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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 judul-
judul 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 makalah-
makalah 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, prosiding-



iv 

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 sebesar-
besarnya 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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‘THE GARDEN HAD QUITE GONE’ AND ‘ 
THE FOREST’S GONE’: 

THE REPRESENTATION OF NATURAL 
ENVIRONMENT IN P. PEARCE’S TOM MIDNIGHT 

GARDEN AND M.T. ANDERSON’S FEED 

 

Leni Marlina 
English Department, State University of Padang 

lenimarlina.11@gmail.com 
 
 
Abstract 

There are many children’s texts dealing with environmental themes which help the implied 
readers to establish a connection between nature and environment. Stephen (2010, p.209) states 
that ‘Literature for young people usually depicts the search for balance as a local issue concerning a 
particular environment and a local community’s conflicted relationships to it.’ In some narratives, 
environmental themes are central to the book, while in others, they are secondary to the plot and 
embedded among other themes. Through this paper I will discuss two children’s texts which draw on 
ecocentric concepts – Phillipa Pearce’s Tom’s Midnight Garden (TMG) (1958) and MT Anderson’s 
Feed (2002).  The genre of first novel is fantasy. The genre of the second novel is science fiction. I 
argue that both of these texts show a strong sense of environmental issues to their implied readers. 
This paper has to aims. The first one is to read ecocritically and discuss how these fantasy and 
science fiction texts represent the natural environment. The second one is to identify the position of 
child readers in regard to notions of environmental decay, human responsibility, past life and 
imagined futures. To discuss the representation of natural environment and the child readers’ 
position toward the texts, I will apply ecocriticism that is defined by Marshal (1994) as an approach 
for ‘literary analysis informed by an ecological or environmental awareness.’ Both of TMG and Feed 
represent the natural environment in different ways.  The first difference is based on the term of 
balance between culture and nature. The second difference is based on the way of representation of 
natural environment. It can be concluded that the child readers of Pearce’s TMG and Anderson’s 
Feed are positioned to have awareness and consciousness in facing the environmental degradation. 
The child readers as the next generation are positioned to find their own action by having 
environmental awareness offered by the narratives. 

 
 Key words: children’s literature, ecocriticism, environmental awareness 

 

 

SHORT INTRODUCTION ON ECOCRITICISM 
Ecocriticism appears as the result of awareness toward environmental issues as 

explained by Stephen (2010, p.209):  
 
In the last quarter of the twentieth century, as environmental issues, especially global 
warming, were recognised as the greatest threat to the continued survival of human beings, 
the concepts of ecopoiesis and ecocriticism were developed in literary and cultural theory from 
earlier discourses about ‘the environment’ or ‘nature writing’. Environmental issues – habitat 
protection, ecosystem conservation, pollution prevention, resource depletion, and advocacy of 
harmonic balance between human beings and natural environments – became major social 
concerns. 
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Additionally, Coughran calls ecocriticism as environmental literary criticism which 
functions to manifest ‘the attempt to come to terms with the absurdity of [humans] 
contemporary ecological predicament’ (2010, p.26). Glotfelty & Fromm state that ‘the 
environmental conditions of an author’s life is pertinent to an understanding of his or her 
work’ (1996, p.xxiii). Furthermore, ecocriticm may discuss ‘how the authors have 
represented the interaction of both the human and nonhuman voices in the landscape’ 
(Glotfelty & Fromm 1996, p.72). In short, the representation of natural environment and 
the interaction between human and the environment in literature can be discussed 
through the lens of ecocriticism. 
 
PHILIPPA PEARCE’S TOM’S MIDNIGHT GARDEN (TMG) 

There are some writers of fantasy fictions who wrote about the local landscape 
that is often an integral part of their daily life and made the sense of place is an important 
aspect of their literary works for children.  Landscape refers to ‘the non-human elements 
of place—rocks, soil, trees, plants, rivers, animals, air—as well as human perceptions and 
modifications’ (Marshal, 1994).  

 One of the best-known writers who made the landscape a central element in her 
fiction was the British novelist Philip Pearce. Tom’s Midnight Garden (TMG), for example, 
it is a classic children's fantasy first published in England in 1958. It is set in the fictional 
places of Ely, the Fens and Castleford in England where its author have lived. The action 
of the novel revolves around the land and surrounding areas. The story is narrated in the 
third person point of view which depicts a boy who spends his summer in his uncle’s flat, 
where he finds a magical wonderful garden. Pearce also portrays the surrounding 
landscape of the garden as a utopian landscape for children to play in healthy 
environment.  For her masterpiece of TMG, P. Pearce was awarded the Carnegie Medal - 
the British award to the best-written children's book.  Inspite of being categorized as time 
fantasy book, I argue that the text of TMG strongly plays with ideas of natural 
environment.  
 In the beginning of TMG narrative, the readers are introduced with a boy 
protagonist, Tom Long, who is angry and sad.  External narrator focalises that Tom 
desires to spend her summer time with his sibling, Peter. Tom wishes he could play with 
Peter and enjoyed the summer time in their small but beautiful garden which is described 
below: 
 

Town gardens are small, as a rule, and the Long’s garden was no exception to the rule; there 
was a vegetable plot and grass plot and one flower-bed and a rough patch by the back fence. 
In this last the apple-tree grew: it was large, but bore very little fruit, and accordingly the two 
boys had always been allowed to climb freely over it. These holidays they would have built a 
tree-house among its branches (Pearce 1958, p.1) 

 
Unfortunately, Tom has to leave the garden and his mother has to let him taken by his 
uncle, Allan Kitson, to stay temporarily in another town. A garden often used symbolically 
as one of places that have special symbolic significance in children's literature - where 
miraculous events can happen. I assume that a garden is a small and simple ecosystem 
which allows humans and other living things to interact with the environment nearby.  
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Tom’s desire of playing in the garden becomes much bigger after arriving at his 
uncle’s house; but there is no garden at all and he has not met any playmate at his 
uncle’s flat (p.4). Living in the flat, Tom is imprisoned by his sleeplessness and 
boringness. His sleeplessness is probably caused by his unsatisfied feeling of having no 
appropriate place to do physical activities outdoor; and longing to have a friend to play 
with.  Accidentally, Tom finds a magical beautiful garden in the backyard of Kitson’s flat. 
The garden is magical because it can be seen only by Tom at midnight; and it is invisible 
during the day. The garden is called Midnight Garden.  

Tom still remembers when his uncle and wife told him that there was no any 
garden at the flat. In contrary, the boy finds a large and wonderful garden as he 
focalises: 

 
Nothing …. Only this; a great lawn where flower-beds bloomed; a towering fir-tree, and thick, 
beetle-browed yews that humped their shapes down two sides of the lawn; on the third side, 
to the right, a greenhouse almost the size of a real house; from each corner of the lawn, a 
path that twisted away to some other depths of garden, with other trees (Pearce 1958, p.19-
20). 

 
For Tom, having a house with a garden is a necessary thing. In contrary, for his aunt – as 
the adult character, having a garden is impossible thing (Pearce 1958, p.19-20) as 
dialogue below: 
 
 [Tom]  : “I meant, What a pity! Wouldn’t it be nice if there were a garden  

    at the back of the house – with a lawn and trees and even  
    a greenhouse?” 

 [Tom’s aunt] :  “It would be nice, too, if we had wings and could fly, Tom.” 

   
 In TMG, the readers are positioned to be sympathetic to the boy who escapes 
from the real life (flat without any garden) to his fantasy world with  utopian 
environment- midnight garden. Kermode (2000, p.55) states that the thoughts of fantasy, 
concerned not only with providing each kind with some convenient mental equivalent but 
projecting the desires of the mind on to reality. Tom’s utopian environment exists because 
of time shift or time traveling experienced by Tom himself. Time traveling is common in 
children’s literature as stated Steward (2010, p.232) that fiction can be written for young 
readers by incorporating time shifts wherein a character travels from one time to another. 

