmodernisme memberikan
ilustrasi perspektif struktural dalam hal bagaimana harapan-harapan masyarakat
mempengaruhi perilaku sosial individu. Sesuai dengan perspektif ini, struktur pola sosial
interaksi yang sedang terjadi dalam sebagian masyarakat.Dalam pandangan ini, individu
mempunyai peran yang pasif dalam menentukan perilakunya. Individu bertindak karena
ada kekuatan struktur sosial yang menekannya.
Menurut Pauline Rosenau (1992) mendefinisikan Postmodern secara gamblang
dalam istilah yang berlawanan antara lain: Pertama, postmodernisme merupakan kritik
atas masyarakat modern dan kegagalannya memenuhi janji-janjinya. Juga postmodern
cenderung mengkritik segala sesuatu yang diasosiasikan dengan modernitas.Yaitu pada
akumulasi pengalaman peradaban Barat adalah industrialisasi, urbanisasi, kemajuan
teknologi, negara bangsa, kehidupan dalam jalur cepat. Namun mereka meragukan
prioritas-prioritas modern seperti karier, jabatan, tanggung jawab personal, birokrasi,
demokrasi liberal, toleransi, humanisme, egalitarianisme, penelitian objektif, kriteria
evaluasi, prosedur netral, peraturan impersonal dan rasionalitas. Kedua, teoritisi
postmodern cenderung menolak apa yang biasanya dikenal dengan pandangan dunia
(world view), metanarasi, totalitas, dan sebagainya. Seperti Baudrillard (1990:72) yang
memahami gerakan atau impulsi yang besar, dengan kekuatan positif, efektif dan atraktif
mereka (modernis) telah sirna.
Postmodernis biasanya mengisi kehidupan dengan penjelasan yang sangat
terbatas atau sama sekali tidak ada penjelasan. Namun, hal ini menunjukkan bahwa
selalu ada celah antara perkataan postmodernis dan apa yang mereka terapkan.
Sebagaimana yang akan kita lihat, setidaknya beberapa postmodernis menciptakan narasi
besar sendiri. Banyak postmodernis merupakan pembentuk teoritis Marxian, dan
akibatnya mereka selalu berusaha mengambil jarak dari narasi besar yang menyifatkan
posisi tersebut. Ketiga, pemikir postmodern cenderung menggembor-gemborkan
fenomena besar pramodern seperti emosi, perasaan, intuisi, refleksi, spekulasi,
pengalaman personal, kebiasaan, kekerasan, metafisika, tradisi, kosmologi, magis, mitos,
sentimen keagamaan, dan pengalaman mistik. Seperti yang terlihat, dalam hal ini Jean
Baudrillard (1988) benar, terutama pemikirannya tentang pertukaran simbolis (symbolic
exchange). Keempat, teoritisi postmodern menolak kecenderungan modern yang
meletakkan batas-batas antara hal-hal tertentu seperti disiplin akademis, budaya dan
kehidupan, fiksi dan teori, image dan realitas. Kajian sebagian besar pemikir postmodern
cenderung mengembangkan satu atau lebih batas tersebut dan menyarankan bahwa
yang lain mungkin melakukan hal yang sama. Contohnya Baudrillard (1988) menguraikan
teori sosial dalam bentuk fiksi, fiksi sains, puisi dan sebagainya. Kelima, banyak
postmodernis menolak gaya diskursus akademis modern yang teliti dan bernalar (Nuyen,
1992:6). Tujuan pengarang postmodern acapkali mengejutkan dan mengagetkan
pembaca alih-alih membantu pembaca dengan suatu logika dan alasan argumentatif. Hal
itu juga cenderung lebih literal daripada gaya akademis.
Akhirnya, postmodern bukannya memfokuskan pada inti (core) masyarakat
modern, namun teoritisi postmodern mengkhususkan perhatian mereka pada bagian tepi
(periphery). Seperti dijelaskan oleh Rosenau (1992:8) bahwa perihal apa yang telah
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diambil begitu saja (taken for granted), apa yang telah diabaikan, daerah-daerah
resistensi, kealpaan, ketidakrasionalan, ketidaksignifikansian, penindasan, batas garis,
klasik,
kerahasiaan,
ketradisionalan,
kesintingan,
kesublimasian,
penolakan,
ketidakesensian, kemarjinalan, keperiferian, ketiadaan, kelemahan, kediaman,
kecelakaan, pembubaran, diskualifikasi, penundaan, ketidakikutan.
Dari beberapa pendapat tersebut di atas, dapat dipahami bahwa teoritisi
postmodern menawarkan intermediasi dari determinasi, perbedaan (diversity) daripada
persatuan (unity), perbedaan daripada sintesis dan kompleksitas daripada simplikasi.
Implikasi abad Postmodern terhadap Nilai-nilai kemanusiaan
Gerak sejarah peradaban umat manusia, biasanya selalu diawali dengan
munculnya berbagai pemikir dan pemikiran yang melakukan pemberontakan atas segala
keadaan pada zamannya. Merupakan representasi munculnya ‘kegelisahan’ atas
situasisituasi yang melingkupinya. Kegelisahan itu kemudian melahirkan sejumlah
pemikiran cerdas yang mengubah ‘tatanan’, mempertanyakan ‘kebenaran’ yang selama ini
diterima begitu saja, menuju suatu progressivitas (kemajuan) peradaban kemanusiaan.
Terminologi kemajuan(progress) sebuah peradaban kemudian menjadi satu-satunya
ukuran kebenaran. Logika kebenaran peradaban adalah logika kemajuan dengan
penemuan sains dan teknologinya sebagai salah satu ‘keunggulan’ komparatif manusia
‘maju’. Implikasi logisnya, peradaban modern; utamanya semenjak abad Renaisans,
terlebih pada abad Pencerahan, untuk itu representasi kebenaran peradaban dengan
mengesampingkan kenyataan historis ‘kemajuan’ yang dicapai abad-abad sebelumnya.
Modernisme menurut Bambang Sugiharto (1996: 29) sebagai gerakan pemikiran
dan gambaran dunia tertentu yang awalnya diinspirasikan oleh rasionalisme Descartes,
dikokohkan oleh gerakan.
Pencerahan (enlightenment / aufklarung) dan mengabadikan dirinya hingga abd
ke-20 melalui dominasi sains dan kapitalisme. Menariknya, hampir segenap bangunan
peradaban modern, mungkin peradaban lainnya, selalu meletakkan ‘manusia’ sebagai
subjek otonom, pusat kesadaran dunia yang mempunyai ‘hak’ penuh secara bebas
mengembangkan kreativitasnya tanpa belenggu otoritas apapun, termasuk otoritas
agama. Menempatkan ‘kebebasan’ manusia; baik berpikir, bertindak dan bekerja, sebagai
segala-galanya. Hal ini berpengaruh secara signifikan terhadap munculnya sejumlah
problem serius justru terhadap humanisme yang bersandarkan diri pada kemampuan
rasionalitas manusia dengan segala otoritas utamanya di abad modern ini, melahirkan
problem akut kemanusiaan; seperti penindasan, keterbelakangan, masalah lingkungan,
politik apartheid, tirani, peperangan yang berkepanjangan. Manusia sebagai subjek
otonom atas rasionalitas itu justru mengalami alienasi, keterasingan dan keterbelengguan
oleh paradigma yang dicoba dikembangkannya. Sisi lain modernitas juga mempunyai
kontribusi yang besar terhadap pengalienasian nilai-nilai kemanusiaan. Di tengah budaya
modernitas, agama (misalnya)terpojok antara ideologi-ideologi besar produk kemodernan
yang hanya menghasilkan kondisi-kondisi kemanusiaan yang terkooptasi oleh aspek-aspek
material yang berdampak pada nilai-nilai negatif yang dihasilkan oleh sains dan teknologi
yang bermuara pada destruksi, tanpa sanggup memaknai kebaruan keberhasilan itu
secara positif.
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Pengertian Hermeneutik
Secara etimologis, kata hermeneutika berasal dari bahasa Yunani, hermeneuein,
yang berarti menafsirkan. Dalam mitologi Yunani, kata ini sering dikaitkan dengan tokoh
bernama Hermes, seorang utusan yang mempunyai tugas menyampaikan pesan Jupiter
kepada manusia. Tugas menyampaikan pesan berarti juga mengalih bahasakan ucapan
para dewa ke dalam bahasa yang dapat dimengerti manusia.
Istilah hermeneutika memiliki asosiasi etimologis dengan nama dewa dalam
metologi yunani, hermes, yang bertugas menyampaikan dan menerjemahkan pesanpesan Tuhan kepada manusia ke dalam bahasa yang dapat dimengerti manusia dengan
bantuan kata-kata manusia. Dengan demikian, fungsi hermes sangat penting, sebab bila
terjadi kesalahpahaman tentang pesan dewa akan berakibat sangat fatal bagi seluruh
kehidupan manusia. Untuk itu, hermes harus mampu menginterpretasikan pesan tuhan ke
dalam bahasa pendengarnya. Sejak itu, hermes merupakan simbol seorang duta yang
dibebani dengan misi khusus. Berhasil tidaknya misi tersebut sangat tergantung pada cara
bagaimana hermes menyampaikannya dalam bahasa manusia.19
Maka dari itu, hermeneutic diartikan sebagai proses mengubah sesuatu atau
situasi-situasi ketidaktauan menjadi mengerti.20 Pengalih bahasaan sesungguhnya identik
dengan penafsiran. Kemudian pengertian kata hermeneutika memiliki kaitan dengan
sebuah penafsiran atau interpretasi.
Hubungan antara heuristik dengan hermeneutik dapat dipandang sebagai
hubungan yang bersifat gradasi, sebab kegiatan pembacaan dan atau kerja hermeneutik
haruslah didahului oleh pembacaan heuristik. Kerja hermeneutik yang oleh Riffatere
disebut juga pembacaan retroaktif, memerlukan pembacaan berkali-kali dan kritis.21
Pada dasarnya, paradigma hermeneutic telah menawarkan dua metode “tafsir
sastra”. Pertama, metode dialektik atara masa lalu dengan masa kini. Kedua, metode
yang memperhatikan persoalan antara bagian dengan keseluruhan. Kedua metode ini
memaksa peneliti untuk melakukan tafsir berdasarkan kesadaranya sendiri atas konteks
historis-kultural.22 Habermas (dalam Abdullah) menyatakan hermeneutika sebagai suatu
seni memahami makna komunikasi linguistik dan menafsirkan simbol yang berupa teks
atau sesuatu yang dilakukan sebagai teks untuk dicari arti dan maknanya, dimana metode
ini mengisyaratkan adanya kemampuan untuk menafsirkan masa lampau yang tidak
dialami, kemudian dibawa kemasa sekarang.23
Menurut Dilthey, hermeneutic adalah inti disiplin yang dapat melayani sebagai
fondasi bagi geisteswissenschaften yaitu semua disiplin yang memfokuskan pada
pemahaman seni, aksi dan tulisan manusia. Adapun fungsi hermeneutic Dilthey adalah
mengembangkan metode menganalisis arti ekspresi kehidupan batin “yang secara objektif
sah”. Titik tolak dan titik akhirnya adalah pengalaman konkret. Fungsi lainya adalah
memahami orang atau pelaku menjadi sejarah.24
19

Teori Hermeneutika Dalam Karya Sastra (Kompas: Opini, 20 juni 2011)
Latief, sumaryono, dalam Abdullah, Analisis Hermeneutika Teks Pidato Bung Karno 17 Agustus
(1945-1950) Perspektif Psikologi Persuasi (Skripsi), (Malang: Fak. Psikologi UIN Malang, 2009)
h. 64.
21
Nurgiyantoro (dalam Skripsi Putri Diah Ningrum), op. cit. h 24.
22
Suwardi Endraswara, Metodologi Penelitian Sastra, (Epistemologi, Model, Teori, dan Aplikasi,
(Yogyakarta: FBS Universitas Negeri Yogyakarta, 2008) h. 42.
23
Habermes, dalam Abdullah, op. cit. h. 64
24
Rafiek, op. cit. h. 23.
20
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Sedangkan menurut Ricouer dalam bukunya hermeneutics and The Human
Sciences. Ricouer mendefinisikan hermeneutic is theory of the operations of
understanding of text, berdasarkan pengertian ini Recour mengatakan So, the key idea
will be the realization of discourse as a text; and elaboration of the categories of the text
will be concern of subsequent study. 25 Yang artinya hermeneutic adalah teori tentang
bekerjanya suatu pemahaman dalam menafsirkan sebuah teks. Jadi gagasanmempunyai
kunci adalah realisasi dibentuk sebagai teks, sementara pendalaman tentang kategorikategori teks akan menjadi objek pembahasan kajian selanjutnya. secara ontologis tidak
lagi dipandang lagi sekedar cara mengetahui tapi hendaknya menjadi cara mengada (way
of being) dan cara berhubungan dengan segala yang ada (the beings) dan dengan
megada-an (the being).
Hermeneutic disini adalah teori tentang kaidah-kaidah yang menata sebuah
eksegesis, dengan kata lain interprestasi teks particular atau kumpulan potensi tandatanda yang dipandang sebagai sebuah teks. Hermeneutic adalah proses penguraian yang
beranjak dari isi dan makna yang tampak kearah makna terpendam dan tersembunyi.
Objek interprestasi, yang teks dalam pengertian luas, bisa berupa symbol dalam mimpi
atau bahkan mitos-mitos dalam masyarakat sastra.
Studi Recouer membedakan antara symbol univocal dan equivocal. Symbol
univocal merupakan tanda dengan satu makna yang ditandai, seperti symbol-simbol
dalam logika. Sementara simbol equivocal merupakan focus sebenarnya dari
hermeneutika, berhubungan dengan teks simbolik mempunyai multi makna dan dapat
membentuk kesatuan semantic yang memiliki (seperti dalam mitos) makna permukaan
yang betul-betul koheren dan sekaligus mengandung signifikasi lebih dalam.
Hermeneutika Recouer adalah suatu jenis pembacaan yang merespon otonom
teks dengan menggambarkan secara bersama elemen-elemen pemahaman dan
penjelasan serta menggabungkannya dalam satu proses interprestasi yang kompleks.
Dengan demikian, pengertian hermeneutic adalah sebagai proses mengubah
sesuatu atau situasi-situasi ketidaktauan menjadi mengerti, dengan interprestasi yang
kompleks, melalui perantara symbol dalam mimpi atau bahkan mitos-mitos dalam
masyarakat sastra.
Analisis Hermeneutik
Analisis adalah proses dalam merinci suatu data yang akan ditulis pada
penyajian data. Analisa data dilakukan dengan menentukan makna setiap data, hubungan
satu dengan yang lain dan memberikan penafsiran yang dapat diterima oleh akal sehat
dalam konteks masalahnya secara keseluruhan, untuk itu data tersebut dihubungkan satu
dengan yang lain dengan menggunakan pola berpikir analitik, sintetik, logis yang
kemudian dicari persamaan dan perbedaannya. Disamping itu dicari hubungan atau
ketergantungan antara yang satu dengan yang lain meskipun bukan dalam bentuk sebab
akibat.
Hermeneutika berusaha menggali makna dengan mempertimbangkan horison horison (cakrawala) yang melingkupi teks tersebut. Horison yang dimaksud adalah
horison teks, pengarang, dan pembaca. Dengan memperhatikan ketiga horizon tersebut
25

Acep Iwan S, Hermeneutika, Sebuah Cara untuk Memahami Teks, (Jurnal Sosioteknologi Ed. 13
Tahun 7, April 2008) h. 377.
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diharapkan suatu upaya pemahaman atau penafsiran menjadi kegiatan rekonstruksi dan
reproduksi makna teks, yang selain melacak bagaimana suatu teks di-munculkan oleh
pengarangnya dan muatan apa yang masuk dan ingin dimasukkan oleh pengarang ke
dalam teks, juga berusaha melahirkan kembali makna sesuai dengan situasi dan kondisi
saat teks dibaca atau dipahami. Dengan kata lain, hermeneutika memperhatikan tiga hal
sebagai komponen pokok dalam upaya penafsiran yaitu teks, konteks, kemudian
melakukan upaya kontekstualisasi.26
Ricouer (dalam Rafiek) menjelaskan tentang tata cara kerja hermeneutic sebagai
berikut: langkah pertama, ialah langkah symbolic dari symbol ke symbol. Langkah kedua,
adalah pemberian makna oleh symbol serta penggalian yang cermat atas makna. Langkah
ketiga, adalah langkah yang benar-benar filosofis, yaitu menggunakan symbol sebagai
titik tolaknya. Ketiga langkah tersebut mempunyai hubungan erat dengan langkahlangkah pemahaman bahasa , yaitu semantic (tingkat ilmu bahasa yang murni), refleksif
(tingkat ilmu yang lebih tinggi, yang mendekati tingkat ontology), dan eksistensial atau
ontologism (pemahaman tingkat being atau keberadaan makna).27
Dalam analisis hermeneutic tidak mencari kesamaan antara maksud penyampai
pesan dan penafsir, akan tetapi hermeneutic disini adalah menafsirkan makna dan pesan
seobjektif mungkin dengan keinginan teks. Teks itu sendiri tentu saja tidak otonom yang
tertulis atau terlukis (visual), tetapi selalu berkaitan dengan konteks. Hal yang harus
dperhatikan adalah seleksi atas hal-hal diluar teks harus selalu berada dalam petunjuk
teks. Ini berarti bahwa analisis harus bergerak dari teks, bukan sebaliknya. Dan semua
proses penafsiranya merupakan dialog antara teks dan penafsir.
Hermeneutic erat kaitanya dengan analisis structural. Analisis structural yaitu
sarana logis untuk menguraikan teks (objek yang ditafsirkan). Kemudian analisis
hermeneutic bergerak lebih jauh dari kajian struktur, analisis hermeneutic melibatkan
berbagai disiplin yang relevan sehingga memungkinkan tafsir menjadi lebih luas dan
dalam. Bagaimanapun berbagai elemen struktur yang bersifat simbolik tidak bisa
dibongkar dengan hanya relasi antarelemen tersebut. Oleh sebab itu penafsiran
hermeunetik mencakup ilmu yang dimungkinkan ikut membentuknya;psikologi, sosiologi,
politik, antropologi, sejarah, dan lain-lain. Ini yang dimaksud dengan distansiasi atas
dunia teks (objek) dan pemahaman diri. Dengan kata lain, jika teks diapahami melalui
analisis relasi antar unsurnya (structural), bidang-bidang lain yang belum tersentuh bisa
dipahami melalui bidang-bidang ilmu dan metode lain yang relevan dan memungkinkan.
Agar lebih jelas, konsep dan cara kerja metode dan pendekatan yang telah
diuaraikan diatas dalam kaitanya dengan karya seni sebagai subyek penelitian, dengan ini
akan digambarkan berupa piramida terbalik sebagai berikut:

26

Mudjia Rahardjo, Hermeneutik Gadamerian, Kuasa Bahasa Dalam Wacana Politik Gusdur
(Malang: Universitas Islam Negeri, 2007) h. 90-91
27
Rafiek, op. cit. h. 7
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Makna
Disiplin Ilmu Lain yang
Relevan
Seniman & Aspek
Referensial
Simbolisasi

Objektivasi Struktur
Seni / Objek

1) Teks (seni), di tempatkan sebagai objek yang diteliti sekaligus sebagai
subjek atau pusat yang otonom. Karya seni diposisikan sebagai fakta ontology.
2) Karya seni, sebagai fakta ontology dipahami dengan cara mengobjektifasi
strukturnya. Disini analisis structural menempati posisi yang penting.
3) Simbolisasi, terjadi sebab tafsir telah melampaui batas struktur.
4) Kode-kode simbolik yang ditafsirkan tentu saja membutuhkan hal-hal yang
bersifat referensial yang menyangkut proses kreatif seniman dan factor-faktor yang
berkaitan denganya.
5) Kode simbolik yang dipancarkan teks dan dikaitkan dengan berbagai
persoalan diluar dirinya menuntut disiplin ilmu lain untuk melengkapi tafsir.
6) Makna, mempunyai arti diatas makna dan pesan dalam tafsir hermeneutic
berada pada wilayah yang paling luas dan paling berjauhan dengan teks (karya seni
sebagai fakta ontology), tetapi berada di dalam horizon yang dipancarkan teks.