Tom is transported back-forwardly for few nights to healthy environment of 
wonderful midnight garden as the contrast of ‘A sort of back-yard, very poky, with rubbish 
bins. Really nothing to see’ (p.19) as described the limited omniscient narrator: 

 
The green of the garden was greyed over with dew; indeed, all its colours were gone until the 
touch of sunrise. The air was still, and the tree-shapes crouched down upon themselves. One 
bird spoke; and there was a movement when an awkward parcel of feathers dislodged itself 
from the tall fir-tree at the corner of the lawn, seemed for a second to fall and then at once 
was swept up and along, outspread, on a wind that never blew, to another, farther tree: an 
owl. It wore the ruffled, dazed appearance of one who has been up all night (Pearce 1958, 
p.37). 
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I assume that Midnight garden is identical with botanical garden. Botanical 
garden reveals the unseparated link between nature and children. It depicts the 
appreciation of free children toward beautiful nature. More completely, Hines (2004, 
pp.17) explains botanical garden as below: 

 
Nineteenth-century botanical children’s literature connects two of the primary obsessions of 
the preceding romantic period: nature and children. Produced in the wake of the Industrial 
Revolution during a period of environmental devastation and deplorable child labor practices, 
these narratives depict beautiful nature, free children, and an intricate connection between 
them – a connection through language, through sympathetic analogy, and through botanical 
models for child rearing.  

 
Midnight Garden, like most of traditional or classic children’s literature, is set in the 

countryside or in quite secluded places. Midnight garden is like a closed miniature world 
that the child can gradually come to enjoy the landscape. At Midnight Garden, the fresh 
natural environment is inhabited by several of flowers, trees and some animals, and 
children who enjoy playing and spending their time in it.   The interaction with garden 
teaches children about ‘their relationship to the natural world’ and it also accesses ‘the 
sympathy through analogy and metaphor to children’ (Hines 2004, p.26). 

Furthermore, Midnight Garden is not just depicted as a usual limited garden close 
to the house, but it has link with the larger landscape with beautiful and healthy natural 
environment like public meadow and river as narrated below:  

 
Tom saw beyond the garden and the house, to a lane, down which a horse and cart were 
plodding. Beyond the land there was a meadow, and then a meandering line that he knew 
must be the river, The river flowed past the meadow, and reached the village, and past that. 
It reached a white handrailed bridge and slipped under it; and then away, towards what pools 
and watermills and locks and ferries that Hatty and Tom knew nothing of? So the river slipped 
away into the distance, in the direction of Castleford and Ely and King’s Lynn, to the grandeur 
of the sea (Pearce 1958, p.120-121). 

 
River is very popular subjects of representation for ‘moving panoramas’ because 

the existence of the river provides ‘a sense of connection between the various scene’ 
(Byerly 2002, p.87).  In Tom’s real world, there is no more such beautiful and healthy 
river. His aunt shows him the same river he saw at Midnight Garden. However, what Tom 
faces now is that ‘This river no longer flowed beside meadows: it had back-garden strips 
on one side and an asphalt path on the other’ (p.156) and the worse thing is that no fish 
can alive in it because of dangerous pollutant as focalised by other character who is 
fishing: 

 
“There aren’t any fish,” […]. He stood and by a notice that said: “WARNING”. The council 
takes no responsibility for persons bathing, wading or paddling. These waters have been 
certified as unsuitable for such purposes, owing to pollution (Pearce 1958, p.156). 

 
Environmental pollution included water pollution has occurred in many places and on 
various levels of danger and level of consideration – ‘from the implicit environmental 
concern […] to explicit environmental thriller’ (Garrad 2012, p.13). 
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By having a time shift in TMG, the readers’ attention is brought to the manner in 
which Tom, as a child protagonist seems divided between past and present. Through the 
time split, the implied readers are positioned to understand significance of Tom’s time and 
place within the texts.  There are two settings of Tom’s place: real world (present time) 
and fantasy world (past time).  Tom’s real world is at Ely, the Fens, and Castleford in 
England set at nineteenth century (p.4). Tom’s fantasy world is at the same places, but 
set at Victorian age as focalised by grown up Tom’s new playmate in midnight garden - 
Mrs Bartholomew – ‘I’m a Victorian’ (p.216).  

In the nineteenth century, the construction of factories along the banks of the 
River Aire in its Castleford reach turned them into neglected, polluted and underutilised 
spaces (Bordas 2008). In this century, there was highly industrialized which use huge 
lands for business and factory an there were no more gardens as large and beautiful as in 
Victorian age.  As a result there is the increase of the land use and pollution. The lost of 
Midnight Garden is, perhaps, as a reflection of the naiveté of industrialization in Britain, as 
it moves towards moral irresponsibility and environmental destruction.  

In contrast, Ely and the Fens until the eighteenth century (Victorian age), the 
period where Midnight Garden found by Tom,  were used to become fertile farmland, 
containing around half of agricultural land in England (McLachlan 2011). This era is called 
pre-industrial life which still keeps a very healthy environment.  Kerridge (2012, p.11) 
states that ‘Romantic love of wild nature […] for pre-industrial life had been a feature of 
many political and cultural movements, conservative and revolutionary.’ 

The last time Tom seen by Hatty, she says to herself ‘[Tom]’s gone; but the 
garden is here. The garden will always be here. It will never change’ (p.220). In fact, 
when the time passed and young Hatty had got married with Barty, the garden 
disappears because of human’s (Hatty’s cousin) economic reasons. Midnight garden and 
the surroundings beautiful landscape such as meadow are sold to be built new houses. 

 
The house already looked very different now by then. James had been short of money, and so 
he’d sold first the two meadows, and then the orchard, and then even the garden. The garden 
had quite gone, and they were building houses at what had been the bottom of it, with their 
garden strips where the yew-trees and the lawn had been. None of the trees was left 
standing, except Tricksy (Pearce 1958, p.156). 

 
The disappearance of Midnight Garden situates the implied readers to raise their 

awareness toward the environmental change in a very close ecology where children are 
used to play around.  Sigler states that: 

 
Environmental awareness  […] exemplifies children's literature's long tradition of nurturing ideologies 
and issues that the prevailing literary culture regards as subversive or insignificant—terms that, in an 
often trivialized genre, can ironically come to mean much the same thing (1994, p.148). 

 
Besides raising environmental awareness, TMG also positions the implied readers 

to engage with the introduction of the environmental decay on the surface level through 
Tom’s curiosity on Midnight Garden. Strickland in Harding et al emphasizes that: 

 
The true value of stories is the way in which they offer children images and ideas that help them join 
up the ecology of their inner worlds, or selves, with the ecology of the outer world – not world of 
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economic, political and cultural constructs and measurable, result--‐based goals, but the older, wilder 
worlds of stones, woods and water (2009, p.19). 

 
Hyun states that ‘Children’s learning about nature should be based on their curiosity-
centered intellectual processing’ (2005, p.212). Through TMG, P. Pearce shows children 
how to observe nature, learn about, and love it.  

Overall, there is a significance link between children and their natural surroundings 
in TMG. The child readers in TMG are positions the follow children’s protagonist (Tom and 
Hatty) in having an adventure in a wonderful and healthy natural environment.  
Moreover, TMG text challenges the implied readers to imagine the utopian ecology for 
playing and living such as the one portrayed at Midnight Garden and the natural 
surroundings of countryside in England in Victorian era. Reading TMG through ecocritical 
perception can consider the children place in nature: children enjoy living in healthy and 
beautiful natural environment without any intention to destruct it. 
 
M.T. ANDERSON’S FEED 

Anderson’s Feed is categorized as a science fiction (SF) because it contains an 
imaginative construction of possible futures (Stapledon, 2002:196). Franklin (2009:23) 
defines SF as defining feature of modern culture and society. It is a period expression of a 
technological, scientific, industrial society (Sterling, 2009:242).  I argue that Anderson’s 
can function as cautionary narrative that explores issues of posthuman technologies, 
consumerism, industrialisation, and environmental degradation.  In this discussion, I will 
focus on the issue of environmental degradation. 

Anderson’s Feed is set in dystopian world.  The representation of dystopia world is 
often contrasted with utopian world in depiction of environmental issues.  Bradford et al 
explains that ‘One of the more extreme polarities of utopian and dystopian representation 
appears in the relationship between nature and culture in depictions and interpretations 
of natural environment’ (2007, p.79). Bradford et al continues her explanation by stating 
that dystopian narratives in children’s literature ‘will not typically incorporate the full range 
of benefits which might flow from positive environmental policies, [but] alludes to them as 
absence or loss.’ 

Correspondingly, the dystopian world is associated with global issues such as 
economic and environment.  As stated by Bullen and Parsons (2007:128): 

 
“In its dystopic aspect, the individual is politically disengaged and, instead, co-opted into the 
ideology of the market, currently associated with the global spread of neo-liberal economic 
logic, de-territorialised transnational corporate capitalism, rampant consumerism, and a raft of 
social and environmental side-effects.” 

 
In the beginning of the narrative, the narrator – by using first person point of view 

- introduces the readers with a young male protagonist - Titus who goes to the moon at 
spring break with his friends – Link, Loga, Queenly and Calista- on the moon for a summer 
break. In Anderson’s Feed, the moon is becoming people’s destination for break after 
getting tired or bored living on Earth. However, the moon in Feed is not always as 
beautiful as they imagined as narrated by Titus: ‘We went to the moon to have fun, but 
the moon turned out to completely suck’ (Anderson 2002, p.3).   
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The narrative is continued by Titus’ experience before and after the ‘disconnected 
feed’ period with his old friends and which takes place both on the moon and on Earth. 
Titus also meets an amazing girl - Violet, who knows what life is like without the feed. 
Feed is like an internet chip implanted into humans’ brain which bombardier it host 
information and commercials any time without enabling them to have critical thinking. The 
narrative is ended by an appearing of commercial advertisement on Titus’ feed when he 
was crying on the death of Violet who fights to against the control of feed toward people’s 
life; and shows him awareness toward the environmental decay. 

I argue that Anderson’s Feed strongly alludes the deforestation issue. The dialogue 
between Violet and Titus’s father (in front of Titus) emphasizes that there is no more 
forests left on earth. Oxygen factories had replaced the world's wild plant life as depicted 
in passage below (Anderson 2002, p.125) 

 
“There’s a forest,” said Violet. “It’s called Jefferson Park. We’re thinking about going 

either there, or out to beef country.” 
My dad nodded. “It’ll have to beef country,’ he said. “The forest’s gone.” 
“Jefferson Park?” 
… He [Titus’ father] told us, “Yeah. Jefferson Park? Yeah. That was knocked down to 

make an air factory.” 
… Violet pointed out, “Trees make air,’ which kind of worried me because I knew Dad 

would think it was snooty. 
“My father stared at her for a long time. Then he said, “Yeah. Sure. Do you know 

how inefficient trees are, next to an air factor?” 
“But we need tress!” 
“For what?” he said. “I mean, they’re nice, and it’s too bad, but like … Do you know 

how much real estate costs?” 
“I can’t believe they cut it down!”   

The passage above skilfully positions readers to be sympathetic with Titus’s friend, Violet. 
She represents the young adult’s voice that care of her natural environment, so she never 
agrees with the action of deforestation.   

In contrary, Titus’ father seems support the deforestation so much for the 
economic reasons. In relation with deforestation, Sett (2012, p. x) states that ‘forest, a 
silent victim for more money, more space logs or more agriculture, is being cleared from 
earth’s surface on a massive scale’ which can cause the forest vanished on earth ‘in next 
one  hundred year at the current rate of deforestation.’ Living on Earth without any forest 
left is not only issue on imagined future in science fiction. It has also been issued in 
nowadays passage. As   Harding and Waller (2009, p.1) explains: 

 
Living in the twenty--‐first century and confronted with global warming and predictions of 
environmental catastrophe, children can no longer assume the perfection of the natural world 
as their forbears might have done; indeed lush green woods and sparkling crystal--‐clear seas 
might be deemed something a fantasy in an age of deforestation and pollution. 

 
Similarly to Pearson’s TMG, the ecological crisis of Anderson’s Feed in centred on 

industrial pollution of waterways. Through the voice of homodiegetic narrator, the implied 
readers are reminded of the danger of water pollution nowadays in more radically way: 
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We went to the sea, because there wasn’t time after School TM to go under it. She and I went to 
stand beside it. We watched it move around. It was dead, but colourful.  It was blue when the sun 
hot in another way, and sometimes yellow or green. We had on suits so we wouldn’t smell it 
(Anderson 2002, p.179). 

 
In another part of narrative, Violet’s voice emphasizes how dangerous is polluted sea: 
  

 “You know? I want to run down to the beach, I mean, a beach where you can go in the water. I 
want to have a splashing fight” (Anderson 2002, p.217). 

 
Those passages above skilfully encourage the reader to be aware of the possibility of 
radical environmental decay on the sea which actually have been started happening in 
today’s life. 

Because the polluted environment in Feed is caused by many factors such as 
nuclear disposal, there is increasing of the amount of odd lesions that kept affecting more 
people. Violet starts questioning of living in dystopian environment which most people do 
not care of it as she focalises: 

 
 “Do you know what’s going on in Central America?” 
“Oh, here we –“ 
 “Do you know why the Global Alliance is pointing all the weaponry at their disposal at us? No. 
Hardly anyone does. Do you know why our skin is falling off? Have you heard that some 
suburbs have been lost, just, no one knows where they are anymore? No one can find them? 
No one knows what’s happened? Do you know the earth is dead? Almost nothing lives here 
anymore, except where we plant it? (Anderson 2002, p.272-273). 

 
However, human is more much dangerous thing than the environmental 

catastrophe as stated by (Raglon 2009, p.66) that ‘What is most lethal to the wild is not 
radiation or land mines, not pollutants, or suburban lawns, not gender roles nor our inept 
social constructions of this or that. Humans are more lethal to wilderness than radiation.’ 
In TMG, the human’s guilt on environment catastrophe more likely comes from group of 
business people rather than individual as focalised by Violet: ‘They cut down Jefferson 
Park? That is so like corporate’ (Anderson 2002, p.179). 

Violet questions the deforestation, the poisoning of the planet (as a giant 
ecosystem or biosphere), people with lesions, and the way in which feed insidiously feeds 
off them. All of these issues significantly function to reveal the meaning in text. This is a 
new way of looking at the world for Titus, who has never before questioned his 
technologically enhanced way of life. Unfortunately, Titus does not have enough 
sensitivity to understand the odds things let alone to protest the issues of dystopian 
environment. He just keeps silent and has no agency. However, the young male 
protagonist’s friendship with the young female protagonist has involved him in the 
beginning journey of his environmental awareness. 
 
CONCLUSION 

As I have discussed above, the children in the ear of Pearce’s TMG (set in late 
Victorian era) are still depicted as part of nature. In contrary, the children (young adults) 
in the era of Anderson’s Feed (nearby future) are depicted as apart from nature.  
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However, human remains look superior on environment which cause of environmental 
decay in both of these texts. 