Kajian Hermeneutik dalam Novel Tuan dan Nona Kosong
Dalam analisis novel Tuan dan Nona Kosong menggunakan teori pendekatan
Hermeneutik Model Analisis Paul Recouer, Rocouer (Rafiek 2010: 7) menjelaskan tentang
tata cara kerja hermeneutic sebagai berikut: 1) symbolic dari symbol ke symbol. 2)
pemberian makna oleh symbol serta penggalian yang cermat atas makna. Dan 3) langkah
yang benar-benar filosofis, yaitu menggunakan symbol sebagai titik tolaknya. Ketiga
langkah tersebut mempunyai hubungan erat dengan langkah-langkah pemahaman
bahasa , yaitu semantic (tingkat ilmu bahasa yang murni), refleksif (tingkat ilmu yang
lebih tinggi, yang mendekati tingkat ontology), dan eksistensial atau ontologism
(pemahaman tingkat being atau keberadaan makna).
Langkah-langkah analisis teks menurut Paul Recouer dengan pendekatan
Hermeneutik sebagai berikut: 1) Teks (seni), 2) Objektivasi Struktuf, 3) Simbolisasi. 4)
Seniman dan Aspek Referensial. 5) Disiplin Ilmu yang Relevan. 6) Makna.
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Analisis Novel Tuan dan Nona Kosong Kajian Pendekatan Hermeneutik dengan
menggunakan Model Analisis Paul Recouer adalah sebagai berikut:
Novel ini adalah karya dua orang yaitu Hudan adalah sastrawan yang lebih
banyak terjun di dalam cerita pendek. Sedangkan Mariana adalah cerpenis yang lebih
banyak terjun di dunia filsafat, terutama feminisme, dan redaktur pelaksana Jurnal
Perempuan. Agak sulit membayangkan bagaimana proses penulisan novel dengan karya
kolaboratif antara dua orang, tapi dikemas dalam tulisan dan memunculkan proses kreatif
mereka.
Novel ini sedikit ganjil apabila dibandingkan dengan novel Indonesia pada
umumnya. Tak ada plot yang lazim membangun sebuah novel. Satu-satunya plot adalah
upaya dua orang tokoh untuk menyelami tema seksualitas dan ketuhanan dengan
memetakan macam apakah “tuan dan nyonya kosong” yang ditulis oleh ayah sang tokoh
Hudan.
Novel Hudan-Mariana dibuka dengan kenangan tokoh Hudan atas kehidupan
ganjil keluarganya yang melakukan incest secara terbuka: Hudan bercinta dengan ibunya.
Kehidupan ganjil ini mendatangkan keberangan dari para tetangganya dan orang
kampung pun membakar rumah keluarga tak senonoh itu.Hudan lolos dari amuk massa
itu dan berlari dengan membawa trauma dan deritanya, juga sebuah novel tak selesai
karya ayahnya. Novel itu berjudul Tuan dan Nona Kosong. Ada beberapa patokan yang
ditebar Sontag tentang sebuah novel filosofis, tapi yang paling penting adalah soal unsur
ketakutan dan bahaya.
Pertanyaan pentingnya bukanlah bagaimana seseorang dapat selamat tapi
bagaimana dia dapat tahu, dan dapatkah orang mengetahui segalanya. “Memang, kondisi
mendalam dari mengetahui menjadi subyek perenungan,”. Dalam konteks semacam ini,
novel Hudan-Mariana adalah sebuah penjelajahan filosofis dengan upaya mati-matian
mengejar kekosongan.
Secara epistemologis, novel ini jelas mencoba memakai metode ontologis
Descartes: meragukan segala yang ada lapis demi lapis hingga menemukan satu-satunya
yang ada yang harus dan dipercaya ada. Tapi, kemudian Hudan-Mariana melakukan
manuver dengan meragukan segalanya sehingga yang tinggal adalah kekosongan.
Permasalahannya yaitu bagaimana kekosongan itu ada? Novel ini kemudian
memperkenalkan konsep tuan dan nyonya kosong sebagai jawabannya. Sang nyonya
kosong, misalkan, dibayangkan sebagai manusia yang sejak lahir telah melepas segala
atributnya, menjadi telanjang dalam pengertian paling dasar: “Ia tak punya jenis-jenis
perasaan manusia: harapan, lelaki idaman, bahkan keinginan disentuh dan kehangatan”
(halaman 214).
Namun, kekosongan itu tak sepenuhnya hampa, karena “Perempuan kosong
ternyata ciptaan Tuhan” (halaman 217). Ada hal yang mengganggu di sini, karena ia
meloncat begitu saja: tiba-tiba, tanpa permisi. Ini membuat novel ini sebagai “novel
filosofis” menjadi goyah. Fondasi yang telah dibangunnya itu lantas diruntuhkannya
sendiri. Barangkali, novel ini mencoba mencapai pengertian yang dimaksud Milan
Kundera.
Dalam sebuah wawancara yang dimuat dalam The Review of Contemporary
Fiction, Kundera menyatakan bahwa novel filosofis yang bagus tidaklah melayani filsafat
tapi, sebaliknya, mencoba “memasuki wilayah yang filsafat telah genggam untuk dirinya
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sendiri”. Bagi Kundera, ada masalah-masalah metafisik, masalah eksistensi manusia, yang
filsafat tak pernah tahu bagaimana menangkap semua kekongkretannya dan yang hanya
dapat ditangkap oleh novel.
“Dan kami ingin seperti tuhan, sendirian dan meniadakan peran yang dilekatkan padanya,
dengan sifat mahanya.”

PLATO bilang, tubuh adalah penjara atau makam jiwa. Kata Descartes, tubuh tak
ubahnya mesin yang bekerja mekanik. Kata Jean Sartre, tubuh adalah saya… saya adalah
tubuh (eksistensi).
Dan inilah kata Tuan dan Nona Kosong yang kemudian dikukuhkannya sebagai “manifesto cerita”
dan sekaligus menjadi ruh utama novel ini: “Tubuhku adalah tuhanku.” (241-242)

Hampir semua aparatus agama--baik teks maupun peneguhnya--menghinakan
sedemikian rupa tubuh dengan serangkaian sumpah dan ancaman. Lalu keluar sederetan
bentuk penghukuman: bui, cambuk, potong tangan, rajam, salib. Juga penggarukan oleh
kamtibmas (negara) yang disokong para Penegak Kebenaran bersurban dan menenteng
pedang (masyarakat dan agama) kepada para pelacur yang mangkal di trotoar. Padahal
usaha para pelacur itu hanya secauk bentuk keinginan memiliki (kembali), membagi, dan
mendonasi tubuhnya sendiri.
Dalam strata religius, tubuh berada di posisi terendah dan bahkan wilayah najis
yang wajib diwudui setiap saat. Ia terlarang dan/lalu menjadi subversi. Dianggap
merongrong jiwa. Lalu kita lihat kemudian praktik-praktik perusakan tubuh dan
pembinasaan raga agar jiwa terangkat suci, bersih, dan putih.
Novel ini, tak hanya memberontak atas nisbah dan kutukan atas tubuh, tapi
juga mengembalikan tubuh sebagai kodrat yang bersih, khalifah Tuhan, serta
menggariskan kembali bahwa tubuh tak lebih suci dengan jiwa. Novel ini mengembalikan
kodrat tubuh sebagai kalam yang dengan sadar dititipkan Tuhan untuk menghidupi
semesta (cerita).
Betapa berartinya tubuh itu bagi Tuhan. Saking berartinya, maka Tuhan lebih percaya pada
bahasa tubuh ketimbang narasi, komunikasi bahasa verbal, bahasa penyair, dan bahasa
kebohongan berbusa dari kaum sastrawan. Bukankah dalam sebuah rangkaian melodrama dalam
kubur, Tuhan bertanya dan (hanya) tubuh yang diperkenankan menjawab. “Manrabbuka…. Lalu
tangan, kaki, dan seluruh organ tubuh memberi kesaksian.” (hlm. 271)

Tapi novel ini tak mau menerima begitu saja kesucian dan makna absolut yang
kadung dilekatkan pada sepotong frase “Tuhan”. Menurut Hudan dan Mariana, kata
Tuhan hanyalah ciptaan dan persekutuan kosatanda dan kata yang direka manusia.
Sebab Tuhan bisa di tulis “Tu Han”, “TuhaN”, atau “tUhan”. Jika kata itu dipelintir seperti
itu, apalah artinya kecuali sekadar fantasi metafisik. Apalagi huruf “h” dihilangkan, jadilah
Tu dan an yang berarti Tuan atau diri kita sendiri. Dengan kocokan seperti itu, Tuan pun
(ingin) menjadi Tuhan.
Tapi Tuhan yang dimaksudkan Hudan dan Mariana adalah Tu(h)an Kosong.
Kosong bukan berarti tidak ada apa-apa. Kekosongan adalah ikhtiar menolak citraan
(manusia dan Tuhan). Dan Tu(h)an Kosong itu adalah Tu(h)an yang tak pinggirkan
perempuan, Tu(h)an kaum pendosa sekaligus objek sesembah orang suci, juga Tu(h)an
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orang lesbi dan homo. “Dalam citraanku, Tu(h)an adalah sumber kebahagiaan bagi
semua. Tak kuterima Tu(h)an selain itu; yang kejam dan banyak aturan.” (hlm. 68)
Novel ini memang menolak konstruksi dan merayakan keserbamungkinan yang
masih tersembunyi dalam misteri bahasa. Lalu dengan semangat itu berusaha
mengembalikan cerita ke lisan dengan pertama-tama menghancurkan tanda baca dan
struktur bahasa-tulis yang diba(e)kukan para penjaga otoritas.
Apalagi dengan hadirnya tokoh “ayah” yang tak pernah selesai menulis novel,
menggenapkan Tuan dan Nona Kosong sebagai pintu masuk penghancuran konsepsi
novel yang dibayangkan akademisi sastra; menjadi pascanovel (novel di luar novel
konvensional). Sebentuk novel yang menihilkan plot hingga ke titik nadir.
Bahkan masih dilindapi semangat bermain yang tinggi, keduanya mengolok
sedemikian rupa pandangan para filsuf pascamodern yang di antara para budayawan dan
sastrawan kita nyaris dianggap sebagai dogma baru, bahwa: “pengarang telah mati”
(Roland Barthes).
Tak hanya pengarang tak pernah mati dalam Tuan dan Nona Kosong, tapi
justru pengarang sendiri menjadi tokoh sentral yang bertutur tentang pikiran tubuh
mereka (Tuan [Hudan] dan Nona [Mariana]) yang ingin menjadi Tuhan.
Semua itu seperti dibuat secara sadar dalam satu pesta perayaan menolak
segala kode dan konvensi (cerita) yang ba(e)ku. Termasuk konstruksi (citraan atas)
Tuhan.
Tapi buru-buru Hudan dan Mariana mengelak: “Biarlah kita jadi anak nakal di
mata Tuhan (otoritas pencipta semesta cerita); siapa tahu kenakalan itu berguna bagi
kemanusiaan (pencapaian kreativitas).”
Kegelisahan dan keterpurukan sosial masyarakat postmodern dalam novel ini
adalah sangat mengganggu jalan pikiran masyarakat karena adanya bahasa dan simbol
yang pengarang ungkapkan terlalu fulgar sehingga nyaris kurang diterima oleh sebagaian
dari masyarakat postmodern.
C.