Both of TMG and Feed represent the natural environment in quite different ways.  
Firstly, in the term of balance between culture and nature.  In TMG, the balance of 
human and nature has start changing negatively as the disappearance of Midnight 
Garden. In Feed, there is no more balance left between human and nature. Because of 
unwise human’s action or culture toward the nature, the environment has shown its most 
horrible power. The poised nature has given direct worst impact on human’s life. 

Secondly, in the way of representation of natural environment. TMG represents 
the healthy and beautiful natural environment in the past in order to provide its implied 
readers with an alternate view of reality on environment decay nowadays. In other word, 
TMG text shapes attitudes of the implied readers by contrasting the utopian ecology in the 
past with the temporary environmental crisis. Feed represent humans’ life in nearby 
future with environmental catastrophe in order to provide its implied readers with the 
worst possibility of human’s action or culture toward nature nowadays. In other word, 
Feed text shapes attitudes of the implied readers by contrasting the possibilities of 
dystopian ecology with the ecological utopian visions. 

The danger of environmental degradation is implicitly eluded in Pearce’s TMG and 
explicitly showed in Anderson’s Feed. Both of these children texts show the implied 
readers how bad is living on Earth which is dominated by environmental pollution and 
destruction of natural habitats. In ecocritical perceptions, it is believed that ‘nature, the 
environment, earth itself, are endangered and in need of appropriate management’ 
(Bradford et al 2007, p.91). As fantasy and science fiction in children’s literature, both of 
these texts have shown their significance toward young people’s environmental 
awareness. As Dauer (2004, p. 254) believes that ‘it is fair to say that both science fiction 
and fantasy are at the front of the environmental literature movement.’ All in all, the child 
readers of Pearce’s TMG and Anderson’s Feed are positioned to have awareness and 
consciousness in facing the environmental degradation. The child readers as the next 
generation are positioned to find their own action by having environmental awareness 
offered by the narratives. 
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Abstract 
  Globalization is the name of this age as what happens in another country could be seen and 
also can occur in one country as called borderless. It spreads like flood that can’t be prevented. In 
this era no one escapes from it as it is a part of one’s life. Consequently nowadays no one denies 
interaction with the other country as it occurs the rapid development of sophisticated technology and 
the need to go abroad increases such as further study, working, sandwich and etc. So travelling is 
needed. On the other side travelling creates cultural barrier as every country has its own culture. 
Consequently it creates culture shock. Therefore it is needed cultural awareness. This gives 
understanding of different cultures and also overcomes multicultural. To give clear understanding is 
needed interesting media that is film as it is the favourite one among parts of literature and it also 
gives vivid description of culture shock faced by Liz shown on Ryan Murphy and Jennifer Salt’s Eat, 
Pray, Love film. As travelling woman from America to Italy Liz gets cultural barrier especially in 
language as it is found the different language she has and in Italy. Cultural barrier could happen in 
looking for food, sightseeing and living. These give bad effect to Liz. This effect should be solved 
otherwise getting bigger and harm for her. So that is why it also describes how Liz overcomes her 
problem. By learning the film one automatically is going to have cultural awareness as one knows 
realizes that travelling to different countries faces her different culture and the differences could not 
be avoided and also differences is not always bad. 

 
Key words: film, cultural barrier, cultural awareness, Liz 

 

 

INTRODUCTION 
Globalization is name of this era. It spreads like flood that cannot be prevented. In 

this globalization era no country denies interaction with the other country as it is known 
borderless age. It occurs the rapid development of sophisticated technology so travelling 
is needed as there is a great hunger to see the “other” (Ave in Nuryanti, 1996: 2). It 
means that travelling makes one know the others as a proverb in Indonesia says “tidak 
kenal maka tidak sayang”. On the contrary travelling creates cultural barrier as every of 
traveller and native people have their own culture as one will have misperception about 
the other as Y. Reisinger (1997:129-130) stated below: 

 
“The reason for interaction difficulties is that when tourists (traveller) and hosts (native people) 
interact socially in their own culture they know which behaviour is proper and which is wrong. They 
behave in a way accepted by their respective cultures. They accept proper and reject wrong 
behaviour. Those who are engaged in socially unacceptable behaviour are considered as ill-
mannered. Those who are engaged in socially acceptable behaviour are considered as well-
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mannered.  But when tourists and native people interact with someone from another culture, they do 
not know what behaviour is proper and what is wrong. The behaviour which is seen as proper in one 
culture is not always seen the same way in another culture”. 

 
The statement above explains that every traveller and native person have their own 
culture. People behave based on their own culture. Their behaviour is considered good if 
it is appropriate with the society and it is called impolite if the behaviour is not accepted 
by society. This leads to the question: which behaviour is proper and improper in society 
when they interact with different culture. Proper behaviour in one culture may be seen 
contrary in another culture such as gesture or the body language which vary from culture 
to culture. Sometimes the same gestures can mean different things in different countries. 
For example, thumbs up which is the gesture of praise in many countries, is considered a 
rude gesture in Australia. Bulgarian say ‘no’ by nodding their head, and say ‘yes’ by 
shaking the head side to side. American shake hand when they meet new people while 
Japanese bow to each other; Arabics kiss each other on the cheek. People think and 
handle things differently and it is interesting to explore the differences.  (Winardi, 
2005:270). This condition may make misunderstanding and misinterpretation among 
people who have different culture especially on language. It is not easy for one to 
accurate the new culture that she or he does not experience before. It is very important 
for them to learn and understand the culture before she or he comes to the country 
especially in language as one does not understand the language, she or he cannot 
communicate and have interaction with other people. So that is why before going abroad, 
it could be better if she or he learns and understands the culture in that country to make 
comfortable staying.  Therefore it is needed cultural awareness. One of them can be done 
through Eat Pray Love film. 
 
DISCUSSION 

Nowadays travelling abroad for further study, research, for fun and other business 
cannot be avoided. Consequently one may have cultural barrier as one does not know the 
language, habit, etiquette, religion and emotion in destination country. If it happens, it 
may create cultural shock that causes feeling confusion and anxiety. Further it may be 
stress or depress if it is not overcome. That is why it is needed to learn cultural 
awareness. 
 Cultural awareness includes life, institution, belief, value as well as every day 
attitudes and feeling conveyed not only by language but also by paralinguistic features 
such as dress, gesture, facial expression and movement (Tomalin and Stemleski, 1993). 
Further cultural awareness consists of awareness of one’s own culturally - induced 
behavior, culturally induced behavior of others and ability to explain one’s own cultural 
standpoint. Levin and Adelman (1982:182) suggest to increasing cultural awareness to 
overcome cultural barrier as developing intercultural sensitivity does not mean that we 
need to lose our cultural identities but rather that we recognize cultural influence within 
ourselves and within the others. 
 One way to learn cultural awareness is through film as it is phenomenon from 
reality of all human life as its ability to reach all aspect whose are social aspect, art, 
politic, economy, education and tradition. Further film (also known as movie and motion 
study) is one of the most popular forms of art and entertainment throughout the world as 
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well as a major of information.  From the information it causes social critic aspect, 
education and science. All of them can be picked up by the audience as a study. Besides 
that it gives the audience the information of an event and environment phenomenon 
happened in far place and also it is an art product and culture which can introduce a place 
without visiting as it describes vividly. 
 Eat Love Pray film by Ryan Murphy and Jennifer Salt is a vivid description of 
language barrier as it is a term used to imply all the problems faced by an individual as 
she or he tries to communicate with a group of people who speak a tongue other than 
her or his own. It is prevalent in setting which involve the conglomeration of people from 
different cultures and speaking in different language (West, 1991:2)  
 Liz Gilbert as a main character in Eat Pray Love film travels from America to Italy. 
As American traveller for the first time to Italy she faces many problems dealing different 
language because she does not understand at all Italy language. 
 One of language barrier Liz Gilbert faced is looking for food. One of her purpose of 
travelling to Italy is eating Italian food. She comes to the Cafe to find out Italian coffee 
and napoleon cake. As she cannot communicate Italian language she cannot get what she 
wants as Italian speaks loudly and fast. 
 Another language barrier faced by Liz Gilbert is living. In Italy she stays in Rome 
apartment with Italian maidservant. From the first time they meet, the maidservant 
speaks Italian all the time whereas Liz Gilbert does not understand at all as the 
maidservant talks about the way to take a bath by bringing kettle that contains of hot 
water. Because of Liz Gilbert does not understand does not do what the maidservant 
asks. 
 The next problem faced by Liz Gilbert is sightseeing. As sightseeing is one of Liz 
Gilbert’s activities in Italy, she goes to some public places to have refreshing. While 
having sightseeing she faces some differences of language as Italian uses her or his 
hands when she or he talks. 
 The effects of language barrier faced by Liz Gilbert are important things that 
influence people’s behaviour towards language barrier. The effect is embarrassed as the 
effect of looking for food as she could not communicate well, she is ignored by the waiter 
in the cafe. Moreover she talks stammered and also she does not have the coffee and the 
napoleon cake. 
 Another effect is uncomfortable to interact with other as she stays in Rome 
apartment. She feels uncomfortable to talk with her maidservant to use Italian language 
as her vocabulary is lack and the maidservant speaks fast. This makes Liz Gilbert feel 
uncomfortable to interact with other. 
 The next effect of language barrier is being stress as in sight seeing Liz Gilbert 
sees many Italian people in market use their hands when they talk with the other people. 
Because of her unknown and misinterpretation abut the use of hands makes Liz stress. 
 There are some ways done by Liz Gilbert to overcome her language barrier. One 
of them is she is helped by other people as in the cafe some one helps her to order a cup 
of coffee. Another way is learning Italian language. She practices Italian language with 
her maidservant by opening her Italian dictionary and the last way in overcoming the 
language barrier is imitating other people. When she is in barber shop she tries to use her 



15 
 

Konferensi Internasional Kesusastraan XXII UNY-HISKI, 2012 

hands t speak with other people. Liz Gilbert has learnt it from her friend, Giovanni. 
Although it is difficult she tries hard to know more. 
 Based on the way to overcome language barrier can be classified into say it 
without words, ask for help and confirm meaning done by Liz Gilbert. When no idea to 
say as lacking of vocabularies it will better to use gesture or hand. If it does not work it 
would better to ask help to other people. To increase vocabulary and practice it can be 
done in domestic affair like in apartment with maidservant and to speak and increase 
vocabulary may use dictionary.  

Everyone should know language barrier when interacting with the other although 
it is found out that there are similarity and difference in interacting directly that makes 
living in harmony with society in local, national as well as international that needs concept 
of “the otherness” which appreciates differences and is celebrated by post modern 
(Pilliang, 2006:5; Taufik in Ritzer, 2005:XI). The difference is not bad. It means man 
should not be expected to do the same thing as we do and should not be judged not 
perfect or bad (Fay, 1998:92) except appreciating the difference and not forcing the 
others. Here is the beautiful of pluralism (Astawa, 2005:56) as if everybody has his or her 
own sensitive and awareness towards the difference, one is not going to find out the 
difference but how to look for the similarity from that difference to make strength and 
opportunity that can be developed to get the better life of being nation, state and society. 
The principle appreciates the difference and not forcing someone else to do the same 
thing. 
 
CONCLUSION 

Consequently she or he has to understand the intercultural communication as 
intercommunication is the process whereby one’s culture affects interaction with a person 
from another culture. That is way language has an importance role since language is the 
mean of expression and communication also involves differing perceptions, attitudes and 
interpretations.  

Understanding the language is very important to the traveller when they come to 
the country with different culture from their culture. When someone does not understand 
the language in new place, she or he cannot communicate and have interaction with 
others. So that is why before going abroad it would be better to learn language first 
especially for daily life first to make comfortable travelling and also its culture as human 
life cannot be separated from culture. It can be language, values, attitudes, tradition, 
belief and life style. Besides that learning language and its culture prevent to have shock 
culture. 
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Abstract 
Analyzing American literary works is one of the ways of studying and discovering the values 

of American culture through which literature readers can be convinced how literary works can be an 
effective way to learn and to understand other people’s life and experience. Indian literature, that is 
literature by Indians on Indian subjects, also helps enrich the history of American Literature with its 
many admirable values. Indian literature reflects knowledge about the world that Native American 
people share and, thus, reveals their attitudes, beliefs, and point of view in life. Without this 
knowledge, one can hardly understand that these people have much to learn, such as their native 
wisdom, culture, and spirituality, which they so powerfully possess.  

This paper concerns “Blue Winds Dancing”, as one fine example of Indian literary works 
discussing the merits possessed by Native Americans, which portrays the author’s self-experience. In 
particular, it talks about an Indian who is, at the beginning, doubtful about what kind of self identity 
he wants to possess as he lives far away from his own community to continue his study in a 
university. Influenced much by his new surroundings, the main character seems to be in a huge 
hesitation for either coming home urged by his sentimental feeling of home sickness or continuing to 
stay in his new environment with all the fake ease that he feels among the society who calls 
themselves civilized. As the social values offered by his new community and the racial values he 
innately possesses collide, he is put in an immense dilemma which finally leads him to a big decision 
of his life. 

The further interest of this paper, then, is revealing how a story can depict briefly the 
process of the pursuit of self-identity which, for some people is difficult to achieve. The inner 
conflicts the main character deals with only prove that it is not easy to remain strong-minded in 
holding people’s own values in this rapidly changing society.    

   
Keywords: culture, cultural values, and identity 

 

 

INTRODUCTION 
 Literature has the power to entertain the readers, to teach them with new insights 

and experience, and to document and reflect various social and historical issues. Through 
all the images, figurative languages, as well as countless stunning stories, literature 
captures the readers’ attention by stimulating them with imaginations,                                                     
curiosity, emotions, as well as challenges as they move from one book page to another. 
Not only do the readers learn from all the experiences of life presented through the 
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invented characters with their numerous subject positions, they can also mentally witness 
what happens in every society in every age with all the problems. All this is in line with 
the statement proposed by Roberts and Jacobs (2002, 2) saying that literature is “one of 
the shaping influences of life.” This statement strengthens the idea believing that 
literature is a very important aspect that helps to shape and develop civilization. In view 
of that, one can hardly doubt the significant functions literature performs with all the 
merits it holds. 

For the readers, literature can be a good medium to learn about other cultures.  
They can find out the ways other peoples think and act in response to what occurs in 
every episode of their lives. They can examine on what thoughts and ideas other peoples’ 
norms, rules, behavior and attitudes are based. They can discover how unfair it is to 
judge other people not of the same cultural root using their own values. By doing this, 
they can have a wide understanding of cultural differences and, thus, be aware of the 
importance of tolerance to be able to live in harmony in diversities. This is in accordance 
with Jandt’s statement (2004, 8) that “knowing another’s cultural identity helps people 
understand the opportunities and challenges that each individual in that culture had to 
deal with.” Literature unquestionably has the power and capacity to offer its readers with 
broad and extensive details on cultural experiences by means of the entire elements of 
fiction it enables to provide. 