Simpulan
1. Harus lebih disadari bahwa sebagai manusia, berdiri diatas dua unsur
antara jasmani dan rohani. Dimana kedua unsur yang harus seimbang dan tak
terpisahkan. Yang tidak boleh dilupakan adalah adanya tujuan masing-masing antara dua
unsur tersebut, dimana bila terpenuhi hanya satu unsur saja, akan membunuh satu unsur
yang satunya yang dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam diri dan mempengaruhi
keadaan luar diri manusia berwajah lebih buruk. Ilmu adalah alat manusia, seharusnya
hanya sebagai kemampuan untuk menciptakan serta membantu langkah manusia, bukan
sebagai pengendali keadaan hidup manusia.
2. Karya sastra merupakan sebuah fenomena dan produk sosial sehingga
yang terlihat dalam karya sastra adalah sebuah entitas masyarakat yang bergerak, baik
yang berkaitan dengan pola, struktur, fungsi, maupun aktivitas dan kondisi sosial budaya
sebagai latar belakang kehidupan masyarakat pada saat karya sastra itu diciptakan.
3. Hermeneutic adalah
proses mengubah sesuatu atau situasi-situasi
ketidaktauan menjadi mengerti, dengan memperhatikan tiga hal komponen pokok dalam
upaya penafsiran yaitu; teks, konteks, kemudian mengupayakan kontektualisasi
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4. Memilih tokoh utama, yaitu pelaku cerita novel, dengan nama yang sama
dengan para penulisnya (Hudan dan Mariana), mungkin nampak sebagai politik narcistik.
Tetapi memang hanya dengan kualitas itu novel ini dapat meloloskan seluruh
kegelisahannya ke dalam langgam bahasa yang amat produktif. Artinya,
dekonvensionalisasi tubuh, yaitu tesis dari novel ini memang memerlukan bahasa
inkonvensional sehingga tampak suatu kesibukan luar biasa di dalam 300-an halaman
novel ini: kejar-mengejar antara bahasa dan tubuh yang saling memerlukan, sekaligus
saling meniadakan.Tanda baca menjadi penghalang perlombaan, oleh karena itu ia harus
disingkirkan. Sebaliknya, tata-letak huruf adalah bagian organik dari eksistensi novel, oleh
karena itu ia harus menjadi suporter perlombaan. Begitulah, kita mendengar kalimat
sambil menonton huruf, adalah ciri unik dari novel ini.
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I. PENDAHULUAN
Puisi-puisi karya W.S. Rendra selalu menarik untuk dibahas dari berbagai pendekatan
dan teori. Hal ini disebabkan puisi-puisinya tidak hanya mengungkapkan persoalanpersoalan sosial yang terjadi dalam masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia pada
masa Orde Baru, tetapi juga ditulis dengan bentuk yang khas. Rendra mengaku bahwa ia
berkarya berdasarkan realita sosial dalam masyarakat, yang disebutnya sebagai fakta
(2001:14). Diakui juga oleh Darma Putra (2011:22), bahwa Rendra tetap konsisten
menulis dengan gaya realistik menyangkut kehidupan sosial, politik, dan kebijakan
ekonomi pemerintah Indonesia. Realitas sosial dalam masyarakat ditulis oleh Rendra
melalui kritik sehingga karya-karyanya dikenal dengan karya yang bermuatan kritik sosial.
Ia melontarkan kritik sosial melalui karya sastranya bukan karena dorongan idiologi politik
tetapi karena komitmen terhadap “daya hidup” yang dimilikinya (Rendra, 2001a:19).
Rendra banyak menulis puisi dalam bentuk balada atau naratif, sehingga ia dikenal
sebagai penyair balada. Walaupun jauh sebelumnya telah ada penyair Indonesia yang lain
menulis puisi dalam bentuk balada, seperti Amir Hamzah dan Chairil Anwar, tetapi dua
penyair ini tidak konsisten menulis puisi dalam bentuk balada. Berbeda dengan Rendra, ia
tetap konsisten dengan bentuk puisinya tersebut. Puisi balada adalah sajak naratif yang
ringkas. Ringkas inilah yang membedakan antara puisi balada dengan prosa yang juga
bersifat naratif (Djoko Damono, 2010:8).
Rendra banyak menulis puisi balada karena di samping ia memang memiliki bakat
sebagai penyair, juga salah satunya disebabkan oleh lingkungan hidupnya sejak kecil. Ia
dari kecil terbiasa hidup di lingkungan budaya Keraton yang kental dengan seni
pertunjukan tradisional Jawa, seperti: wayang kulit, tembang dolanan anak-anak, dan
sejenisnya. Ia senang menonton wayang dan sangat memperhatikan teknik-teknik
pedalangan dan suluk-suluk yang diucapkan oleh dalang (Sudewa, 2012:80). Rendra
mengaku dengan menonton wayang tidak sekadar terhibur, tetapi rasanya mendapat
tenaga baru, pencerahan pikiran, dan inspirasi (1999:49—50). Pengaruh lingkungannya
ini, nantinya membawa Rendra tidak hanya dikenal sebagai penyair balada, tetapi juga
seorang dramawan dan sutradara yang mumpuni di bawah bendera “Bengkel Teater”nya.
Ia juga banyak menulis naskah drama dan mementaskan banyak naskah drama, baik
yang ditulisnya maupun karya orang lain.
Bagi pencinta sastra di Indonesia, Rendra tidak hanya dikenal sebagai penyair dan
dramawan tetapi juga sebagai budayawan. Karya-karya sastranya banyak mencermikan
pengetahuan dan penguasaannya mengenai kehidupan kebudayaan di
Indonesia
khususnya dan kebudayaan dunia pada umumnya. Pemerintah Indonesia telah mengakui
secara resmi kemampuan Rendra tersebut dengan memberi penghargaan “Bintang
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Kebudayaan” pada tahun 2010. Di samping pengetahuan di bidang kebudayaan, Rendra
di dalam karya sastranya juga mengungkapkan berbagai bentuk persoalan sosial
masyarakat Indonesia, khususnya pada masa Orba melalui kritik sosial sehingga ia bisa
dikatakan juga sebagai seorang sosiolog seperti Umar Kayam dan Mangun Wijaya
(Sudewa, 2012:332). Karya sastra yang bermuatan kritik sosial secara intensif ditulis oleh
Rendra setelah ia belajar teater di Amerika antara tahun 1964—1967 sampai ia meninggal
dunia pada 6 Agustus 2009.
Menurut data sementara, Rendra setidaknya telah menerbitkan 12 antologi puisi,
satu di antaranya berisi puisi tunggal, yaitu Orasi Bulan Desember (2008). Ia juga telah
menulis puluhan naskah drama dan skenario. Dari begitu banyak naskah drama yang
ditulis, baru tiga naskah drama yang diterbitkan, yaitu: Panembahan Reso (1988), Tuyul
Anakku (2000), dan Bunga Semerah Darah (2009). Di samping itu, ia juga telah
menerbitkan 8 buku acuan dan buku yang paling sering diacu oleh para ahli adalah
Mempertimbangkan Tradisi (1983). Buku ini seperti kontradiktif bagi Rendra karena
setelah ia memperkenalkan drama “Bip-Bop” tahun 1968 sepulang dari Amerika, banyak
kalangan mengatakan Rendra adalah sastrawan yang anti tradisi. Goenawan Mohamad
(2000:47) menyebut drama ini sebagai “teater mini kata”, sedangkan C. Noor (2005:17)
menyebutnya “teater primitif”. Rendra tidak pernah anti tradisi dalam berkarya karena ia
dibesarkan di dalam dunia tradisi (Jawa). Hal ini tercermin di dalam antologi Ballada
Orang-orang Tercinta (1957). Rendra dengan tegas mengatakan tanpa tradisi pergaulan
bersama akan menjadi kacau dan hidup manusia akan bersifat biadab (1984:3—6).
Produktivitas Rendra dan kemampuannya sebagai sastrawan dan budayawan diakui
oleh dunia internasional. Hal ini terbukti ia banyak mendapat penghargaan dari berbagai
pihak, baik dari dalam maupun luar negeri serta karya-karya banyak yang diterjemahkan
ke dalam bahasa asing, seperti bahasa Inggris dan Jepang. Setidaknya ia telah
mendapatkan 14 penghargaan. Dari sekian banyak penghargaan yang ia terima, gelar
Doktor Honoris Causa (DR. Hon.) yang diberikan oleh Universitas Gadjah Mada tahun
2008 adalah gelar yang paling banyak mendapat perhatian masyarakat. Ia dinilai berjasa
dalam mengemukakan pemikiran-pemikiran dalam pengembangan kesusastraan dan
kebudayaan di Indonesia melalui karya sastra yang diciptakannya. Gelar yang diberikan
oleh UGM diperkuat oleh pemerintah dengan memberikan penghargaan “Bintang
Kebudayaan” tahun 2010. Karya Rendra yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa asing
di antaranya: antologi Potret Pembangunan dalam Puisi, drama “Mastodon dan Burung
Kondor” dan “Kisah Perjuangan Suku Naga”.
Apabila dicermati puisi naratif atau puisi balada karya Rendra, ternyata ia menulis
puisi naratif tidak hanya sekadar dalam bentuk cerita, tetapi dengan berbagai cara atau
teknik yang membentuk beberapa tipe. Tipe-tipe puisi naratif inilah yang menjadi ciri khas
puisi-puisi naratif karya Rendra yang berbeda dengan penyair balada lainnya dan
sekaligus menjadi suatu hal yang menarik untuk dibahas atau didiskusikan.
Untuk membahas tipe-tipe (tipologi) puisi naratif W.S. Rendra digunakan teori
struktural karena pembahasan mengenai tipologi akan dilihat melalui unsur cerita yang
ada di dalam puisi-puisi naratif bersangkutan. Misalnya melalui tokoh serta latar cerita.
Cara kerja yang dilakukan adalah dengan melihat hubungan atau koneksitas unsur-unsur
cerita secara struktural di antara puisi-puisi naratif karya Rendra. Koneksitas dimaksud
tidak hanya dilihat melalui unsur tokoh dan penokohan tetapi juga latarnya, misalnya
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keadaan sosial budaya di dalam puisi-puisi naratif tersebut. Oleh karena itu, teori
sosiologi sastra menjadi penting pula perannya dalam membahas permasalahan tulisan
ini. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan seperangkat teknik yang
berkaitan dengan metode tersebut.
Walaupun puisi-puisi naratif karya Rendra sebenarnya berada di dalam dua genre
karya sastra yang berbeda yakni sebagai genre puisi dan prosa, tetapi dalam tulisan ini
puisi naratif Rendra lebih banyak dilihat sebagai genre prosa. Hal ini disebabkan oleh
fokus pembahasan di dalam tulisan ini melalui koneksitas unsur-unsur cerita yang ada di
dalam puisi naratif bersangkutan, khususnya unsur tokoh dan latar. Artinya, pembicaraan
tipologi puisi-puisi naratif karya Rendra lebih banyak dilihat melalui dua unsur tersebut,
yang sebenarnya merupakan unsur-unsur sebuah prosa.
Karya sastra merupakan sebuah struktur yang terbentuk dari unsur-unsur tertentu.
Di dalam struktur tersebutlah dituangkan ide, pikiran, dan gagasan yang ingin
disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Maka tidak berlebihan bila Teeuw
(1984:154) mengatakan analisis struktur merupakan satu langkah, sarana atau alat dalam
proses pemberian makna sebuah karya sastra. Begitu juga puisi-puisi naratif karya Rendra
merupakan sebuah struktur yang di dalamnya ada unsur-unsur tertentu, baik unsur-unsur
puisi maupun prosa. Di dalam koneksitas unsur-unsur tersebut terkandung makna yang
harus dapat dipahami oleh pembaca.
Puisi-puisi naratif karya Rendra di samping sebagai sebuah struktur yang
mengandung nilai estetika struktural, juga merupakan dokumen sosial yang mengandung
nilai estetika sosiologis (Sudewa, 2012:23). Kedua nilai itu muncul karena Rendra sebagai
makhluk individu yang khas dan sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, puisipuisi naratif karya Rendra merupakan hasil interaksi dirinya dengan keadaan lingkungan
sosialnya. Oleh karena itu, wajar apabila Elizabeth and Tom Burns (1973:31),
mengatakan bahwa karya sastra merupakan salah satu fenomena sosial yang ada di
dalam masyarakat dan merupakan produk budaya hasil dari interaksi pengarang sebagai
individu dengan lingkungan sosialnya. Bahkan, Junus (1986:7) tegas mengatakan karya
sastra sebagai refleksi dari realitas. Dengan posisi seperti itu, Escarpit (2008:3),
menyebutkan ada tiga komponen yang terlibat dalam kehidupan karya sastra, yaitu
pengarang (pencipta), karya sastra, dan pembaca (masyarakat) yang membentuk suatu
sirkuit (lingkaran) yang berhubungan satu dengan lainnya. Abrams (1977:6)
menambahkan satu komponen lagi, yaitu dunia ide sebagai dunia mimesis, sehingga
sebuah karya sastra dapat diamati melalui empat komponen di atas.
II. PEMBAHASAN
Setelah diamati, ternyata puisi naratif karya Rendra memiliki beberapa tipe, seperti:
tipe naratif tunggal, bersambung atau berlanjut, berhubungan, dan berbalasan.
Munculnya berbagai tipe tersebut membuat puisi naratif yang ditulis oleh Rendra tidak
membosankan bila dinikmati. Perpaduan antara unsur-unsur puisi dan prosa begitu kuat
di dalamnya, sehingga tidak begitu sulit untuk mementaskan puisinya tersebut dalam
bentuk drama. Ini menjadi salah satu indikator bahwa Rendra sangat menguasai hakikat
puisi dan drama, seperti halnya Putu Wijaya yang sama-sama dibesarkan di Bengkel
Teater.
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2.1 Tipe Naratif Tunggal
Puisi naratif tunggal adalah puisi naratif yang berdiri sendiri. Unsur-unsur puisi
bersangkutan, seperti tokoh dan latar tidak memiliki hubungan dengan puisi naratif
lainnya. Sebagian besar puisi naratif karya Rendra bertipe naratif tunggal. Misalny, puisi
yang berjudul “Sajak Seorang Tua untuk Istrinya” atau “Pesan Pencopet kepada
Pacarnya”. Puisi “Sajak Seorang Tua untuk Istrinya”, berisi pesan seorang suami (‘seorang
tua’) kepada istrinya yang sama-sama telah berumur sembilanpuluh tahun. Di dalam
pesan tersebut tergambar filosofi hidup mereka dalam menjalani hidup yang sudah
mencapai sembilanpuluh tahun lamanya. Perhatikan filosofi hidup mereka seperti kutipan
bait puisi berikut.
Hidup tidaklah untuk mengeluh dan mengaduh.
Hidup adalah untuk mengolah hidup,
bekerja membalik tanah,
memasuki rahasia langit dan samodra,
serta mencipta dan mengukir dunia.
Kita menyandang tugas,
kerna tugas adalah tugas.
Bukannya demi sorga atau neraka.
Tetapi demi kehormatan seorang manusia. (2003:98—99)

Walaupun tokoh seorang tua dan istrinya sudah sama-sama tua (/meski kita telah
reyot, tuarenta, dan kelabu/) tetapi mereka tidak mau menyerah dengan nasib
ketuaannya, bahkan tokoh seorang tua berkata dengan semangat kepada istrinya /bahwa
kita ditantang seratus dewa/ dan tampaknya mereka menerima tantangan para dewa
tersebut.
Setelah diamati, ternyata unsur-unsur puisi ini tidak memiliki hubungan dengan
unsur-unsur puisi naratif yang lainnya. Puisi naratif ini berdiri sendiri sebagai puisi naratif
tunggal.
2.2 Tipe Naratif Bersambung atau Berlanjut
Di samping puisi naratif tunggal, ada juga puisi bertipe naratif bersambung atau
berlanjut. Puisi naratif bertipe ini ceritanya disambung atau dilanjutkan pada puisi naratif
lainnya. Artinya, dua atau lebih puisi naratif sesunguhnya memiliki satu kesatuan cerita,
tetapi Rendra memisahkannya menjadi beberapa puisi. Dengan cara seperti itu, sifat
dramatis puisi-puisi tersebut semakin kuat, sehingga semakin menarik untuk dinikmati.
Misalnya, puisi berjudul “Nyanyian Angsa” (1971:32—40) disambung atau dilanjutkan
ceritanya di dalam puisi berjudul “Peralanan Bu Aminah” (1997:45—61).
Puisi “Nyanyian Angsa” menceritakan tentang perjalanan hidup tokoh Maria Zaitun
yang berkerja sebagai pelacur. Sebagai pelacur yang sudah tua dan sakit-sakitan, tentu
saja tidak memiliki pelanggan lagi seperti ketika ia masih cantik dan muda dahulu. Ia
sedang kena penyakit raja singa atau sipilis. Artinya, Maria Zaitun tidak lagi bisa
menghasilkan uang bagi majikan pelacuran maupun dirinya. Itulah yang menyebabkan
Maria Zaitun diusir oleh majikannya dari tempat pelacuran, tempatnya ia bekerja.
Perhatikanlah adegan berikut.
Majikan rumah pelacuran berkata kepadanya:
“Sudah dua minggu kamu berbaring.
Sakitmu makin menjadi.
Kamu tak lagi hasilkan uang.
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Malahan padaku kamu berhutang.
Ini biaya melulu.
Aku tak kuat lagi.
Hari ini kami mesti pergi.” (1971:32)

Maria Zaitun pergi dari rumah pelacuran dan ia terlunta-lunta. Ia mau berobat ke
dokter, tetapi dokter tampaknya tidak serius mau mengobatinya dan hanya memberi
vitamin C saja karena Maria Zaitun sudah banyak berhutang kepada dokter serta
penyakitnya sudah sangat parah. Hal ini tergambar di dalam adegan berikut.
“Maria Zaitun,
Utangmu sudah banyak padaku,” kata dokter.
“Ya,” jawabnya.
“Sekarang uangmu berapa?”
“Tak ada.”
Dokter geleng kepala dan menyuruhnya telanjang.
Ia kesakitan waktu membuka baju
sebab bajunya lekat di borok ketiaknya.
“Cukup,” kata dokter.
Dan ia tak jadi mriksa.
Lalu ia berbisik kepada jururawat:
“Kasih ia injeksi vitamin C.”
Dengan kaget jururawat berbisik kembali:
“Vitamin C?
Dokter, paling tidak ia perlu Salvarsan.”
“Untuk apa?
Ia tak bisa bayar.
Dan lagi sudah jelas ia hampir mati.
Kenapa mesti dikasih obat mahal
yang diimport dari luar negeri?” (1971:33)

Setelah memeriksakan diri ke dokter,
Maria Zaitun bermaksud melakukan
pengakuan doa kepada Pastor di Gereja. Ia menceritakan kisah hidupnya kepada Pastor
sampai ia terjerumus menjadi pelacur. Pastor menolak kedatangannya, bahkan menurut
Pator, Maria Zaitun / tak perlu pastor/, tetapi /perlu dokter jiwa/. Maria Zaitun kembali
terlunta-lunta tanpa arah dan tujuan yang pasti. Akhirnya, menjelang malam, ia sampai di
pinggir kali atau sungai. Dalam suasana sunyi, ia teringat pada masa kecilnya dahulu di
desanya. Tiba-tiba sore itu, ia didatangi oleh seorang lelaki yang tampan dan baik hati.
Mereka bercumbu di pinggir sungai dan akhirnya mengajak Maria Zaitun memasuki taman
Firdaus dan memakan apel sepuasnya. Perhatikanlah adegan berikut.
Seorang lelaki datang di seberang kali.
Ia berseru: Maria Zaitun, engkaukah itu?”
“Ya,” jawab Maria Zaitun keheranan.
Lelaki itu menyeberang kali.
Ia tegap dan elok wajahnya.
Rambutnya ikal dan matanya lebar.
Maria Zaitun berdebar hatinya.
Ia seperti pernah kenal lelaki itu.
Entah di mana.
Yang terang tidak di ranjang.
Itu sayang. Sebab ia suka lelaki seperti dia.
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“Jadi kita ketemu di sini,” kata lelaki itu.
Maria Zaitun tak tahu apa jawabnya.
Sedang sementara ia keheranan
lelaki itu membungkuk mencium mulutnya.
Ia merasa seperti minum air kelapa.
Belum pernah ia marasa ciuman seperti itu.
Lalu lelaki itu membuka kutangnya.
Ia tak berdaya dan memang suka.
Ia menyerah.
Dengan mata terpejam
ia merasa berlayar
ke samodra yang belum pernah dikenalnya. (1971:39)

Akhir cerita, Maria Zaitun mengetahui siapa sesungguhnya lelaki yang
mendatanginya dan mengajaknya bercumbu: /”Aku tahu siapa kamu/ /Lalu menebak
lelaki itu dengan pandang matanya/ /Lelaki itu menganggukkan kepala: “Betul. Ya.”/).
Maria Zaitun merasakan kebahagiaan sejati bersama lelaki itu dan Maria Zaitun berkata:
/sambil menari kumasuki taman firdaus/ /dan kumakan apel sepuasku/.
Kakak kandung Maria Zaitun, yaitu Aminah di dalam puisi “Perjalanan Bu Aminah”
bermaksud mencari atau menyusul adiknya itu ke kota. Aminah menyusul adiknya dengan
tujuan untuk menanyakan keberadaan teman laki-lakinya yang pernah diajak pulang ke
desanya dahulu. Laki-laki itu telah menghamili dirinya dan ia bermasud minta
pertanggungjawaban laki-laki itu. Aminah yang sedang hamil (/perempuan dengan badai
diperut/) bermaksud mencari adiknya ke kota (‘Jayanegara’) dan menanyakan
keberadaan lelaki yang telah menghamilinya itu. Perhatikanlah kutipan bagian puisi
berikut.
Perempuan dengan badai di perut
Mukamu lembayung.
Kamu jual subangmu di toko
cuma laku separoh harga.
Kamu cari adikmu
Sedang kamu tak jelas alamatnya.
……………………………….
Namaku Aminah. Orang desa.
Datang ke ibu kota
Mencari adikku: Maria Zaitun. (1997:46)

Di dalam pencarian adiknya, Aminah banyak mendapat pelecehan secara seksual.
Misalnya, /meremas pantatnya/ /ia peluk kamu dengan paksa/ /dan ia coba mencium
mulutmu/. Pelecehan demi pelecehan secara seksual ia alami demi untuk bertemu dengan
adiknya. Akan tetapi, usaha Aminah untuk mencari Maria Zaitun tidak berhasil.
Tampaknya, Maria Zaitun menyerah kepada kegagalannya. Ia berkata di dalam hatinya
sebagai berikut.
………………………..
Aku gigih mencari kamu
karena semula aku merasa
tentang hal ini
aku harus bicara.
Tetapi sekarang
beginilah kenyataan keadaannya.
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Seandainya kita bertemu
aku juga ingin berkata
bahwa sudah hampir tiga bulan
aku mengandung anaknya”

Walaupun Aminah pada akhirnya tidak bertemu dengan adiknya serta lelaki yang
menghamilinya, tetapi ia telah yakin pada dirinya dan bertekad akan melahirkan anaknya
tanpa kehadiran suaminya. Aminah berkata kepada anaknya yang masih di kandungannya
sebagai berikut.
……………………
Keputusan sudah kuambil, anakku.
Memberi kesempatan kamu bicara
lebih berharga dari takut kepada dunia!
Melihat keuletanmu di dalam kandungan
aku segera menyadari
bahwa berhadapan dengan segala derita
ternyata aku pun punya keuletan.” (1997:60)