Regarding the ability of literature in observing the social and historical issues in its 
distinctive ways and in hypnotizing a great number of its readers, one may note that it is 
an effective means to, for example, criticize the society in which the writers live. By 
means of the characters, the stories, the settings, and all the elements of fiction 
presented in the works, the writers can express their disapproval on everything happening 
in their society. They can even say that, for instance, certain values in a certain society 
need to be evaluated, spread, or fixed. With the words or diction they create, the writers 
can make the readers’ eyes widely open about how easily people often form a wrong or 
unfair opinion about a person, a race, or a situation and through the imaginative 
characters, plots, settings etc they can depict all the tragic impacts of doing this. With 
these devices, literature resourcefully shares the good and bad things conducted by a 
certain tribe and finally facilitates the readers with opportunities to take the morals and 
ethics of the stories within them and to leave the wickedness and iniquities those books 
illustrate.  

Among all the kinds of literature existing in America, Indian literature, or stories 
written by native Americans telling about themselves, is also an example of works through 
which the writers find them beneficial to voice all the good values they believe in to 
respond to the negative judgments coming from white Americans. Being underestimated 
by another race is of course very difficult for the members of the disgraced tribe, and, 
thus, these people need to do something to correct all the humiliating and wrong views so 
that they can still hold their pride and dignity. When it is hard for them to show their 
existence in the real sphere, they at least can still express and extend their opinions and 
ideas showing the virtues they embrace as the members of an established race in America 
as well as charm the readers through the stories they create. 

Whitecloud’s “Blue Wind Dancing” also plays its role as the medium for its 
American Indian author to criticize the white society he lives in and to contradict it with 
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his root society. As an American Indian young man living in the white society, the main 
character finds that the situation he faces is a bit difficult for him. In one side he has to 
learn how to be a part of the modern society represented by the whites, but on the other 
side somehow he feels that it is not the identity he wants to possess. As an American 
Indian, all the manners, feelings, thoughts, viewpoints, and way of thinking his ancestors 
instruct have already been deeply rooted in his flesh and blood. The more he learns the 
culture belonging to the whites the more he points out its contradictions to the principles 
his tribe claims to have. Through the fictionalized autobiographical account he creates, 
Whitecloud attempts to depict the inner conflicts that his character copes with, which 
might reflect his own and many others’. 
 
CULTURAL VALUES AND CULTURAL IDENTITY 

The need to identify cultural values is supported by the facts showing that it is 
often difficult to understand and tolerate other people’s cultural values because of lacking 
of knowledge and information about it. Although the term tolerate is relatively simple, the 
efforts to conduct such attitude and behavior are troublesome. Over a long period of time, 
human history has noted how people do not really take this into account when they 
decide to do or not to do a certain conduct, and it results in many calamities caused by 
the limited awareness and understanding on other people’s way of life. Discriminations, 
prejudice, humiliation, chaos, and riots causing a lot of damage and suffering have 
happened because of this. Literature can give the readers lots of depictions on the various 
ways of life that many other people deal with. For example, they can learn about how 
other people think about nature, how they survive within it, the way they treat it and so 
on. Thus, it is clear that by identifying the values of a certain culture, for example through 
literature, one can learn to understand the basic differences between his own values and 
others’ so that he can act accordingly. 

In his book An Introduction to Intercultural Communication: Identities in a Global 
Community, Jandt (2004, 23) states that “every culture provides its members with rules 
of behavior, or norms.” Every member of the culture should obey these guidelines for 
behavior, otherwise he will not be included as a part of this culture. From this statement, 
it can be noted that one is commonly tied to the standards decided by the people of his 
community all his life because when he is not, this will mean that he must be ready to get 
condemnation or even rejection from his society as the result of his deviation from the 
norms. In other words, it can also be said that the way people are devoted to the norms 
originating in their culture will determine whether or not they belong to that culture.  

Through the cultural values that Jandt (2004, 7) defines as “the feelings not open 
for discussion within a culture about what is good or bad, beautiful or ugly, normal or 
abnormal” that the common people in that society agree on, people’s behaviors will be 
guided. Their deeds, manners, opinions, and everything will be greatly influenced by 
these values. Thus, as these values are believed and performed by a large group of 
people sharing many things in common, the outsiders will easily distinguish the unique 
things held by that culture, forming what is called as identity. 

According to Skerreti (2002, 1) cultural identity is “the feeling of relatedness, 
membership, and acceptance.” This can be understood as the qualities that someone 
collectively possesses which define his personality as well as his community’s. From this 
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definition, it can be seen how somebody who belongs to a certain community or culture 
really needs to confirm his identity so that he can state his position especially when he 
counters other people’s values or when outsiders reject or disagree with and question his 
deeds or mindset. As it is shaped and comes from the moralities, thoughts and 
experiences taught by the ancestors within a community from generation to generation, 
this identity is necessary to provide every member of that community with a feeling of 
comfort in terms of acceptance and recognition that he belongs to a certain culture, that 
his ideas are true, or that the norms he follows are based on what his culture believes in. 

However, the case is not always that simple (that somebody belongs to his own 
culture and, thus, he might be different from anybody else, and that being different is all 
right as long as it does not harm others). Often, people of a certain race have to cope 
with the fact that their race is regarded as inferior compared to another race. These 
people have to suffer the humiliation of being misjudged by outsiders. Consequently, 
these people need to struggle to correct all the wrong impressions attached to them and 
to prove that there is no race who deserves to be unfairly treated, that every race is 
worthy with all the ideas and principles they hold, and that no race can claim that they 
are higher or more valuable whatsoever among other races. This problem is also captured 
quite well in the story “Blue Winds Dancing”. All the data related to the story presented in 
the discussion below are taken from Robert and Jacobs’ book entitled Literature: an 
Introduction to Reading and Writing (2002, 121-125). 
 
THE TRADITIONAL AND MODERN VALUES COLLIDING IN BLUE WIND 
DANCING 

In this story, Whiteclouds shows two different points of view between white 
society and American Indian society. White society in this story is told to hold certain 
values or ideas they believe in, which they spread in all over the world, for example, 
through the cultural artifacts they create and sell to people in this universe. On the other 
hand, his people still live traditionally in their reservation, not touched too much by the 
modernism white people are crazy about.  

“Blue Winds Dancing” tells about a young American Indian man who leaves his 
reservation area to continue his study in a university in white society. After some years 
living in the new society, this young man feels that in some way he cannot force himself 
to be a part of white society as he feels very strong homesickness for being far away from 
home. In line with what has been known about American Indians, Whiteclouds illustrates 
the feeling of homesickness by showing his people’s worship and adoration of nature. This 
is clearly shown in the following statement delivered by the main character. 

 
There is a moon out tonight. Moon and stars and clouds tipped with moonlight. And there is a fall 
wind blowing in my heart. Ever since this evening, when against a fading sky I saw geese wedge 
southward. They were going home…. Now I try to study, but against the pages I see them again, 
driving southward. Going home (121). 

     
The mention of the moon, the stars, the fall wind, the sky, and also the geese obviously 
signals the idea about the good relationship between American Indians and nature and 
their admiration toward its beauty. This is one of the notable values the readers can 
always learn from them: the way they treat nature, the thing that has already given so 



21 
 

Konferensi Internasional Kesusastraan XXII UNY-HISKI, 2012 

many things to them, and also to the readers. And there are many other things related to 
the beauty of nature mentioned in the other lines in this story, which convinces the 
readers how beautiful and intimate the bond between these people and their natural 
surroundings is. 

 As the result of his bias on the standards of natural beauty, the main character 
compares between the values of natural beauty belonging to his race and those belonging 
to white society. He finds that the standards attached to the word beautiful are somewhat 
different. In traditional values, people tend to let the natural beauty stays as it does, 
without trying hard to interfere its process, and they are impressed with the natural, wild 
attractiveness it offers. On the other hand, people in the modern society are likely to 
recreate it in their circumstances based on the standards stimulated by their imagination.  

 
But home is beyond the mountains, and I am here. Here where fall hides in the valleys, and winter 
never comes down from the mountains. Here where all the trees grow in rows; the palms stand 
stiffly by the roadsides, and in the groves the orange trees line in military rows, and endlessly bear 
fruit. Beautiful, yes; there is always beauty in order, in rows of growing things! But it is the beauty of 
captivity. A pine fighting for existence on a windy knoll is much more beautiful (121). 

 
It is told that the main character tries to appreciate the criteria of natural beauty 

that white society believes in, yet he thinks that what his people consider about natural 
beauty is more acceptable for him. This reveals how people can form unique thoughts on 
one singular object, which is resulted from their different backgrounds. This also proves 
that the inherent values within a member of a certain race will not easily be diminished 
although he has long been away from his own community. It proves that cultural identity 
is strongly shaped within a person, and, thus, it is difficult to be removed. This shall give 
an idea to those who want to force people from other cultures to be a part of their own 
culture that it is impossible to reject diversities, and that it is ridiculous to come with the 
idea of uniformity. Thus, there is no other way but injecting and developing the idea of 
tolerance in people’s mind: strengthening the view that differences are beautiful. To sum 
up, through these expressions Whiteclouds wants his readers to notice the distinctive 
values one race might hold in terms of the standards given to natural beauty and the way 
in which one race worships and appreciates nature in different ways from what is 
conducted by the people of other races. By contradicting the two different values of 
natural beauty coming from his own race and from white society, he wants to convince 
his readers the good thoughts that are possessed by the people of his race. 

 The data which have been shown previously are not the only parts through which 
the author describes his race’s adoration toward nature. There are many other parts in 
this story reflecting that idea. Further in the next lines of this story, he also mentions the 
existence of the smell of wild rice, venison cooking, rotting leaves, the loons, the birds, 
the bears, the tracks of deer and snowshoe rabbits, the chipmunks, and many others 
related to the beauty of nature (122). He sharply criticizes the concepts of beauty offered 
by the white society by stating that the beauty the white society creates is the “beauty of 
captivity” (121), something which is not genuine and seems unreal. More importantly, he 
thinks that the way his people think about natural beauty is somehow more agreeable 
and suits his viewpoint.     
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In this story Whiteclouds also tries to comment on whites’ everyday life. He 
observes how the life of white people is very much influenced by their determination to 
be successful, rich, or powerful. He finds in this case a big difference from the values 
believed by the people of his race, being unfamiliar with the high-speed and high 
standard of living. All they want is to live peacefully among the other members of the 
tribe befriending their natural surroundings. 

 
The land which is my home! Beautiful, calm-where there is no hurry to get  anywhere, no driving to 
keep up in a race that knows no ending and no goal. No classes where men talk and talk and then 
stop now and then to hear their own words come back to them from the students. No constant 
peering into the maelstrom of one’s mind; no worries about grades and honors; no hysterical 
preparing for life until that life is half over; no anxiety about one’s place in the thing they call Society 
(122).  

 
What he illustrates in the quotation above gives his readers an idea about the thoughts 
and behavior of white people which are probably becoming the thoughts and behaviors 
they also imitate in this modern era. Not only do the readers can see how the writer gives 
his sharp remark about white society, but they may as well have a kind of self-reflection 
about the values they tend to glorify. 

 In the next part of the story, Whiteclouds attempts to express his opinion on the 
thing defined as civilization. From his observation, the values of civilization held by white 
society only restrain human beings’ true desire through the rules and norms it constructs. 
They deal with the so-called selfishness and individualism, in which they only care about 
nobody but themselves. They lead the members of the society to always be ambitious to 
achieve the high standard of living it provokes, to constantly feel dissatisfied with what 
they have got, and to continually be passionate about the idea of consumerism. All these 
are reflected in the following statement.  

                                                                                                                                                           
I am tired. I am weary of trying to keep up this bluff of being civilized. Being civilized means trying to 
do everything you don’t want to, never doing anything you want to. It means dancing to the strings 
of custom and tradition; it means living in houses and never knowing or caring who is next door. 
These civilized white men want us to be like them-always dissatisfied-getting a hill and wanting a 
mountain (122). 

 
Further, he also notes how he thinks that the whites try to influence other people to 
follow what they believe. He sees that the whites want others to be like them by inserting 
the idea of civilization on other people’s mind.  
 

These are all he wants, but other men are not content to let him want only these. He must be taught 
to want radios and automobiles and a new suit every spring. Progress would stop if he did not want 
these things (122-123). 

 
As the reaction to this, the writer captures beautifully and vividly the feeling of the person 
coming from a race which is considered inferior toward people of the more superior 
nation. Again, in the following statement he compares between what he observes from 
the attitudes of the whites and the moralities that his people believe in. He sharply 
criticizes the idea of civilization proposed by the whites by claiming that it is a cruel 
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concept which steals certain important principles the whites should have, the principles he 
believes to lead to peace and brotherhood among people. 

Still, I know my people have many things that civilization has taken from the whites. They know how 
to give; how to tear one’s piece of meat in two and share it with one’s brother (122).  

 
By claiming that the people of his race still hold those important principles, he once more 
contrasts the two different ideas of civilization possessed by his people and the whites. In 
other words, regarding the term civilization, he states his position as an American Indian 
affected by the values of the whites. 

 As the member of a minor race, Whiteclouds also portrays in this story the 
emotion he shares with his people about the feeling of being considered as second-class 
citizens.  

 
But we are inferior. It is terrible to have to feel inferior; to have to read reports of intelligence tests, 
and learn that one race is behind. It is terrible to sit in classes and hear men tell you that your 
people worship sticks of wood- that your gods are all false, that the Manitou forgot your people and 
did not write them a book (122). 

                                                                                                                                                                                                                    
He uses this story he writes to voice his objection to the judgment given to his people. He 
uses his words to reject the ideas used by the whites to harm the good reputation of his 
people. He fights against this wrong understanding by expressing the feeling of sadness 
he has when people say something bad about his race. 

 Being in the white society does not turn his main character to be fully a part of it. 
It is not that he is unaffected by his new surroundings. He does accept the new values 
the society gives, but then, as he soon learns that he does not fit in, he decides to leave it 
despite all the enchanting things in the forms of wealth, success, or power that it offers. 
This is not an easy decision since actually he does not feel to go well with the old people 
of his race either. He gets the impression that somehow he and the other young people in 
his own community, already influenced by the values of modernism, are not completely 
accepted anymore. This puts the main character in a dilemma whether rejoining the old 
community with all the values he adores and, thus, risking his opportunity to catch up 
with modernism or remaining to stay in the white society with all the pains as he cannot 
fully accept the values they hold.       