2.3 Tipe Naratif Berhubungan
Tipe puisi naratif karya Rendra yang lainnya adalah tipe naratif berhubungan.
Maksudnya, ada nama tokoh atau latar pada sebuah puisi naratif, kemudian tokoh atau
latar tersebut disebutkan kembali di dalam puisi naratif lainnya, tetapi ceritanya tidak
bersambung atau berlanjut. Di dalam puisi naratif karya Rendra banyak puisi yang
memiliki hubungan latar, yaitu Jakarta, tetapi tidak banyak memiliki hubungan tokoh. Tipe
puisi naratif seperti ini juga mencerminkan kemampuan dramatis yang dimiliki Rendra dan
merupakan salah satu teknik menulis puisi naratif, sehingga puisi-puisi naratif karya
Rendra selalu menarik untuk dinikmati. Puisi naratif yang memiliki hubungan tokoh cerita,
misalnya tokoh Dasima di dalam puisi “Bersatulah Pelacur-pelacur Kota Jakarta” (1971)
dengan puisi “Nyai Dasima” (1997). Artinya, tokoh Dasima di dalam puisi “Bersatulah
Pelacur-pelacur Kota Jakarta” disebut kembali di dalam puisi “Nyai Dasima”. Amatilah
penggalan kedua puisi naratif tersebut berikut.
Dan kau, Dasima.
Kabarkan kepada rakyat
bagaimana para pemimpin revolusi
secara bergiliran memelukmu
bicara tentang kemakmuran rakyat dan api revolusi
sambil celananya basah
dan tubuhnya lemas
terkapai di sampingmu.
Ototnya keburu tak berdaya. (1971:25)

Dasima di dalam puisi di atas merupakan salah seorang pelacur yang ada di Kota
Jakarta yang /telah diganyang/ dan /telah diharu-biru/ oleh penguasa. Bahkan, para
pelacur di Jakarta dituduh sebagai /sumber bencana Negara/. Rendra bersimpati kepada
mereka, sehingga ia menyarankan kepada para pelacur: /Naikkan taripmu dua kali/
dengan demikian, /dan mereka akan kelabakan/. Bila perlu, /mogoklah satu bulan/ /dan
mereka akan puyeng/ /lalu mereka akan berjina/ /dengan istri saudaranya/.
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Tokoh Dasima disebutkan kembali di dalam puisi “Nyai Dasima”. Dasima adalah
gadis desa yang cantik. Digambarkan kecantikan Dasima oleh Rendra sebagai berikut.
Nyai Dasima, bibirnya merah kesumba.
Sudah lama tidak berjumpa.
Kini kulihat
ia tetap cantik dan perkasa. (1997:11)

Kecantikan Dasima yang digambarkan oleh Rendra bisa membuat dunia /terkesima
oleh pantatnya/ apabila ia sedang /melenggang satu dua/. Apakah tokoh Dasima di dalam
puisi “Bersatulah Pelacur-pelacur Kota Jakarta” adalah Dasima di dalam puisi “Nyai
Dasima”? Apabila ditafsirkan, tokoh Dasima di dalam kedua puisi naratif tersebut adalah
tokoh yang sama, hanya saja cerita kedua puisi tersebut tidak secara eksplisit
berhubungan seperti halnya puisi “Nyanyian Angsa” dengan puisi “Perjalanan Bu Aminah”
yang telah dibahas sebelumnya.
Di samping berhubungan dari aspek tokoh, ada beberapa puisi naratif karya Rendra
yang memiliki hubungan latar. Apabila diamati secara seksama, puisi naratif karya Rendra
banyak berlatar tempat di Indonesia, seperti: Jakarta, Rangkasbitung, Yogyakarta,
Bandung, Bali, Solo, dan yang lainnya. Berlatar tempat di Negara lain, misalnya Amerika,
Moskwa, Pyongyang, Hongkong, dan sebagainya. Di antara sekian banyak latar tempat
yang ada di Indonesia di dalam puisi naratif karya Rendra, yang memiliki hubungan latar
adalah puisi naratif yang berlatar tempat Jakarta dan Rangkasbitung. Misalnya, puisi-puisi
naratif yang memiliki hubungan latar Rangkasbitung adalah puisi “Orang Biasa”, “Tokek
dan Adipati Rangkasbitung”, dan “Demi Orang-orang Rangkasbitung”. Perhatikanlah
penggalan puisi berikut.
Setelah pensiun
sebagai guru SD di Rangkasbitung,
aku menetap di sini.
Sebuah desa kecil, di pinggir kota itu. (2001b:8)

Kutipan penggalan puisi di atas diambil dari puisi naratif berjudul “Orang Biasa”. Puisi
ini menceritakan tentang kehidupan seorang pensiunan guru SD yang memilih tetap
tinggal di Rangkasbitung, karena ia mencintai tempat itu dan tidak mau pindah ke rumah
anak-anaknya yang telah sukses di berbagai bidang. Puisi yang memiliki latar tempat
Rangkasbitung juga ada di dalam puisi naratif lainnya. Perhatikanlah penggalan puisi
berikut.
Walah, walah!
Ada tokek. Ada tokek. Ada tokek.
Ada tokek. Ada tokek. Ada tokek.
Awas! Waspada! Siaga! Siaaap!
Aku Adipati Lebak, Rangkasbitung (2001b:25)

Penggalan puisi di atas merupakan bagian dari puisi naratif berjudul “Tokek dan
Adipati Rangkasbitung”. Puisi ini mengisahkan kekuasaan Adipati di Rangkasbitung yang
tidak terbatas. Kekuasaan yang besar tersebut justru membuat sang Adipati tidak tenang
karena ia selalu curiga kepada siapa saja dan menganggap ingin melawan atau merebut
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kekuasaannya. Bahkan, bunyi tokek pun ia curigai. Puisi naratif lainnya yang berlatar
tempat Rangkasbitung adalah puisi “Demi Orang-orang Rangkasbitung”. Simaklah bagian
puisi tersebut berikut.
Tuan-tuan dan nyonya-nyonya,
Salam sejahtera!
Nama saya Multatuli.
Datang dari masa lalu.
Dahulu abdi Kerajaan Belanda,
ditugaskan di Rangkasbitung
ibukota Lebak saat itu. (2001b:43)

Puisi “Demi Orang-orang Rangkasbitung” menceritakan kesaksian tokoh Multatuli
tentang kekejaman penjajah Belanda kepada rakyat di Rangkasbitung. Di dalamnya juga
tergambar tokoh Multatuli membandingkan kekuasaan Adipati Rangkadsbitung dengan
penjajah dan kekuasaan pemerintah pada saat ini. Apakah ada perbedaan di antara
ketiga penguasa tersebut? Mereka semua sama-sama kejam dan tidak adil kepada
rakyatnya, yang membuat rakyat menderita.
2.4 Tipe Naratif Berbalasan
Di samping tiga tipe puisi naratif yang telah disebutkan di atas, ada satu tipe lagi
yang merupakan ciri khas puisi naratif karya Rendra. Tipe dimaksud adalah tipe naratif
berbalasan. Artinya, tokoh-tokoh di dalam dua buah puisi naratif saling berbalasan atau
berdialog melalui puisi. Cerita puisi naratif berbalasan tersebut ada yang ceritanya
bersambung atau berlanjut secara eksplisit, misalnya puisi “Nyanyian Saijah untuk
Adinda” dengan puisi “Nyanyian Adinda untuk Saijah”. Ada juga bersambung secara
implisit, misalnya puisi “Sajak Joki Tobing untuk Widuri” dengan puisi “Sajak Widuri untuk
Joki Tobing” dan puisi “Nyanyian Suto untuk Fatima” dengan puisi “Nyanyian Fatima
untuk Suto”.
Puisi “Nyanyian Saijah untuk Adinda” dan puisi “Nyanyian Adinda untuk Saijah” di
samping bertipe puisi naratif berbalasan, juga memiliki tipe naratif bersambung atau
berlanjut. Puisi “Nyanyian Saijah untuk Adinda” menceritakan tentang meninggalnya
Saijah di rantau, yaitu Sumatera karena dirampok dan dibunuh serta harta bendanya
diambil semua. Saijah merantau ke Sumatera mencari pekerjaan karena di desanya tidak
ada pekerjaan dan meninggalkan kekasihya, yaitu Adinda di desanya. Perhatikanlah
penggalan puisi berikut.
Adinda! Adinda!
Aku dirampok orang di jalan.
Mereka tikam perutku, punggungku dan leherku.
Mereka rampas seluruh uang simpananku.
Ya, Allah!
Tinggal beberapa kilo dari kampung.
Membawa sepuluh tahun kerinduan.
Yang terbayang kini berkabut.
Yang tergenggam kini luput. (2001b:32)
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Di dalam puisi “Nyanyian Adinda untuk Saijah” menceritakan Adinda bermaksud
menyusul Saijah ke Sumatera setelah sepuluh tahun berpisah karena ia sangat rindu
kepada kekasihnya itu. Adinda tidak mengetahui bahwa Saijah telah meninggal dunia.
Akan tetapi, di dalam perjalanan Adinda mencari Saijah, justru ia dijerumuskan oleh
temannya, yaitu yang dipanggil “mandor” menjadi pelacur dari satu tempat ke tempat
yang lain dan tidak pernah sampai di Sumatera. Perhatilah jawaban atau balasan Adinda
kepada Saijah di dalam penggalan-penggalan puisi berikut.
Saijah, akang!
Tanpa petunjuk dan jejak yang nyata.
Tembang cintaku yang berdebu
mencari kamu.
Sebelum sepuluh tahun yang lalu,
cintaku tabah lagunya menderu.
Tapi kini ia jengah.
Merayap dengan penuh rasa malu.
Akang, aku telah berdosa.
Tanpa daya aku nodai cinta.
Tak lama setelah akang berangkat ke Sumatera,
aku gelisah dalam jaring rindu asmara.
Setiap menjelang masa datang bulan
wajahmu selalu membayang.
Rasanya seperti menjadi gila. (2001b:35—36)

Walaupun Adinda telah menjadi pelacur dari satu tempat ke tempat yang lainnya, ia
tetap mencintai Saijah. Perhatikanlah pengakuan Adinda seperti penggalan puisi berikut.
Akang, kamu seperti dewa.
Sangat jauh dan mulia.
Maafkan, aku sudah berdosa.
Tembangku ini, akang.
Ingin bergayut di pucuk bambu.
Sia-sia.
Ia disambar truck gandeng yang lewat menderu.
Bila tembangku ini selesai, akang.
aku mati. (2001b:42)

III. KESIMPULAN
Rendra memiliki beberapa cara dalam mengungkapkan ide, pikiran, dan gagasannya
dalam puisi naratif atau balada. Berbagai cara tersebut membentuk tipe-tipe tertentu
sehingga puisi-puisi naratifnya semakin menarik untuk dinikmati. Tipe-tipe puisi naratif
tersebut, seperti: tipe puisi naratif tunggal, bersambung atau berlanjut, berhubungan,
dan berbalasan. Munculnya berbagai tipe puisi tersebut mengindikasikan bahwa Rendra
tidak hanya sebagai seorang penyair yang hebat, tetapi juga seorang dramawan yang
mumpuni. Apabila karya-karyanya ditelaah lebih luas dan mendalam lagi, Rendra juga
seorang budayawan, sejarahwan, dan sosiolog, seperti halnya Romo Mangunwijaya atau
Umar Kayam.
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Berbagai tipe puisi naratif seperti tersebut di atas, memberi isyarat bahwa puisi-puisi
naratifnya tidak hanya menarik untuk dibaca, tetapi juga untuk dipentaskan, terutama
puisi naratif yang memiliki cerita bersambung atau berlanjut. Oleh karena itu,
kemampuan Rendra sebagai dramawan akan tampak pada puisi-puisi naratifnya begitu
juga sebaliknya. Bahkan, kemampuannya sebagai seorang penyair tampak pula di dalam
naskah drama yang pernah ia tulis, seperti di dalam drama “Mastodon dan Burung
Kondor” (1972) dan “Kisah Perjuangan Suku Naga” (1975).
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MEMBACA LAUT SEBAGAI POTRET HIDUP
MANUSIA DALAM ANTOLOGI PUISI “METAFORA
BIRAHI LAUT” KARYA DINO UMAHUK
Martha Maspaitella
staf pengajar pada program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia FKIP Unpatti
pengurus HISKI Ambon.
Abstrak
Sebagai negeri kepulauan terbesar, sebagian besar wilayah Indonesia adalah laut dengan
luas perairannya sekitar 3,1 juta kilometer persegi dan panjang garis pantainya adalah 80.791
kilometer atau 43.670 mil yang memiliki kekayaan dan pesona yang tidak pernah lepas dari
pandangan manusia. Namun dalam perkembangan pemanfaatannya oleh masyarakat, laut dan
gejolaknya masih dianggap biasa oleh sebagian orang, sehingga tidak berupaya untuk mengelolah
laut beserta hasil di dalamnya untuk menopang kesejahteraan hidup. Manusia belum mampu untuk
memanfaatkan kekayaan laut secara maksimal, karena masih minimnya teknologi dan ilmu
pengetahuan untuk membantu mengolah potensi laut. Bahkan aspek keterbelakangan budaya dan
pola pikir juga menyebabkan pemanfaatan laut belum dapat dilaksanakan dengan maksimal. Tetapi
cara pandang seperti ini akan berbeda untuk seorang pecinta sastra. Mengapa demikian? karena
bagi pecinta dan penikmat, bahkan pencipta sebuah karya sastra, laut menjadi potensi kreativitas
dan bahan untuk memproduksi karya sastra, yang salah satunya adalah puisi.
Seorang penyair akan mampu menggali potensi laut sebagai bahan mentah estetika puisi
untuk membangun negeri dan mewujudkan kemanusiaan bangsa. Oleh karena itu, jika seorang
pembaca mampu membaca karya sastra/puisi dengan benar, otomatis perasaannya akan
tergugah,serta termotivasi untuk memikirkan problematika laut dan lingkungannya yang disoroti
dari cara pemanfaatan laut sebagai bahan kreativitas cipta puisi.
Puisi sebagai salah satu bentuk karya sastra turut memberi gambaran realitas kehidupan
dan budaya masyarakat sebagai hasil potret penyair terhadap lingkungannya, dan diaktualisasikan
sebagai hasil cipta sastra yang terinspirasi dari latar belakang budaya penyair itu sendiri.
Makalah ini ditulis untuk menggambarkan lingkungan laut dan segala fenomena yang
terjadi di laut sebagai representasi eksistensi hidup manusia, mulai dari hubungan manusia dengan
manusia, manusia dengan Tuhan, dan manusia dengan lingkungan, serta seluruh harapan dan
takdir manusia. Secara konkret, penyair memilih kata-kata yang berhubungan dengan laut, seperti
ombak, laut, ikan, jaring, perahu, layar, ganggang, kulit bia, dayung, gelombang, dan lainnya untuk
menggantikan realitas keinginan penyair. Kisah kehidupan dan masalah di laut secara komprehensif
dan apik ditulis oleh Dino Umahuk dalam beberapa puisinya yang terangkum dalam antologi puisi
“Metafora Birahi Laut”, di antaranya adalah “Pulang”, “Dalam Buaian Angin Timur”, “Jangan Perahu
Surut Ke Pantai”, “Lelaki Sendirian di Pulau”, “Menunggu Waktu Bersandar”, “Menulis Harapan”,
dan masih banyak lagi, yang menggunakan media lingkungan, dalam hal ini laut untuk untuk proses
cipta puisi.
Kata Kunci: Laut, potret hidup manusia, puisi

PENDAHULUAN
Pada hakikatnya, karya sastra adalah refleksi dari kehidupan masyarakat. Sebagai
sebuah refleksi, karya sastra memang tidak sepenuhnya meniru secara nyata kehidupan
masyarakat. Akan tetapi, melalui karya sastra, pembaca dapat menemukan pelajaran dan
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kemungkinan-kemungkinan dari sudut pandang estetis terhadap persoalan-persoalan
konkret yang terjadi di dalam masyarakat, yang proses penciptaannya terjadi melalui
daya imajinasi dan kreativitas penyair sebagai wujud penghayatan terhadap segala
persolan kehidupan manusia dengan kesungguhan, sehingga pembaca turut terbawa
untuk merasakan setiap persoalan kemanusiaan.
Hal ini sejalan dengan pendapat Faruk (2012), yang menyatakan bahwa karya
sastra (puisi, prosa, dan drama), merupakan gambaran persoalan reel atau sebuah fakta
yang terlahir dari berbagai persoalan dan situasi konkret manusia di luar faktanya sebagai
sebuah karya pembangun makna. Dengan demikian, puisi tidak diciptakan begitu saja
atau asal jadi, tetapi puisi diciptakan untuk memenuhi kebutuhan sang penyair yang
menciptakannya dengan membangun keseimbangan dengan lingkungan sekitarnya.
Puisi Dino Umahuk28 dalam kumpulan puisi Metafora Birahi Laut, seakan-akan mau
mengingatkan pembaca bahwa “Laut” sebagai bagian dari lingkungan manusia dapat
dijadikan sebagai bahan mentah estetika puisi karena laut memiliki pesona yang tidak
pernah lekang dari manusia. Sayangnya, laut masih belum dapat dimanfaat dengan baik
untuk membangun kemanusiaan bangsa.
Laut Sebagai Bahan Mentah Puisi
Wilayah laut memiliki peran yang stategis dan penting untuk berbagai macam
kegiatan, dan memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah. Bagi
penduduk sebuah Negara yang memilki wilayah yang luas, laut menjadi sumber mata
pencaharian yang utama dan telah berlangsung berabad-abad lamanya. Selain manfaat
alami dari laut yang diperoleh manusia, berbagai kemajuan dan teknologi makin
mendorong manusia untuk mengelola sumber daya laut secara bijaksana. Namun
kenyataannya, Indonesia sebagai negara yang dikenal dengan Negara Maritim yang
memiliki lebih dari 17 ribu pulau, dan sebagai negeri kepulauan terbesar, sebagian besar
wilayah Indonesia adalah laut dengan luas perairannya sekitar 3,1 juta kilometer persegi
dan panjang garis pantainya adalah 80.791 kilometer atau 43.670 mil yang memiliki
kekayaan dan pesona yang tidak pernah lepas dari pandangan manusia (Soyomukti,
2012).
Namun dalam perkembangan pemanfaatannya oleh masyarakat, Indonesia dinilai
belum memanfaatkan kekayaan lautnya secara maksimal. Laut dan gejolaknya masih
dianggap biasa oleh sebagian orang, sehingga tidak berupaya untuk mengelola laut
beserta hasil di dalamnya untuk menopang kesejahteraan hidup.
Manusia belum mampu untuk memanfaatkan kekayaan laut secara maksimal,
karena masih minimnya teknologi dan ilmu pengetahuan untuk membantu mengolah
potensi laut. Bahkan aspek keterbelakangan budaya dan pola pikir juga menyebabkan
pemanfaatan laut belum dapat dilaksanakan dengan maksimal. Sebagai contoh, dari 1,6
juta ton potensi hasil laut Maluku yang bisa dimanfaatkan, baru sekitar 300 ribu ton yang
terolah. “Padahal 92% wilayah Maluku adalah laut. Mengingat pulau ini memiliki luas
wilayah sebesar 712.480 km/persegi di mana 658. 295 km/perseginya adalah laut”
(Mulyanto,2012).
28

Dino Umahuk adalah penulis Puisi yang kreatif yang bersal dari Maluku Utara. Telah menerbitkan ratusan
puisi dalam antologi puisi: Metafora Dari Laut" Feb-2008, “Lelaki yang Berjalan di Atas Laut” Feb-2009 dan
antologi ketiga berjudul " Mahar Cinta Lelaki Laut."
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Tetapi cara pandang seperti ini akan berbeda untuk seorang pecinta sastra.
Seorang penyair akan mampu menggali potensi laut sebagai bahan mentah estetika puisi
untuk membangun negeri dan mewujudkan kemanusiaan bangsa. Oleh karena itu, jika
seorang pembaca mampu
membaca karya sastra/puisi dengan benar, otomatis
perasaannya akan tergugah,serta termotivasi untuk memikirkan problematika laut dan
lingkungannya yang disoroti dari cara pemanfaatan laut sebagai bahan kreativitas cipta
puisi.
Metafora Birahi Laut karya Dino Umahuk, terdiri atas 128 puisi yang terbagi dalam
beberapa bagian menurut tema tertentu. Hampir seluruh puisinya menggunakan laut dan
segala fenomenanya bahkan aktivitas manusia di laut dan pesisir terlukis dalam puisinya
untuk menggambarkan kehidupan manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhan, dan
manusia dengan lingkungan, serta seluruh harapan dan takdir manusia.
Secara konkret, penyair memilih kata-kata yang berhubungan dengan laut, seperti
ombak, laut, ikan, jaring, perahu, layar, ganggang, kulit bia, dayung, gelombang, pantai
dan lainnya untuk menggantikan realitas keinginan penyair. Bagi Dino Umahuk, “Laut”
adalah rumahnya, sebagai gambaran kedekatan penyair dengan laut sebagai lingkungan
yang membesarkannya di Maluku Utara, sekaligus sebagai objek penyalurannya puisinya..
Gambaran Kehidupan Manusia dalam Puisi Dino Umahuk
Puisi-puisi dalam Antologi “Metafora Birahi Laut” ditulis dalam berbagai tema, yang
oleh penyair kemudian dipilah dalam sub-subjudul. Puisinya melukiskan berbagai
peristiwa yang berlatar alam baharinya dengan penuh imaji.
1. Puisi “Pulang”
Ke ceruk manapun kau (akan) melemparkan jaring
Lautanmu (dan) ikan-ikan (nya) (telah) menggelepar mati
(dan) Terlanjur (menjadi) basi
(saat) Mencari ke (bagian) hulu
Sungai-sungai (telah) menjelma (rasa) (menjadi) asin
(dan) Akar-Akar (telah) menjadi kering
(serta) Tunas-tunas (menjadi) layu dan mati
(jika) Ke langit malam
(maka) Kau hanya (akan) menuai (sebuah) kehampaan
(dan) Ke arah manapun kau (akan) mendayung
Pelayaranmu hanya (akan) menelan buih
(dan) Perahu (mu) (akan) merapuh
(serta) Layar-layar (nya) sobek
Nasibmu (akan) karam digerus (sang) waktu
Maka (segera) pulanglah ke rumah cahaya
(sebuah) Rumah yang darinya kau telah lama pergi) melarikan diri
Sebelum ajal menikammu (dengan) diam-diam
(hanya) Dalam satu kedipan mata
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Puisi ini termasuk puisi Kematian. Penyair menggambarkan sebuah pelarian dari
ajal yang akan menimpah. Ke manapun manusia melarikan diri untuk mengindar dari
kematian, tetapi jika ajalnya telah tiba, dalam satu kedipan mata saja, manusia akan
lenyap. Hal ini digambarkan dengan jelas oleh penyair pada bait pertama sampai
terakhir. Pelarian yang dilakukan untuk menghindari kematian, walau ke lubang paling
kecilpun, ke hulu sungai, langit, bahkan ke manapun, semuanya sia-sia. Konsep laut
yang digunakan adalah lautan, ikan-ikan, jaring, mendayung, layar, dan perahu.
Semuanya ini digunakan oleh penyair untuk menjelaskan bahwa setiap manusia, pada
dasarnya akan meninggal. Jadi, yang telah menjadi takdir tidak dapat ditolak. Bagi
penyair, kematian bukan soal. Karena siapapun yang hidup akan meninggal apabila telah
sampai ajalnya.
2. Puisi “Dalam Buaian Angin Timur”
Dalam Buaian Angin Timur
*edelweiss
Akulah lelaki yang (telah) menikammu dengan cinta di (tengah) kegelapan laut
Ketika ganggang (sedang) menari dan ikan-ikan (sibuk) menanam (nafsu) birahi
(serta)Terompet kulit bia(dan)bunyi tetabuhan yang (terus) menggaung dari (dalam)dada
Ke alamat manakah ombak (harus) menyampaikan kabar
(jika)Malam dan siang hanya(menjadi) lintasan (kepada)waktu yang memperpendek usia
(akhirnya)Pada garis (tangan) (dan)takdir kita saling mendekatkan nasib masing-masing
(karena) Akulah lelaki yang (telah)melamarmu dalam buaian angin timur

Puisi Dalam Buaian Angin Timur, menggambarkan tentang kehidupan seorang
lelaki yang mempunyai rasa cinta kepada lawan jenisnya. Namun, perasaan ini belum
berani diungkapkan, sehingga ia harus berpasrah pada takdir. Objek yang digunakan
penyair berkaitan dengan laut dan segalanya fenomenanya adalah laut, ganggang, ikan,
kulit bia, dan ombak.
3. Puisi “Jangan Perahu Surut ke Pantai”
Jangan Perahu Surut ke Pantai
Hidup adalah (ibarat) haluan ke arah mana perahu (harus) menuju
(sambil) Menunggang rindu (dan) mengembang (kan) layar
(walau) Lautan (penuh) badai (tetap) kau jelajahi walau berapi
Sio nona, apa tempo ale mau bale (lagi)
Ayo melaju tikam (kan) dayung (sampai) ke dasar laut
(dan) Tancapkan (juga) cinta (ke) sembilan arah mata angin
(biarkan) Dupa (tetap) menyala (keringkan) airmata (yang) mendera
(satu) (ikrar) Mar eik van je di dalam hati (selamanya)
Jangan (biarkan) perahu surut ke pantai
(dan) (membuat) Nasib kita terlempar ke karang
Sio nona, apa tempo katong (akan) bercinta (DP 06)
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Puisi Jangan Perahu Surut ke Pantai, memberikan gambaran tentang sepasang
kekasih yang saling mencintai tetapi belum dapat bersama-sama karena dipisahkan oleh
pulau. Walau jarak yang jauh, tetapi hasrat cinta yang dimiliki tetap menggebuh,
sekalipun dupa menyala dan air mata mendera, tetapi sang kekasih tetap di dalam hati.
Cinta dalam puisi ini diibaratkan dengan perahu. Hal ini digambarkan dengan jelas
oleh penyair pada bait ketiga. Penyair tidak menginginkan cintanya berakhir, karena
perasaannya yang menggebuh. Oleh karena itu ia tetap mengharapkan untuk bertemu
dengan kekasihnya.

4. Puisi“Lelaki Sendirian Di Pulau”
Lelaki Sendirian Di Pulau
(sebuah) Mimpi (tentang) (cinta) telah dikirimkan lelaki itu bulat-bulat tadi malam
Ketika laut (sedang) pasang dan badai (terus) menghantamnya dalam sunyi
Dan (membuatnya) mabuk di pulau itu
Segala isyarat (juga) telah ia pancangkan setinggi menara mercusuar
Sambil mengirimkanya ke segala arah (mata angin)
Sebagai tanda agar ada (orang) yang mau (datang) berlabuh
(serta) Singgah sebentar membawa (serta) aroma laut ke dalam pelukan
Tetapi (sayang) angin (telah) membelokan perahu (sang) kekasih
(dan) Menjauhkan jarak (mereka) yang hampir (saja) tiba
(sekarang) Lelaki (itu) kini (sendirian) menunggu di pulau dalam gigil
Tanpa nama(dan) tanpa suara kecuali (duduk) diam mengukur batas ajal
Adakah badai (dapat) membawanya kembali ? (DP 07)

Puisi Lelaki Sendiriaan di Pulau, menggambarkan tentang kekosongan hidup
seorang lelaki yang kehilangan orang yang dia cintai. Ia menjalani hidup dalam
kesendirian dengan tetap berharap untuk bertemu. Namun, takdir berkata lain. Akhirnya,
sang lelaki harus menghabiskan sisa hidupnya dalam kesendirian.
5. “Menunggu Waktu Bersandar”
Menungu waktu bersandar
(rasa) Rindu ini seperti (pohon) waru (yang) menjorok (masuk) ke hatimu
(seperti) Laut lepas di hatiku (yang) biru
(dan) Ada (bunyi) semilir angin (dari) barat
(terasa) Ada getar (rindu) menusuk di layar perahu
(ternyata) Diam-diam kau (telah) mengirim (dengan) gemas(rindumu) ke pucuk enau
Sedang (kan) malam dan pagi masih (berwarna) abu-abu di teras Mesjid
Puisi (ku) adalah mata panah yang akan mencatat alamatmu
Seperti hujan dan matahari (yang) bersekutu menjadi pelangi
Pada detak kesekian (kalinya)dari tetabuhan yang (telah) menggemparkan dermaga
Perahuku (terus) menunggu waktu untuk (dapat) bersandar (DP 08)
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Puisi Menunggu Waktu Bersandar, menceritakan tentang rasa rindu seseorang
yang terus menunggu waktu untuk diutarakan. Rasa rindu itu diibaratkan seperti waru
menjorok ke hati, getar menusuk di layar perahu, puisi sebagai mata panah, dan hujan
dan matahari yang bersekutu menjadi pelangi. Akhirnya, cintanya harus tetap menunggu
waktu untuk diutarakan karena sudah didahului oleh orang lain, yang di dalam puisi ini
diibaratkan dengan pucuk enau. .
6. Puisi “Menulis Harapan”
Menulis harapan
Senyumanmu (adalah) gelombang yang (sanggup) mengutuk niat perahu
(untuk) Maju membelah (gelombang) atau terdampar ke batu karang
(seiring) Kerlip bintang yang melesat (terpancar) dari (setiap) helai bulu matamu
(yang) Telah menembus malam-malam gelapku
(dan) Menyambung tali haluan (untuk) meninggikan harapan
Angin sepoi-sepoi datang meniup layar (perahu)
Ayo (cepat) nona pegang kemudi (agar) jangan kita surut ke (tepi) pantai
(biarlah) Binar matamu (kita) jadikan isyarat nyala api (sebagai) penuntun arah
Ke pelabuhan mana kita (dapat) berharap
(untuk) menyandarkan nasib (dan) menyusun hari (DP 09)

Puisi Menulis Harapan, menggambarkan seorang lelaki yang teguh
mempertahankan rasa cintanya. Bersama wanita yang ia cintai, memegang kemudi agar
cinta jangan berakhir, sampai menemukan pelabuhan atau waktu yang tepat untuk
menyandarkan nasib dan harapan di kemudian hari.
Penutup
Makalah ini ditulis untuk menggambarkan lingkungan laut dan segala fenomena
yang terjadi di laut sebagai representasi eksistensi hidup manusia, mulai dari hubungan
manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhan, dan manusia dengan lingkungan,
serta seluruh harapan dan takdir manusia. Secara konkret, penyair memilih kata-kata
yang berhubungan dengan laut, seperti ombak, laut, ikan, jaring, perahu, layar,
ganggang, kulit bia, dayung, gelombang, dan lainnya untuk menggantikan realitas
keinginan penyair.
Berdasarkan pembahasan beberapa puisi ini, jelas terlihat bahwa Laut dan segala
fenomenanya sangat berpotensi untuk menjadi bahan mentah penulisan puisi. Dengan
demikian, melalui puisi, seorang penyair secara produktif dapat turut serta mengelolah
laut dan sumber dayanya untuk membangun Indonesia.
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Abstrak
Persoalan kesetaran gender menjadi bahan diskusi yang menarik perhatian masyarakat. Di
dunia pendidikan Indonesia, salah satu syarat kelayakan buku pelajaran Bahasa Indonesia yang
ditetapkan oleh Badan Nasional Standar Pendidikan (BNSP) adalah isinya tidak bias gender. Hal ini
menunjukkan bahwa gender menjadi persoalan penting bagi pendidikan anak bangsa. Dalam buku
pelajaran Bahasa Indonesia, salah satu wacana yang digunakan sebagai bacaan siswa adalah cerpen
anak. Cerpen anak dapat dijadikan sebagai salah satu media pendidikan dalam upaya pembentukan
karakter siswa, di antaranya adalah karakter yang sensitif terhadap persoalan kesetaraan gender.
Jika diamati, dari sejumlah buku pelajaran Bahasa Indonesia, teks bacaan cerpen anak banyak
bersumber dari majalah Bobo. Oleh karena itulah, cerpen anak yang digunakan dalam penelitian ini
adalah cerpen anak yang pernah dimuat di majalah Bobo dan dikumpulkan dalam kumpulan cerpen
anak Makhluk Berpedang Perak. Pada kumpulan cerpen tersebut terdapat 22 cerpen dan 7 di
antaranya mengandung nilai-nilai kesetaraan gender. Nilai-nilai tersebut disampaikan melalui tokoh
anak-anak, sehingga pembaca (anak) dapat mengambil amanat dari cerita, bahkan dapat terinsiprasi
menjadi atau berprilaku seperti tokoh tersebut. Di sekolah, melalui kegiatan membaca cerpen anak,
guru dapat memasukkan pesan-pesan moral kepada siswa dengan harapan siswa dapat menjadi
pribadi yang bersikap dan berperilaku baik dan sensitif terhadap persoalan gender.
Kata kunci: cerpen anak, kesetaraan gender, moral, pembentukan karakter

I.
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dimulai beberapa tahun yang lalu, tepatnya 1980an, feminisme sebagai wacana
dan aksi politik mulai masuk dalam perbendaharaan dunia akademisi dan aktivitas “akar
rumput” di Indonesia. Namun baru tahun-tahun terakhir ini, khususnya sejak reformasi
berjalan, isu-isu perempuan, gender dan feminisme semakin marak dalam dunia sosialpolitik dan kemasyarakatan kita. Tentu saja semua aktivitas ini akan semakin
memperkaya dan mendinamisasi kehidupan dan kualitas kita sebagai suatu bangsa.29
Budi Darma30 mengatakan bahwa feminisme sebagai sebuah ideologi dan gerakan
muncul pada tahun 1960-an, kemudian menyebar ke seluruh dunia pada tahun 1970-an,
termasuk ke Indonesia. Mengapa ada feminisme, tidak lain karena wanita telah mampu
membuktikan diri sebagai gender yang sama derajat, dan mungkin lebih baik, dibanding
29

Nur Iman Subono, Feminis Laki-laki: Solusi atau Persoalan? (Jakarta: yayasan Jurnal Perempuan, 2001).
Hlm. V.
30
Budi Darma, Bahas a, Sastra , dan Budi Darma, (Surabaya: PT Temprina Media Grafika, 2007), hlm.218.
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dengan laki-laki. Wanita telah membuktikan diri sebagai gender yang berhasil dalam
pendidikan, dalam pekerjaan, dan dalam segi-segi kehidupan bermasyarakat.
Datangnya isu mengenai feminisme di dalam masyarakat Indonesia mungkin
dapat penulis katakan bersamaan dengan munculnya berbagai gerakan perempuan yang
menyerukan persamaan hak atau kesetaraan hubungan antara laki-laki dan perempuan di
berbagai kehidupan, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan kebudayan. Gerakangerakan tersebut mampu melahirkan pemikiran-pemikiran tentang perempuan yang pada
akhirnya mampu merubah kedudukan atau citra perempuan dalam kehidupan.
Semangat feminisme dalam sastra Indonesia semakin kuat. Apalagi pemerintah
mendukung pemelajaran gender melalui jalur formal, seperti kepada siswa di sekolah
melalui media buku teks pelajaran. Pada proyek penyeleksian buku teks, pemerintah
melalui pusat kurikulum dan pusat perbukuan memberikan sejumlah syarat kelulusan bagi
setiap buku teks yang akan dipergunakan oleh guru dan siswa di sekolah, salah satunya
adalah syarat tidak bias gender, terutama pada bahasa dan gambar yang digunakan
dalam buku pelajaran bahasa Indonesia.
Dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia, mata pelajaran Bahasa Indonesia
memiliki kedudukan yang sangat penting. Hal ini disebabkan oleh peran bahasa
Indonesia yang strategis, yakni sebagai bahasa pengantar pendidikan dan bahasa
nasional. Dalam pengajaran bahasa Indonesia, selain faktor guru dan siswa, faktor buku
pelajaran Bahasa Indonesia juga sangat penting. Cunningsworth31 mengatakan bahwa
tidak ada sesuatu yang pengaruhnya lebih besar terhadap isi dan pelaksanaan kegiatan
mengajar dan belajar selain buku pelajaran dan bahan ajar lainnya yang digunakan.
Berdasarkan hal itulah, buku pelajaran memiliki peran yang strategis dalam
mengenalkan wacana gender kepada siswa di sekolah. Salah satu media yang dapat
digunakan adalah melalui teks sastra. Teks sastra yang paling banyak digunakan sebagai
bahan penunjang materi ajar Bahasa Indonesia adalah cerita pendek (cerpen). Melalui
teks cerpen itulah, siswa dapat mengambil pesan tentang sesuatu hal, di antaranya
adalah pesan kesetaraan gender.
Pembelajaran cerpen di sekolah sangat dipengaruhi oleh minat dan apresiasi
siswa terhadap karya sastra. Oleh karena itu, hendaknya minat dan apresiasi tersebut
mulai dibangkitkan dan ditumbuhkan sejak dini. Penulis menganggap perlu dan penting
memperkenalkan karya-karya sastra, khususnya cerpen, yang tidak bias gender kepada
siswa untuk membuka cakrawala mereka mengenai karya sastra yang mengandung nilainilai kesetaraan gender, sehingga mereka menjadi pribadi yang berkarakter sensitif
gender.
B. Fokus Penelitian
Fokus penelitian merupakan upaya untuk membatasi masalah agar sesuai dengan
rencana yang telah ditetapkan dan agar permasalahan tidak menyimpang dari sasaran
penelitian, maka fokus penelitian ini adalah nilai-nilai yang mengandung kesetaraan
gender pada cerpen-cerpen dalam kumpulan cerpen majalah Bobo Makhluk Berpedang
Perak.

31

Cunningsworth. 1995. Choosing Your Coursebook. Oxford: Heinemann. Hlm. v.
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C. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana nilai-nilai kesetaraan
gender dalam kumpulan cerpen majalah Bobo Makhluk Berpedang Perak. Rumusan
tersebut kemudian dijabarkan melalui pertanyaan bagaimanakah tokoh, karakter tokoh,
dan nilai-nilai kesetaraan gender dalam kumpulan cerpen majalah Bobo Makhluk
Berpedang Perak serta bagaimanakah upaya pengarang dalam menyampaikan gagasan
kesetaraan gender melalui cerpennya.
D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini bermanfaat tidak hanya secara praktis, tetapi juga secara teoretis.
Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam pengajaran sastra
Indonesia, khususnya bagi guru dan peserta didik. Bagi guru pelajaran Bahasa Indonesia,
penelitian ini dapat dijadikan gambaran untuk memilih dan menentukan cerpen anak yang
akan digunakan dalam pembelajaran. Bagi siswa, penelitian ini bermanfaat untuk
membantu siswa dalam menganalisis dan memahami unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik
karya sastra, khususnya cerpen. Selain itu, siswa juga mendapatkan pengetahuan tentang
gender sehingga memahami pentingnya kesetaraan gender dalam kehidupan
bermasyarakat. Secara teoretis, penelitian ini dapat memberikan manfaat pada penelitian
lanjutan, khususnya bagi peneliti sastra yang berminat mengkaji cerpen anak dari aspek
yang berbeda, misalnya aspek sosial dan budaya. Penelitian ini juga diharapkan
bermanfaat sebagai pedoman bagi para peneliti yang berminat pada kajian yang sama
dengan objek atau karya sastra yang berbeda.
II.
KERANGKA TEORI
A. Cerita Pendek
Menurut Susanto dalam Tarigan32, cerita pendek adalah cerita yang panjangnya
sekitar 5000 kata atau kira-kira 17 halaman kuarto spasi rangkap yang terpusat dan
lengkap pada dirinya sendiri. Cerita pendek memiliki ciri-ciri singkat, padat, menceritakan
peristiwa tunggal dengan satu tokoh utama, dan ceritanya menarik perhatian.
Cerpen memiliki unsur-unsur pembangun yang dikelompokkan menjadi dua
bagian, yaitu unsur instrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur instrisik adalah unsur-unsur
yang membangun karya sastra itu sendiri. Unsur-unsur yang menyebabkan karya sastra
hadir sebagai karya sastra. Unsur-unsur secara faktual akan dijumpai jika orang membaca
karya sastra. Unsur-unsur sebuah cerpen adalah unsur-unsur yang secara langsung turut
serta membangun cerita.33 Unsur yang dimaksud adalah tema, alur, tokoh, penokohan,
latar, amanat, gaya bahasa, dan sudut pandang. Pada penelitian ini, unsur intrinsik yang
dibahas adalah tokoh dan penokohan (karakter tokoh).
Tokoh adalah orang yang ditampilkan dalam suatu karya naratif yang oleh
pembaca ditafsirkan memiliki kualitas moral dan kecenderungan tertentu seperti yang
diekspresikan dalam ucapan dan apa yang dilakukan dalam tindakan. Tarigan menyatakan
bahwa penokohan adalah proses yang dipergunakan oleh seorang pengarang untuk
menciptakan tokoh-tokoh fiksinya. Menurut Abrams penokohan adalah orang-orang yang
32

Henry Guntur Tarigan, Prinsi-prinsip Dasar Sastra, (Bandung: Angkasa, 1985), Hlm. 176.
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ditampilkan dalam suatu karya naratif atau drama yang oleh pembaca ditafsirkan memiliki
kualitas moral dan kecederungan tertentu seperti yang diekspresikan dalam ucapan dan
apa yang dilakukan dalam tindakan.34
Ada beberapa metode untuk mengetahui watak tokoh di antaranya metode analitis,
yaitu 1) Metode yang memaparkan sifat-sifat tokoh, seperti hasrat, pikiran, perasaan, dan
sebagainya. 2) Metode yang menggalakkan pembaca untuk menyimpulkan watak tokoh,
3) Metode kontekstual, yaitu metode yang menyimpulkan watak tokoh dari bahasa yang
digunakan pengarang di dalam mengacu kepada tokoh. Ketiga metode itu pada umumnya
dipakai bersama-sama dalam sebuah karya sastra, atau dua di antaranya berkombinasi.
Dari ketiga metode tersebut yang terpenting adalah pembaca dapat mengetahui ciri-ciri
fisik serta mengetahui watak para tokoh, serta dapat menggambarkan dan menilai
keadaan tokoh.35
B. Gender dan Feminisme dalam Dunia Sastra
Karya sastra merupakan media yang digunakan oleh pengarang dalam
menyampaikan gagasan-gagasannya. Sebagai media, karya sastra menjadi jembatan
yang menghubungkan pikiran-pikiran pengarang yang disampaikan kepada pembaca.
Dalam hubungan antara pengarang dengan pembaca, karya sastra menduduki peranperan yang berbeda. Selain berperan dalam proses transfer informasi dari pengarang ke
pembaca, karya sastra juga berperan sebagai teks yang diciptakan pengarang dan
sebagai teks yang diresepsi oleh pembaca.
Menurut Rampan36 penciptaan sastra selalu bersumber dari kenyataan-kenyataan
yang hidup dalam masyarakat. Dalam karya sastra hal-hal yang digambarkan tentang
masyarakat dapat berupa struktur sosial masyarakat, fungsi, dan peran masing-masing
anggota masyarakat, maupun interaksi yang terjalin di antara seluruh anggotanya. Secara
lebih sederhana, karya sastra menggambarkan unsur-unsur masyarakat yang terdiri dari
laki-laki dan perempuan. Interaksi yang terjalin di antara keduanya merupakan tema yang
menarik untuk dikaji sebab menyangkut hubungan antara dua jenis kelamin, yang
membentuk tatanan kehidupan masyarakat, baik secara sosial maupun budaya.
Ketika membahas masalah perempuan, satu konsep penting yang tidak boleh
dilupakan ialah konsep gender. Hal ini menjadi masalah yang krusial karena stereotip
yang dibentuk oleh gender dalam aplikasinya memiliki kecenderungan menguntungkan
laki-laki. Keuntungan tersebut dilihat dari berbagai bentuk tatanan sosial dan budaya yang
berlaku pada masyarakat yang menganut budaya patriarki. Perempuan, sebagai lawan
jenis dari laki-laki, digambarkan dengan citra-citra tertentu yang mengesankan inferioritas
perempuan, baik dalam struktur sosial maupun budaya .37
Salah satu isu global yang muncul pada akhir abad XX adalah isu gender. Secara
mendasar, gender berbeda dari jenis kelamin biologis. Julia Cleves Mosse menjelaskan
bahwa jenis kelamin biologis merupakan pemberian; kita dilahirkan sebagai laki-laki atau

34
35

Ibid., hlm.40.
Ibid., hlm.43.

36

Sugihastuti dan Saptiawan, Gender dan Inferioritas Perempuan. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007),
hlm.82.
37
Ibid., hlm.83.
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sebagai perempuan. Tetapi, jalan yang menjadikan kita maskulin atau feminin adalah
gabungan blok-blok bangunan biologis dasar dan interpretasi biologis oleh kultur kita.38
Masyarakat dunia, termasuk Indonesia berkemauan kuat untuk mengubah gender
sebagai hasil konstruksi sosial dalam sistem budaya patriarki. Sistem budaya patriarki
telah menciptakan lapisan atas-bawah sehingga menimbulkan ketidakadilan, kekerasan,
dan penindasan, terutama terhadap perempuan. Penjajahan sosial-ekonomi yang diikuti
oleh penyebaran agama yang terjadi dalam sejarah Indonesia memperkuat kedudukan
lapisan atasan-bawah tersebut.
Murniati dalam Getar Gender (2004) menyampaikan pandangannya mengenai
perkembangan gender di Indonesia. Menurutnya upaya untuk menguraikan kondisi
hubungan perempuan dan laki-laki di Indonesia bukanlah hal yang mudah. Kepulauan
Indonesia sangat luas dengan daerah-daerah yang berbeda-beda adat-istiadatnya.
Berbagai macam suku dengan berbagai adat-istiadat telah mengkonstruksi perempuan
dan laki-laki. Situasi tersebut masih ditambah lagi dengan konstruksi masyarakat yang
dibentuk oleh perbedaan kelas sosial, agama, dan politik.39
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa akar patriarki di Indonesia bersumber
dari berbagai aspek: sosiologis (pembagian kerja dan fungsi dalam masyarakat),
kebudayaan (feodalisme dan ajaran agama, tradisi, atau adat), politik (kolonialisme,
imperialisme, dan militerisme), dan ekonomi (kapitalisme). Oleh karena itu, kondisi
hubungan perempuan dan laki-laki tidak dapat dilihat tanpa menguaraikan situasi yang
terjadi dalam konteksnya. Hingga saat ini, proses penyadaran gender di masyarakat
Indonesia terus berjalan meskipun lambat.40
Hubungan perempuan dan laki-laki di Indonesia masih didominasi oleh ideologi
gender yang membuahkan budaya patriarki. Budaya ini tidak mengakomodasikan
kesetaraan dan keseimbangan sehingga perempuan menjadi tidak penting untuk
diperhitungkan. Dalam kehidupan bermasyarakat, biologis dan sosiologis saling
mempengaruhi. Pada awalnya, perbedaan memang lebih bersifat alamiah, nature, fitrah.
Kemudian melalui kebudayaan, kehidupan manusia dikembangkan, direkayasa, dicegah,
atau bahkan diberlakukan secara berlawanan (kontradiksi) dengan dasar alamiah tadi.41
Dengan demikian, kehidupan manusia dibentuk oleh alam dan pikiran manusia.
Manusia sejak lahir sudah dibuatkan identitas oleh orang tuanya. Melalui proses
belajar, manusia membedakan jenis laki-laki dan perempuan. Tidak hanya memandang
aspek biologisnya, tetapi juga dikaitkan dengan fungsi dasarnya dan kesesuaian
pekerjaannya. Dari proses belajar ini, muncul teori gender yang kemudian dijadikan
landasan berpikir dan falsafah hidup sehingga menjadi ideologi. Ideologi inilah yang
kemudian mendikotomi pola hubungan antarmanusia yang biner patriarki. 42 Akibatnya,
perempuan menjadi terbelenggu oleh posisinya sebagai warga kelas dua. Perempuan
tidak memiliki kemerdekaan sebagai manusia dalam menentukan hak, kewajiban, dan
tanggung jawabnya sendiri.
38
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A. Nunuk P. Murniati, Getar Gender, (Magelang: Indonesiatera, 2004), hlm. 85.

40

Ibid.,hlm.80.
Ibid.,hlm. 75.
42
Ibid., hlm. 4
41

Konferensi Internasional Kesusastraan XXII UNY-HISKI, 2012

221
Sampai saat ini, masih banyak hak azasi perempuan sebagai manusia pribadi,
dirampas tanpa disadari oleh perempuan itu sendiri. Situasi tersebut muncul sebagai
akibat dari struktur budaya yang dibuat oleh manusia, di antaranya adalah struktur
budaya patriarki, struktur ekonomi, struktur sosial, struktur politik, dan struktur sosial
religius. Struktur-struktur tersebut telah menciptakan sistem yang mengatur tingkah laku
perempuan sehingga perempuan mengalami ketidaksadaran akan keberadaannya sebagai
manusia pribadi.43 Bahkan, ada banyak pembenaran agama untuk melegitimasi strukturstruktur yang memarginalkan perempuan melalui ayat-ayat yang ditafsirkan dalam bahasa
laki-laki, bias gender, dan cerminan dari konstruksi masyarakat sosial yang patriarki
sehingga perempuan terbentuk menjadi manusia yang tidak kritis dan menerima apa
adanya.44
Masalah perempuan sejak lama diupayakan untuk diselesaikan melalui
kebangkitan perempuan yang ditandai dengan perjuangan perempuan untuk
membebaskan dirinya dari ikatan-ikatan ketidakadilan. Sejak perempuan sadar bahwa
dirinya sebagai manusia diperlakukan tidak adil, mereka mulai memberontak. Namun,
karena gerakan pembodohan perempuan juga sudah berabad-abad, usaha kebangkitan
perempuan tersebut membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai hasil. Diperlukan
usaha membuka cakrawala berpikir perempuan sehingga mereka ketidakadilan yang
selama ini mereka terima. 45 Sesuai dengan maksud dari gerakan perempuan yang
berorientasi pada peningkatan martabat semua manusia harus disadari bahwa perempuan
dalam rumah tangga cenderung menjadi korban, tetapi dari sisi lain laki-laki belum
menyadari telah membuat tekanan dan penderitaan pada kaum perempuan.
Perempuan dan laki-laki mendapatkan pengetahuan dari produk budaya.
Perjuangan menyelesaikan masalah perempuan tidak dapat mencapai tujuan apabila
perempuan berjuang sendiri tanpa melibatkan laki-laki. Perjuangan sendiri akan
menjerumuskan perempuan ke dalam sikap permusuhan dengan kaum laki-laki sehingga
laki-laki akan merasa terancam posisinya. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama yang
baik antara laki-laki dan perempuan untuk mencapai kesetaraan gender. 46
Mengacu pada pandangan Murniati di atas, penelitian ini tidak dapat melepaskan
diri dari latar belakang (budaya dan ajaran agama) dan peran sosial tokoh-tokoh dalam
teks karena keduanya merupakan bagian dari faktor yang membentuk ideologi gender.
Ideologi gender sebagai falsafah hidup berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan
manusia, termasuk kehidupan beragama. Melalui budaya, manusia dikonstruksi secara
gender dan kemudian menjadi sistem yang bernilai baku sebagai ajaran dan tradisi.47
III.
PEMBAHASAN
A. Sumber Data
Kumpulan cerpen yang dianalisis pada makalah ini adalah Kumpulan Cerpen Bobo
Makhluk Berpedang Perak yang terdiri dari 22 cerpen pilihan yang pernah dimuat di
Majalah Bobo. Akan tetapi, analisis lebih difokuskan pada tokoh dan karakter tokoh
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utama. Oleh karena itu, cerpen yang diambil menjadi objek penelitian adalah cerpencerpen yang mengandung nilai-nilai kesetaraan gender, yaitu sebagai berikut.
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Judul Cerpen
Makhluk Berpedang Perak
Kalung Biru dan Kalung Merah
Ketakutan Ina
Ketika Ami Sakit
Maaf, Mbok
Mubi
Pelajaran Manis Buat Eko

Pengarang
Kemala P
Uci Anwar
Made Suardhini
Kurnia
Lena D
Kurnia
Etlin Candra

B. Upaya Peningkatan Pemahaman Gender melalui Cerpen Anak
Upaya peningkatan pemahaman gender dapat dilakukan melalui penggunaan
cerpen anak sebagai bahan pembelajaran. Berbagai upaya tersebut dapat diketahui
melalui analisis tokoh dan karakter tokoh, dan nilai-nilai kesetaraan gender dalam
kumpulan cerpen tersebut. Berikut ini adalah hasil analisis tersebut.
1. Tokoh Perempuan sebagai Ibu Rumah Tangga
Pada kumpulan cerpen Makhluk Berpedang Perak terdapat cerpen yang sangat
jelas membedakan peran laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga, yaitu pada
cerpen “Ketika Ami Sakit”. Pada cerpen tersebut, tokoh Ibu digambarkan sebagai tokoh
ibu rumah tangga yang berada di wilayah domestik dan tokoh Bapak digambarkan
sebagai tokoh pekerja yang berada di wilayah publik.
Berikut ini contoh kutipan dari cerpen ”Ketika Ami Sakit”.
Kepala Ami pening, muka terasa tebal dan mata pegal. Ia ingin menangis ketika Papa hendak ke
kantor. …Setelah Papa pergi, Kak Momo sekolah, dan Mama sibuk memasak di dapur, Ami merasa
amat kesepian. … (hlm. 30)

Pada kutipan tersebut terlihat jelas perbedaan peran antara tokoh Mama (ibu) dan
tokoh Papa (ayah). Akan tetapi, pada cerpen tersebut lebih lanjut pengarang
mengupayakan pemahaman gender kepada pembacanya. Pengarang menggambarkan
bahwa tokoh ibu sebagai ibu rumah tangga menjadi tokoh pahlawan yang melakukan
perannya sebagai ibu yang baik dan memberi kedamaian pada keluarga. Pada cerpen
“Ketika Ami Sakit”, tokoh ibu (Mama) digambarkan sebagai sosok orang tua yang mampu
memberikan kehangatan ketika Ami sakit. Berikut ini kutipannya:
“Ini Mama buatkan bubur,” kata Mama. “Makan dulu, Mi.”
“Kalau Ami mau lekas sembuh, Ami harus makan, lalu minum obat. Ayo, sayang!”
Mama menyuapi Ami. ….
Setelah lima suap Ami sudah merasa kenyang sekali. Akhirnya Mama pun meletakkan mangkuk
bubur dan meminumkan obat.
“Nah, Ami, Mama mau masak dulu. Buat kue yang paling lezat buat Ami. Ami tiduran dulu, ya.”
(hlm.32)

Pada kutipan di atas, pengarang terlihat menggambarkan tokoh Mama sebagai
sosok ibu yang menjalankan perannya dengan baik. Ibu memiliki peran sebagai pahlawan
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bagi anaknya. Ia memberikan kehangatan, memberikan motivasi, dan memberikan kasih
sayang kepada Ami sehingga Ami kuat dan sabar ketika sakit. Dengan demikian, peran
perempuan sebagai ibu rumah tangga tidak dianggap sebelah mata. Justru Ibulah yang
menjadi pahlawan dalam keluarga. Pada cerpen tersebut terdapat upaya penghapusan
anggapan bahwa ibu rumah tangga adalah profesi marginal dalam keluarga. Melalui tokoh
Mama, pengarang mengajak pembacanya (anak-anak) untuk menghargai dan
menyayangi sosok ibu karena ibu berperan penting dalam mengurusi keluarga.
Oposisi biner laki-laki di luar rumah dan perempuan di dalam rumah tidak
ditunjukkan sebagai suatu hubungan negatif, tetapi positif sebagai bentuk pembagian
kerja dalam keluarga. Jadi, tidak ada peran yang dimarginalkan, baik laki-laki maupun
perempuan dalam keluarga, masing-masing memiliki peran penting. Peran sebagai ibu
rumah tangga memiliki nilai tersendiri dalam kehidupan berkeluarga. Dengan demikian,
melalui cerpen ini pembaca dalam hal ini anak-anak, diharapkan semakin menghargai
peran ibu sebagai ibu rumah tangga yang mengurusi keluarga di wilayah dalam.
2. Tokoh Perempuan sebagai Pembantu Rumah Tangga dan Guru
Tokoh pembantu dalam kumpulan cerpen ini adalah perempuan. Hal itu dapat
memunculkan anggapan bahwa pekerjaan pembantu rumah tangga adalah pekerjaan
khusus perempuan. Berikut ini contoh kutipan pada:
Cerpen “Ketakutan Ima”:
Huh! Kian kesal hatinya pada Bik Siti. Makin hari makin sering saja pembantu itu melalaikan tugasnya.
… (hlm. 22)
Cerpen “Maaf, Mbok”:
Pencuri-pencuri!” umpat Win setelah mendengar penjelasanku. Win langsung meminta Ibu
memberhentikan Mbok Tut. Ibu setuju. Aku tak tahu bagaimana cara Ibu memberhentikannya.
(hlm. 40-41)

Pembantu Rumah Tangga secara umum dipandang sebagai pekerjaan yang
rendah karena tidak membutuhkan pendidikan tertentu dan bergaji di bawah UMR.
Keahlian yang dimiliki pembantu rumah tangga dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan
rumah tangga tidak dianggap sebagai keahlian penting karena pekerjaan rumah tangga
dianggap mudah dan dapat dilakukan siapa saja. Pada cerpen-cerpen tersebut, dilukiskan
bagaimana tokoh anak-anak menganggap rendah pembantu di rumahnya. Kedua
kutipan cerpen di atas menunjukkan bagaimana pekerjaan pembantu dianggap rendah
oleh tokoh anak-anak dalam cerpen tersebut dengan berlaku semena-mena, seperti:
marah, curiga, dan mengumpat pada pembantu di rumah mereka.
Akan tetapi, para pengarang di setiap cerpen tersebut berupaya mengubah sikap
dan pemikiran pembaca (anak-anak) terhadap pembantu di rumah mereka dengan
membuat akhir cerita tokoh anak-anak tersebut menyesali sikap dan perilaku semenamena mereka terhadap pembantu. Amanat di setiap cerpen tersebut adalah menghargai
sesama manusia tanpa melihat status dan golongan. Dengan demikian, pembaca dalam
hal ini anak-anak diharapkan mampu mengambil nilai-nilai positif dari cerpen tersebut, di
antaranya adalah menghargai orang lain serta bersikap baik dan tidak berpikiran negatif
kepada siapa pun, termasuk pembantu rumah tangga.
Selain pembantu rumah tangga, pekerjaan yang identik dengan perempuan adalah
guru. Meskipun tokoh guru lebih didominasi oleh perempuan, tetapi pada kumpulan
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cerpen ini, ada juga cerpen yang menggunakan tokoh guru laki-laki. Hal itu dapat
menghapus anggapan bahwa guru adalah pekerjaan perempuan, mengingat selama ini di
masyarakat kita, banyak pekerjaan yang berjenis kelamin. Pekerjaan yang mudah dan
tidak berisiko tinggi dilekatkan pada perempuan dan pekerjaan sulit yang berisiko tinggi
lebih didominasi laki-laki. Salah satu pekerjaan yang dianggap tidak berisiko tinggi adalah
guru, sehingga identik dengan perempuan.
Perhatikan kutipan cerpen pada tabel berikut ini.
Judul cerpen
Makhluk Berpedang Perak
Kalung Biru dan Kalung Merah

Pelajaran Manis Buat Eko

Kutipan
Si Bandel diam-diam benci pada si Umar. Sebab si
Umar selalu dipuji Ibu Guru…. (hlm. 7-8)
Suatu hari guru memanggil mereka berdua. Di
tangan Ibu Guru ada dua kalung yang terbuat dari
manik-manik berwarna merah dan biru. (hlm. 16)
Namun, agaknya tak perlu menunggu lebih lama.
Ketika lonceng pertanda jam keempat berbunyi,
Pak Hendrikus masuk. Ia langsung memberikan
pe-er untuk dikerjakan secara berkelompok.
Menggambar peta Indonesia. (hlm.73)

Berdasarkan ketiga cerpen tersebut, guru tidak hanya menjadi profesi bagi
perempuan. Hal itu dapat memberikan efek positif kepada anak bahwa menjadi guru tidak
hanya untuk perempuan. Dengan demikian, anak memiliki sensitivitas gender yang lebih
baik pada persoalan pekerjaan. Kita bisa perhatikan bagaimana anak-anak berimajinasi
tentang diri mereka di masa datang melalui pengungkapan cita-cita. Melalui kumpulan
cerpen ini, anak laki-laki pun diharapkan mempunyai cita-cita menjadi guru, tidak hanya
dokter, polisi, tentara, dan pilot.
3. Nilai-nilai Kesetaraan Gender dan Karakter Tokoh
Pada kumpulan cerpen ini terdapat pembedaan gender melalui penggambaran
karakter tokoh yang sekilas tampak beroposisi biner, seperti terlihat pada kutipan berikut
ini.
a. Tokoh anak nakal dan bandel identik dengan laki-laki
Hal itu dapat memunculkan anggapan bahwa anak berkarakter nakal dan bandel
adalah anak laki-laki.
Cerpen “Mubi”:
Mubi paling tidak suka berada di dalam rumah terus karena pengap. Maka ia berkeliaran di
gang itu saja.
Tiba-tiba muncul Arbi, anak yang nakal dan lebih besar tubuhnya. (hlm.49)

b. Tokoh anak cengeng dan penakut didominasi oleh tokoh anak perempuan
Untuk mengetahui penggambaran pengarang mengenai tokoh perempuan yang
cengeng dan penakut, perhatikan kutipan berikut ini.
Cerpen “Ketakutan Ina”:
“Berani sendiri, Ina?”
“Berani, Kak,” jawabnya pasti, walaupun sebenarnya di hatinya tersimpan ketakutan yang
sangat. Tapi dia berusaha mengalahkannya. Biar bagaimanapun dia tidak akan menunjukkan
rasa takutnya di hadapan Kakak Pembinanya. Bukankah seorang pramuka yang sejati harus
berani, tidak boleh takut? (hlm. 22)
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Akan tetapi, jika membaca cerpen-cerpen tersebut hingga usai, para pengarang
terlihat berupaya untuk memberikan pemahaman tentang kesetaraan gender melalui
cerpen-cerpen tersebut. Misalnya, pada cerpen Mubi, pengarang membuat cerita berakhir
dengan penyesalan tokoh Arbi karena kenakalannya.
Arbi mulai terisak-isak. Ia menyentuh tangan Mubi, matanya berkaca-kaca. Kali ini mukanya
tidak menakutkan, malah mengundang rasa iba.
“Maafkan aku ya, Bi,” bisiknya kepada Mubi.
Mereka bersalaman. …. (hlm.54)

Melalui tokoh Ibu Arbi, amanat disampaikan secara eksplisit bahwa anak bandel
dan nakal pasti akan mendapatkan balasan atas perbuatannya. Penyesalan yang
disampaikan Arbi kepada Mubi menjadi hal positif bagi pembaca (anak-anak). Anak
mendapatkan pelajaran bahwa sikap dan perilaku nakal dan bandel adalah sikap dan
perilaku yang tidak baik dan hanya merugikan orang lain, juga diri sendiri.
Begitu juga pada cerpen “Ketakutan Ina”. Pada cerpen tersebut pengarang
menggambarkan tokoh perempuan yang penakut dan cengeng, tetapi selanjutnya
pengarang menggambarkan perubahan karakter tokoh melalui sebuah peristiwa,
sehingga tokoh Ina tidak lagi menjadi anak perempuan yang penakut dan cengeng,
tetapi anak perempuan yang berani dan tangguh.
Penggambaran perubahan karakter tersebut dapat memotivasi anak sebagai
pembaca untuk mengubah pandangan tentang anak perempuan yang sering
direpresentasikan sebagai sosok yang penakut dan cengeng. Begitu juga pandangan
tentang anak nakal dan bandel yang direpresentasikan pada anak laki-laki. Dengan
demikian, dapat dikatakan bahwa para pengarang cerpen tersebut berupaya
menanamkan sensitivitas gender kepada pembacanya melalui perubahan karakter tokoh.
IV.

SIMPULAN
Cerpen anak dapat dijadikan sebagai salah satu media pendidikan dalam upaya
pembentukan karakter siswa, di antaranya adalah karakter yang sensitif terhadap
persoalan kesetaraan gender. Cerpen-cerpen pada kumpulan cerpen anak Makhluk
Berpedang Perak, tujuh di antaranya mengandung nilai-nilai kesetaraan gender. Nilai-nilai
tersebut disampaikan melalui tokoh anak-anak, sehingga pembaca (anak) dapat
mengambil amanat dari cerita, bahkan dapat terinsiprasi menjadi atau berprilaku seperti
tokoh tersebut.
Melalui analisis tokoh dan penokohan pada cerpen-cerpen tersebut diperoleh
simpulan terdapat penggambaran oposisi biner antara laki-laki dan perempuan: laki-laki
digambarkan sebagai pekerja di wilayah publik, sedangkan perempuan sebagai ibu rumah
tangga yang berada di wilayah domestik, anak laki-laki digambarkan sebagai anak nakal
dan bandel, sedangkan anak perempuan penakut dan cengeng, serta adanyanya
pelekatan identik pekerjaan guru dan pembantu rumah tangga bagi perempuan. Akan
tetapi, melalui cerpen-cerpen tersebut pengarang menunjukkan upaya penghapusan
oposisi biner tersebut dengan membuatnya menjadi setara dalam perannya masingmasing dan melalui perubahan karakter tokoh. Perubahan karakter tersebut dapat
memotivasi anak sebagai pembaca untuk mengubah pandangan mereka tentang posisi
laki-laki dan perempuan di masyarakat, sehingga anak memahami makna kesetaraan
gender. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa para pengarang cerpen tersebut
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berupaya menanamkan sensitivitas gender kepada pembacanya melalui perubahan
karakter tokoh.
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NYANYIAN RAKYAT KAILI: STRUKTUR, FUNGSI,
DAN NILAI
Gazali Lembah
Program Studi Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah
FKIP Universitas Tadulako
Abstrak
Penelitian ini berfokus pada tiga aspek, yakni (1) struktur nyanyian rakyat Kaili, yang
meliputi (a) struktur makro, (b) super struktur, dan (c) struktur mikro; (2) fungsi nyanyian rakyat
Kaili, yang meliputi (a) fungsi ritual, (b) fungsi sosial, (3) fungsi mendidik, (c) fungsi komunikasi dan
informasi, dan (d) fungsi hiburan; (3) nilai yang terdapat dalam nyanyian rakyat Kaili, yang
mencakup (a) nilai religius, (b) nilai filsafat, (c) nilai etika, dan (d) nilai estetika.
Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif-interpretatif dengan ancangan hermene-utika
yang didukung oleh teori analisis wacana budaya, analisis wacana kritis model van Dijk, teori analisis
isi, teori fungsi nyanyian rakyat, dan teori kompensial nilai.
Dari analisis data yang dilakukan terhadap nyanyian rakyat Kaili, didapatkan temuan
struktur nyanyian rakyat Kaili meliputi struktur makro, super struktur, dan struktur mikro yang
merepresentasikan ideologi kultural masyarakat Kaili. Fungsi NRK meliputi fungsi ritual, fungsi
sosial, fungsi mendidik, fungsi komunikasi dan informasi, dan fungsi hiburan Nilai yang terdapat
dalam nyanyian rakyat Kaili adalah nilai religius, nilai filsafat, nilai etika, dan nilai estetika.
Kata kunci: nyanyian rakyat Kaili, struktur, fungsi, nilai

Seperti halnya tradisi lisan di Nusantara, di Sulawesi Tengah juga terdapat tradisi
lisan yang masih didukung oleh masyarakatnya. Tradisi lisan tersebut adalah nyanyian
rakyat Kaili (selanjutnya disingkat NRK). Di antara masyarakat penduduk asli yang masih
ditemukan menggunakan tradisi lisan tersebut adalah suku Kaili. Suku Kaili adalah salah
satu penduduk asli Sulawesi Tengah yang bermukim di sepanjang pantai barat dan timur
Sulawesi Tengah. Suku ini umumnya bertempat tinggal di kota Palu, kabupaten Donggala,
kabupaten Sigi Biromaru, dan kabupaten Parigi Mautong. Sebagian menyebar di
kabupaten Tojo Unauna, Poso, Morowali, Banggai, Banggai Kepulauan, Toli-toli, dan
kabupaten Buol. Mereka diikat oleh suatu emosi kesukuan yang meliputi kekerabatan dan
kemasyarakatan; kepercayaan; serta bahasa dan kesukuannya. Sebagai suatu kesatuan
sosial, mereka memiliki kesamaan norma, nilai, simbol, kepercayaan, dan praktik budaya.
Di antara penduduk asli Sulawesi Tengah, seperti Kulawi, Lore, Pamona, Mori, Bungku,
Saluan, Balantak, Banggai, Buol, Tolitoli, dan Tomini, suku Kaililah yang paling banyak
jumlahnya.
NRK dinyanyikan dalam bentuk tuturan oleh penyanyinya. Melalui tuturan
tersebut, mereka mengeakspresikan kreativitas dengan memanfaatkan bahasa sebagai
wahana tuturnya. Ini menandakan bahwa dalam penuturan tersebut telah terjadi proses
komunikasi dengan menggunakan bahasa Sebagai bentuk komunikasi dengan
menggunakan bahasa, pengungkapan budaya melalui tuturan lagu dapat dipandang
sebagai fenomena wacana (periksa Cook, 1986: 6-7). Melalui wacana tersebut mereka
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mengungkapkan gagasan, perasaan, dan pengalaman budayanya. Kenyataan ini
mengisyaratkan bahwa tuturan dalam nyanyian sarat akan norma dan nilai-nilai budaya
yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya.
Struktur Makro NRK
Untuk mengkaji struktur makro dalam NRK dilakukan tematik seperti yang
dikemukakan oleh van Dijk dalam teori kognisi sosialnya. Teori kognisi sosial ini
didasarkan pada asumsi bahwa teks tidak mempunyai makna, tetapi makna itu diberikan
dan diisi oleh pemakai bahasa melalui proses kesadaran mental dari pemakai bahasa. Dari
analisis yang dilakukan, ditemukan beberapa tema dalam NRK yaitu: gotong royong,
etika, motivasi, harapan, kritik sosial, kampanye, dan patriotisme.
Superstruktur NRK
Superstruktur merupakan struktur wacana yang berhubungan dengan kerangka
suatu teks, dan bagaimana bagian-bagian teks tersusun dalam wacana. Bagian-bagian
teks itu disebut skema wacana, yang menurut van Dijk (1978) bahwa skema wacana
merupakan bentuk global yang biasanya dapat dibagi menjadi bagian awal, bagian
tengah, dan bagian akhir wacana.
Sehubungan dengan hal tersebut, wacana NRK diuraikan menjadi tiga bagian,
yaitu: (1) bagian awal wacana dan ideologi kultural dalam NRK, (2) bagian tengah
wacana dan ideologi kultural dalam NRK, dan (3) bagian akhir wacana dan ideologi
kultural dalam NRK. Ketiga hal tersebut diuraikan sebagai berikut.
Pada bagian awal disajikan peristiwa awal wacana NRK yang dilakoni oleh aktor
(tokoh) yang berperan dalam NRK. Pada nyanyian
pengobatan, aktor
yang
dipresentasikan adalah Toma nubalia, Sando, Tomadua, dan Ibulele. Aktor dalam
nyanyian buaian adalah tinanungana dan ngana kodi. Sedangkan aktor dalam nyanyian
duka dan nyanyian dolanan masing-masing adalah sando, dan ngana mpomore. Adapun
aktor yang dipresentasikan dalam nyanyian panjang adalah topo dade langgai, topo dade
manggubine, dan topo karambanga. Semua tokoh tersebut sangat berperan dalam
mengungkapkan ideologi kultural dalam NRK.
Awal wacana NRK dimulai dengan salam pembuka yang ditujukan kepada Tuhan,
dan roh leluhur yang dianggap menguasai kehidupan. Salam ini dimaksudkan untuk
memohon restu agar nyanyian yang dilakukan para aktor berjalan lancar, mendatangkan
berkah, dan memberikan efek magic kepada aktor, yang menurut Erns Cassirer (1990:14)
bahwa magic adalah suatu yang diyakini dapat menimbulkan kekuatan gaib dan dapat
menguasai alam sekitar, termasuk alam pikiran dan tingkah laku manusia. Dalam magic
terkandung suatu keyakinan bahwa peristiwa alam tidak digerakkan oleh kehendak atau
pikiran suatu mahluk pribadi, tetapi oleh suatu hukum kekal yang bekerja secara mekanis.
Efek magic tersebut diharapkan ke dalam jiwa aktor Toma Nubalia ( pimpinan dukun
dalam nyanyian pengobatan) agar dapat menyembuhkan aktror tomadua (pasien). Efek
magic tersebut selalu dipertahankan dengan cara membakar kemenyan, melantunkan
mantra-mantra yang dinyanyikan aktor pendukung lainnya (anggota dukun sebanyak lima
orang), serta dukungan aktor Ibulele (penabuh gendang dan peniup suling).
Untuk mengetahui bagian tengah wacana NRK, peneliti menggunakan kaidah
penghilangan (deletion rule), kaidah generalisasi (generalization rule), dan kaidah

Konferensi Internasional Kesusastraan XXII UNY-HISKI, 2012

229
konstruksi (construction rule). Kaidah penghilangan dimaksudkan untuk menyederhanakan dan menghilangkan bagian wacana yang tidak dibutuhkan. Sedangkan kaidah
generalisasi dimaksudkan sebagai upaya untuk menganalisis data yang telah dipilih agar
lebih spesifik san kongkrit. Adapun kaidah konstruksi dimaksudkan untuk menyusun data
generalisasi menjadi data final.
Pada bagian tengah wacana NRK, terjadi interaksi antaraktor dalam menyampaikan inti pesan. Hal itu berbeda dengan bagian awal NRK, di mana aktor hanya
melakukan interaksi satu arah yang ditujukan kepada Tuhan, roh leluhur, dan menyapa
penonton. Interaksi antartokoh pada bagian tengah NRK membentuk satu alur cerita yang
dapat dipahami secara jelas, dan memberikan makna ideologi kultural masyarakat Kaili.
Ada lima temuan pada bagian tengah NRK yang dipresentasikan oleh aktor yaitu (1)
riwayat, (2) penghargaan, (3) informasi terkini, (4) kerja sama, dan (5) permohonan.
Struktur Mikro dan Representasi idelologi NRK
Struktur mikro merupakan makna wacana yang dapat diamati dengan
menganalisis kosa kata, pilihan kalimat, dan gaya bahasa yang digunakan dalam wacana.
Untuk mengkaji struktur mikro wacana NRK, penulis menganalisis kosa kata dan gaya
bahasa NRK. Kosa kata dan gaya bahasa tersebut merepresentasikan ideologi kultural
masyarakat Kaili. Kosa kata NRK memuat (1) kosakata arkhais, (2) kosakata serapan,
dan (3) kosakata khas bahasa Kaili. Sedangkan gaya bahasa memuat gaya bahasa yang
digunakan dalam NRK adalah: (1) gaya bahasa metafora, (2) gaya bahasa personifikasi,
(3) gaya hiperbol, (4) gaya bahasa repetisi, dan (5) gaya bahasa simile
Fungsi NRK
Fungsi Ritual
Terkait dengan fungsi NRK, maka terdapat dua bentuk NRK yang berfungsi
sebagai ritual, yaitu nyanyian pengobatan dan nyanyian kerja. Pertunjukan nyanyian
pengobatan menampilkan beberapa aktor utama dan pendukung untuk mewujudkan
ritual pengobatan, begitu pula pada pertunjukan nyanyian kerja. Ritual pengobatan
dilaksanakan oleh sejumlah sando (dukun) dengan property yang melibatkan banyak
pendukung. Sedangkan pada nyanyian kerja, ritual dilaksanakan oleh ketua adat atau
tokoh masyarakat dan petani untuk memulai suatu pekerjaan membuka lahan pertanian
atau perkebunan.
Ritual pengobatan dimulai ketika toma nubalia (dukun yang memimpin ritual
pengobatan) telah siap mengenakan siga dan puruka mbuku (ikat kepala dan pakaian
khas dukun) yang diikuti oleh delapan orang dukun lainnya, serta penabu gendang dan
peniup suling. Mereka duduk melingkar, sementara sang pasien duduk bersila di tengahtengah dukun. Sebagai pertanda ritual dimulai dilakukan pembakaran dupa sampai
menghasilkan bau harum dari gumpalan asap dupa. Pada saat itu semua sando langgai
(dukun pria) meneguk tuak yang telah disiapkan sebelumnya. Pada saat itu semua dukun
melakukan pemujaan dan pemanggilan roh leluhur agar masuk ke tubuh mereka.
Pemanggilan tersebut dilakukan dengan menyanyikan puji-pujian yang berupa
permohonan untuk melakukan ritual pengobatan.
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Fungsi Sosial
Nyanyian rakyat memuat banyak hal yang berhubungan dengan kehidupan sosial
masyarakat pendukungnya. Ia mengungkapkan kondisi dan situasi sosial-kultural,
identitas, dan harapan masyarakat pendukungnya. Hampir semua hasil sastra lisan di
nusantara ini mengungkapkan persoalan-persoalan yang menyangkut kehidupan
masyarakatnya.
Sehubungan fungsi sosial pada pertunjukan NRK khususnya nyanyian panjang dan
nyanyian pergaulan, terjadi interaksi antara penyanyi dengan penonton maupun antara
penonton dan penonton. Situasi tersebut selalu terjalin manakala dilangsungkan
pertunjukan di setiap kegiatan. Terjalinnya hubungan tersebut karena pada pertunjukan
kedua nyanyian itu tidak disiapkan khusus kursi kepada penonton. Penonton bebas
memilih tempat dimana ia menyaksikan pertunjukan. Keadaan demikian ini menyebabkan
terjadinya interaksi antarwarga tanpa dibatasi oleh status sosial.
Fungsi sosial dalam NRK, tidak hanya dapat dirasakan pada situasi persiapan dan
saat pertunjukannya saja, tetapi yang paling penting adalah isi NRK mengungkapkan
berbagai persoalan sosial yang dapat dijadikan teladan sebagai bekal dalam
melaksanakan hidup di masyarakat.
Fungsi Pendidikan
Sastra lisan, khususnya NRK memuat beberapa nilai luhur yang berfungsi untuk
pendidikan. Dalam perwujudannya, nilai-nilai luhur itu antara lain terdiri dari nilai religi,
nilai filsafat, nilai etika, dan nilai estetika. Nilai-nilai itu perlu dijadikan landasan
pendidikan, khususnya pendidikan moral. Usaha pengangkatan nilai-nilai luhur tersebut
didasari oleh anggapan bahwa nilai-nilai itu
dapat dipergunakan sebagai upaya
penyesuaian diri dengan peradaban dunia masa kini, dalam arti manusia memiliki
mentalitas yang mampu menanggulangi tekanan berat yang berupa masalah-masalah
yang ada di lingkungannya.
Pendidikan moral yang “mengobati” mental sangat perlu mengingat baik buruknya
nasib suatu Negara bergantung kepada mental warganya. Untuk menciptakan mentalitas
yang baik itu diperlukan nilai yang memperhalus budi nurani manusia. Sehubungan
dengan fungsi pendidikan tersebut, Amir (1990) mengungkapkan bahwa dalam
pendidikan diperlukan nilai progresif yang fururistik, juga diperlukan nilai konserfatif (yang
digali dari budaya leluhur). Hal tersebut dapat dipahami, mengingat pendidikan nasional
kita dilaksanakan dengan maksud agar para siswa dapat maju dan moderen (hidup
progresif), mengikuti perkembangan zaman, hidup yang dapat merencanakan masa
depan (futuristik), sekaligus juga mencintai budaya dan bangsa sendiri (pendidikan yang
nasionalistik). Lebih lanjut Amir (1990:35) mengungkapkan bahwa kita perlu
melaksanakan pendidikan sastra yang ideal, yaitu pendidikan sastra yang bersemangat
cinta alam dan Tuhan, cinta kemanusiaan dan hidup, idealistic-humanistik, culturalnasionalistik, dan pendidikan sastra yang imbang. Untuk itu perlu adanya pengkajian
terhadap bahan-bahan yang diwariskan leluhur kita.
Fungsi Komunikasi
Fungsi informasi dalam NRK paling banyak dituturkan oleh juru nyanyi, hal ini
disebabkan karena dalam NRK didominasi oleh pesan dan amanat yang memang
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merupakan tujuan utama pertunjukan NRK. Data penelitian menunjukkan bahwa pesan
dan amanat yang dituturkan menyangkut perihal etika, tanggung jawab, motivasi,
hubungan sosial, kejujuran, penghargaan, koreksi diri. dan perihal keadilan.
Nilai NRK
Nilai Religius NRK
Nilai religius adalah nilai yang berkaitan dengan keterkaitan antara manusia
terhadap Tuhan (Dojosantoso. 1986: 3). Ni1ai tersebut selalu dijunjung tinggi manusia
yang saleh di manapun Ia berada, dalam keadaan susah maupun senang. Seluruh rasa,
cipta, dan karsanya bersandar pada nilai tersebut, yang akan membimbingnya menjadi
hamba Tuhan yang saleh.
Nilai religius yang terdapat dialam NRK, meliputi nilai keimantauhidan, nilai
peribadatan, dan nilai keichsanan. Nilai keimantauhidan merupakan pengakuan manusia
tentang adanya Tuhan. Pengakuan tersebut disadari oleh manusia setelah diperhadapkan
pada hal-hal yang di luar kemampuannya. Pada saat tersebut manusia merasa dirinya
tidak berarti dibanding kemampuan tersebut. Pengakuan manusia terhadap Tuhan
ditandai dengan getaran pada dada yang mengakui bahwa ada sesuatu yang menguasai,
yaitu Tuhan. Pengakuan tersebut disertai pula dengan pengakuan sifat-sifat Tuhan yang
sempurna, llengan mengakui adanya Tuhan, manusia merasa dekat dengan-Nya dan
berusaha mencapai kedekatan yang sempurna.
Nilai ichsan tersebut tidak hanya berkaitan antara manusia dengan Tuhan, tetapi
juga antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam sekitarnya, dan manusia
dengan penghidupannya (diri pribadi).
Nilai Filsafat NRK
Dalam NRK terdapat perenungan dan pemikiran mengenai kehidupan
(sehubungan dengan nilai fi1satat). Nilai filsatat yang terdapat dalam NRK berbeda
dengan nilai filsafat barat yang setiap pemikiran berintikan pertanyaan apakah manusia
itu (rumusan Ulvemans, dalam Ciptoprawiro, 1980:21). Dalam filsatat masyarakat Kaili,
pertanyaan yang diajukan bukannya apakah manusia itu? meiainkan manusia diasumsikan sebagai suatu kenyataan. Dari kenyataan itu barulah diajukan pertanyaan: dari
mana asalnya, dan kemana akhirnya manusia itu? Sehubungan dengan nilai tilsafat
tersebut, yang diungkapkan dalam NRK yaitu masalah (1) manusia sebagai makhluk
Tuhan, (2) manusia sebagai makhluk sosial, dan (3) manusia sebagai makhiuk pribadi.
Keketiga masalah tersebut mengenai cara manusia meiangsungkan hidup, mempertahankan hidup, dan mengembangkan hidup. Nilai filsafat NRK yang mengatur manusia
sebagai mahluk Tuhan mengungkapkan kelahiran, jodoh, rezeki, dan kematian.
Nilai filsafat NRK menyangkut manusia sebagai mahluk sosial menggambarkan
gambarkan pemikiran dan perenungan yang mengungkapkan bahwa manusia ditakdirkan
sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial ia tinggal bersama masyarakat dan hidup
bermasyarakat pula, oleh karena itu ia harus menuruti norma, hukum, dan niiai dalam
masyarakat itu. Untuk mencapai tujuan hidup sosial yang memiliki harkat, martabat, dan
derajad sosial yang tinggi ia harus melaksanakan, mempertahankan, dan
mengembangkan hidup sesuai dengan norma, hukum, dan nilai yang benar.
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Sehubungan nilai filsafat NRK menyangkut manusia sebagai mahluk pribadi
mengungkapkan kewajiban mengembangkan hidup pribadinya. Untuk mengembangkan
hidup pribadi tersebut dapat dilakukan secara fisik, nonfisik (mental), dan spiritual.
Mengembangkan secara fisik dapat dilakukan berupa membuat rumah, pakaian, dan
meningkatkan kesehatan, kebersihan, dan keamanan.
Nilai Etika NRK
Nilai etika adalah nilai yang mengatur tatakehidupan manusia yang bersumber dari
filsafat dan agama. la sangat diperlukan manusia dalam melangsungkan kehidupannya,
baik sebagai hamba Allah dan khalifah Allah di muka bumi, sebagai makhluk pribadi, dan
sebagai mahluk sosial.
Adapun nilai etika yang terdapat dalam NRK meliputi (1) manusia sebagai mahluk
Tuhan yang mencakup (a) melangsungkan hidup, (b) taqwa, (c) setia kepada Tuhan, (d)
menyatu dengan kehendak Tuhan, (e) pemahaman dan penghayatan terhadap nilai
ketuhanan, dan (f) mengamalkan nilai ketuhanan; (2) etika terhadap diri pribadi meliputi:
(a) mencintai diri sendiri, (b) hormat dan menghargai diri sendiri, (c) setia pada diri
pribadi, (d) menyatu dengan kehidupan pribadi, (e) pemahaman dan penghayatan
terhadap nilai pribadi, dan (f) mengamalkan nilai hidup pribadi; (3) etika terhadap sesama
manusia mencakup (a) cinta terhadap sesame manusia, (b) hormat terhadap sesame
manusia, (c) setia terhadap kehidupan sosial, (d) menyatu dengan kehidupan social, (e)
pemahaman dan penghayatan terhadap nilai sosial, dan (f) mengamalkan nilai hidup
sosial; (4)
Etika terhadap alam lingkugan mengungkapkan cinta terhadap alam lingkungan.
Nilai Estetika NRK
Nilai estetika dalam NRK mencakup segi isi dan segi bentuk. Dari segi isi, NRK
mengungkapkan amanat yang penting dalam kehidupan. Sedangkan dari segi bentuk,
menyangkut nilai senipertunjukan yang terdiri dari (a) aktor, (b) musik, (c)properti, (d)
kostum, (e)pemanggungan, dan (f) penonton.
Penutup
Dari hasil analisis yang dilakukan terhadap NRK disimpulkan pertama, struktur
NRK yang meliputi struktur makro, super struktur, dan struktur mikro yang
merepresentasikan ideologi kultural masyarakat Kaili. Struktur makro NRK
mengungkapkan tema-tema umum menyangkut (1) tema gotong royong, (2) tema etika,
(3) tema motivasi, tema kritik sosial, tema patriotisme, dan tema kampanye. Sedangkan
super struktur NRK terdiri dari tiga bagian meliputi bagian awal, bagian tengah, dan
bagian penutup yang dilakoni oleh aktor untuk merepresentasikan ideologi kultural
masyarakat Kaili. Bagian awal NRK merupakan pembuka yang mengikat penyanyi dengan
penonton. Bagian tengah atau inti NRK mengungkapkan riwayat, penghargaan, informasi
terkini, kerja sama, dan permohonan. Sedangkan bagian akhir NRK mengungkapkan
salam dan doa penutup.
Struktur mikro NRK menyangkut penggunaan kosakata dan gaya bahasa yang
merepresentasikan ideologi kultural masyarakat Kaili. Kosa kata yang digunakan dalam
NRK adalah (1) kosa kata arkhais, (2) kosa kata serapan, dan (3) kosa kata khas bahasa
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Kaili. Sedangkan gaya bahasa yang digunakan untuk merepresentasikan ideologi kultural
adalah gaya bahasa metafora, gaya personifikasi, gaya hiperbol, gaya simile, dan gaya
bahasa repetisi.
Kedua, Fungsi NRK meliputi, (1) fungsi ritual, (2) fungsi sosial, (3) fungsi
pendidikan, (4) fungsi informasi, dan (5) fungsi hiburan
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Abstract
Forging a national identity which can be relatively accepted by all members of the nation is, in one
hand, inevitably important in the on going project of national building in Indonesia. On the other hand,
judging from this nation’s volatility, -being young and plural, - this mission has to be taken with great care.
One single mistake such as imposing policies that can disenfranchise one section of the society, the usage of
violence and oppression and the employment of repression to dissenting voices may lead to vertical and
horizontal conflicts which may result in national disintegration. For this reason, leaders as well as other
members of the nation have to find or invent a means powerful enough for the successful completion of this
task. It has to be as effective as it is subtle enough to keep people from stopping to think that they are part
of the same what Benedict Anderson famously coined as ‘imagined communities.’ Therefore, this paper will
show the merit of literature in this imperative project. First, literature offers a space for self-definition for a
nation is actually a narration as Homi Babha notoriously intimated. It is also a space where writers narrate
how national consciousness, the essential foundation of a nation, is forged. Second, literature can unite
people because it provides a means through which solidarity can be constructed by people of diverse
background across the ethnicity lines in Indonesia. Third, literature can take parts in preserving national
tradition as it is a pivotal instrument for a nation to maintain its identity and to make sure that identity
continuous between the past and the present. Fourth, literature provides alternative histories, cultural
tradition and knowledge. They become important because Indonesia is a plural society that exposure to them
will enlighten readers as well as diminish the chance for possible rifts between different ethnicities. Fifth,
literature is able to create certain mode of vigilance toward what Frantz Fanon coined as the pitfall of national
consciousness where the powerful few act as neo-colonizers to the powerless masses. The paper mainly
draws from Leopold Senghor’s theory of Negritude and Frantz Fanon’s theory of anti-colonial nationalism.
Meanwhile, the six plus points of literature in forging and preserving national identity have been adopted from
John McLeod’s summary of both previous scholars’ thought on nationalism and literature in his Beginning
Postcolonialism.
Key words: literature, national identity
“This is my humble confession: I am the child of all nations of the past and
the present. The place and the time of my birth, and parents are mere
coincidences. There is nothing sacred about them.”
---Pramoedya Ananta Toer----

Introduction
This paper embarks from a conviction that literature can serve as a marker for
national identity. For a nation to keep to its existence must
Further, given the right treatment and encouragement literature can even morph into
becoming what people hail as national pride, a reason for a belonging. If some people
it is strong enough to cement the bond between the divergent individuals and declare
themselves as one people, a nation. A thing to c
History has supplied us with enough instances of great nations of the past and the
presents
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which were and are endowed with great literary traditions which serve as their marker or
identity. To name a few, the Mahabharata of India; the tragedies of the Greek;
Shakespeare of England; and Omar Khayyam of Persia are Exhibit A vis-à-vis their ability
engender shared pride among peoples who inherits the tradition along with the ups and
downs faced by those communities.

The Question or Nation
Even though it is not my intention to talk about nation at length, I duly think that I
have to do a bit ground clearing
a. Discussion on nation
b. Nation and narration
1. Discussion: identification
a. Self definition
b. Uniting the nation
c. Preserving national identity
d. Alternative histories, knowledge
e. Vigilance to neocolonialism.
Literature people identify with; national identity
2. Conlusion
First, literature offers a space for self-definition for a nation is actually a
narration as Homi Babha notoriously intimated. It is also a space where writers
narrate how national consciousness, the essential foundation of a nation, is forged.
Second, literature can unite people because it provides a means through which
solidarity can be constructed by people of diverse background across the ethnicity
lines in Indonesia. Third, literature can take parts in preserving national tradition as it
is a pivotal instrument for a nation to maintain its identity and to make sure that
identity continuous between the past and the present.
Fourth, literature provides alternative histories, cultural tradition and
knowledge. They become important because Indonesia is a plural society that
exposure to them will enlighten readers as well as diminish the chance for possible
rifts between different ethnicities. Fifth, literature is able to create certain mode of
vigilance toward what Frantz Fanon coined as the pitfall of national consciousness
where the powerful few act as neo-colonizers to the powerless masses. The paper
mainly draws from Leopold Senghor’s theory of Negritude and Frantz Fanon’s theory
of anti-colonial nationalism. Meanwhile, the six plus points of literature in forging and
preserving national identity have been adopted from John McLeod’s summary of both
previous scholars’ thought on nationalism and literature in his Beginning
Postcolonialism.

http://www.scholiast.org/nations/whatisanation.html
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