 As he finally decides to go back to his community, he states his position dealing 
with which cultural values he strongly believes in. This means that he eventually finds his 
own identity after such a fight within his mind in relation to the way he compares the 
values of the whites and those of people of his race. This only proves that, again, cultural 
identity is something shaped and inherent in somebody’s attitudes and way of thinking. 
The people of a certain race would often find it difficult to believe in new values, although 
considered more modern, since they do not come from the concepts that the people are 
in favor of, playing an important role in their everyday life. Accordingly, it is clear that 
somebody cannot force others to follow what he or she believes as pushing others to be 
the part of somebody’s community can mean taking out or removing generations.    
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CONCLUSION 
                                                                                                                                                                                                                                              

 Literature can have a very essential function in life with its power to reshape and 
reconstruct the ideas of human beings. In this case, literature helps people understand 
about the cultures belonging to other races. In its unique ways, it gives a clear illustration 
on the beauty of other peoples’ values. Thus, enjoying or getting along with this kind of 
literary work can make people gets their wisdom and tolerance for appreciating and 
accepting differences. In so doing, literature also facilitates the readers with opportunities 
to live in peace and harmony as they know that they cannot impose their will upon 
somebody else. No doubt that literature carries great and significant merits in it. 
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Abstract 
 Janet Wolff (1989:1) says that art is a social product, thus making literature (as a part of 
art) is not immune from such influence of events happened in society.  This makes literature serve 
as a reflection as well as refraction of what happened in society. This paper would like to see how a 
novel, a memoir, Emak by Daoed Joesoef acts as a reflection of the society. The female figures 
would be the main focus of the discussion as Joesoef described them (his mother and sisters) lively 
because as a memoir, this novel talked about his own life. Joesoef depicted his mother, Emak, as a 
persistent mother that really fought for the family; it was not merely an ode to fantasize his 
gratitude to his mother, as a child should be. Rather, it served as past events narration which 
included Emak as the main character within his story line. Although Saya Shiraisi (1997:71) states 
that this novel might also try to legalize and perpetuate the function of women to men, i.e. 
mothering men, still it shows how vulnerable men are. In contrast to it, this paper also would like 
to see how sinetron in Indonesia portrays female characters as dependent, irrational, emotional, 
passive, and obedient (1999: 254). These depictions however can rarely be found in everyday life. 
This sinetron has been used to educate the society especially females in order to act dependently, 
irrationally, emotionally, passively, and obediently in order to be called good women and thus ease 
them to find future husbands. The result of the discussion shows that a work of art can reflect 
what happened in society as well as refract the reality, thus inviting the readers to critically 
appreciate the work so that they will not be misled. As readers of literary works, we are invited to 
read critically and chew the information carefully before swallow to digest it, since literary works 
might be used by the authority to maneuver and control the society. 
 
Keywords: literature, reflection, refraction, society 

 
 

INTRODUCTION 
Rob Pope in his book The English Study Book: an Introduction to Language, 

Literature, and Culture defined literature as all kinds of artistic or aesthetic writing which 
were counted as creative and imaginative, fictional, stories, and as a product of talented 
writers.1 Novel is written based on imagination although sometimes they are related to 
the real condition. They can be alluded to a certain events or specific people. Sinetron is 
also a work of imagination, this makes sinetron can be included as literature by the 
definition previously stated. As works of art, they (novels and sinetron) are made to be 
enjoyed as novels are made to be read, drama are performed to be seen, poems are read 
to be heard, and sinetron are broadcast to be watched.  

Literary works are sometimes made to criticize the condition in the society in the 
time of making. Janet Wolff in the introduction of her book The Social Production of Art 

                                                             
1 Rob Pope, The English Study Book: an Introduction to Language, Literature, and Culture (London: 
Routledge, 2002) 60. 
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says that “art is a social product”2. Literary works can be considered as art. Thus, in the 
making of a novel, for example, the author who is also the member of a society may be 
influenced by the norm and value within the society where he or she lives. Or perhaps, he 
or she uses his or her work as a means to protest against the condition within the society. 
Therefore we can say that literature is a mirror of life. Literary works can give clues of 
what happened in the society at the time when the works were made.  

Meanwhile, literature can also be used to influence others; to induce certain values 
to the society as the readers. Literature carries powerful forces to penetrate into society’s 
belief through individual reader (sometimes) unconsciously. It is when the purpose of 
reading or enjoying literature is to fulfill readers’ leisure time; some ‘light’ topics or issues 
can be the major choice enjoyed. Females are assumed to spend more time in front of 
television to watch ‘sinetron’. This is seen by TV broadcasters. They create stories which 
are ‘light and sell ‘dreams’. What the readers or audience want to see is not the reality, 
but the ‘false reality’ which they want to live in. They love to see those ‘fairy tales’ in 
order to have a break from their real problems. The existence of false depiction of reality 
enables literature to refract the real condition. 
 
EMAK AS THE REFLECTION OF THE SOCIETY 

Daoed Joesoef’s Emak is a memoir written to share the story of his life that is 
mostly affected by the presence of female characters: his mother, sisters, wife, and 
daughter. It clarifies the importance of these female characters in his life, especially in 
pursuing his dream. The discussion will only limit on the depiction of Emak, Joesoef’s 
mother. 

The mother figure in this novel, Emak is portrayed as a firm, persistent, and open 
minded woman. These kinds of depiction are hardly seen in ‘sinetron’, but it is a common 
view in everyday life in Indonesian society. The discussion on Emak’s characteristics is 
formulated from the analysis of Emak as a mother figure in A Portrait of a Mother as an 
Agent of Change in Some Selected Fiction3. 

One of Emak’s characteristics was firm. She was so determined in deciding her 
children’s education. It is because at that time (around 1930s) in Medan, South Sumatra, 
having higher education was not common especially for girls. Although Emak did not 
know how to read and write Latin letters, she knew how to read and write in Arabic. 
Understanding her own lack of education might become her greatest motive to send her 
children to school, although she had to do it against all odds as shown below: 

 
Dewasa itu pendidikan tradisional yang berlaku di daerah tempat aku lahir dan dibesarkan adalah 
bahwa anak gadis sebanyak mungkin tinggal di rumah, dipingit, sambil belajar dari ibu dan kakak 
membuat makanan, menyulam, merenda, dan berbagai seni rumah tangga lainnya. Sejauh mengenai 
anak laki-laki, sebagian terbesar tidak bersekolah, dapat bermain sepuas hati atau membantu ayah 
melakukan berbagai pekerjaan fisik. Namun semua anak, baik laki-laki maupun perempuan, belajar 
di madrasah atau mengaji di surau. 
 
Berlawanan dengan kebiasaan ini, emak mengirim kakak-kakakku [all girls] ke sekolah; ... “Seni 
hidup yang harus dikuasai oleh kaum perempuan bukanlah seni menyiapkan makanan atau 
mengurus anak semata-mata,” kata emak setiap kali kepada teman-temannya. “Sekolah akan 
membantu gadis-gadis kita memperluas pengetahuan mereka dan mempelajari banyak hal lain yang 

                                                             
2 Janet Wolff, The Social Production of Art (New York: New York University Press, 1981) 1. 
3 Deta M. S. Darta, A Portrait of a Mother as an Agent of Change in Some Selected Fiction (Saabrücken: LAP 
Lambert Academic Publishing GmbH & Co. KG, 2011). 
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kita sendiri tidak mengetahuinya. Anak-anak kita ini pasti akan memerlukan semua itu bila mereka 
kelak menjadi ibu rumah tangga.”4 

 
Emak was also firm when she decided that her children must move to a Dutch 

school to get better education. She contributed in the decision making and her husband 
tended to consent to her idea. At that time, most Indonesians saw the Dutch as enemy. 
People hated anything connected to Dutch. Emak’s brother was known as a patriot 
against the Dutch colonial government, hence making people talk behind her back 
regarding the decision to send her children to a Dutch school. But for Emak it was the 
only way to fight against the Colonial power. Here, she shared her brother’s opinion on 
why the Dutch could defeat the Indonesians for having more knowledge than the natives. 
Thus, in order to defeat them, Indonesians must likewise strive to gain some knowledge. 
This is one of the reasons why she appeared firm and strong. 

Emak was indeed so tenacious. It seems that Emak was a person who usually 
struggled to get the things she considers right. She could exercise her ability in speaking 
personally to other people to influence them in a good way. When she took her son – 
who was too young to enter school but she saw that he was eager to join one – to 
register to one of school which rejected him, she did not give up and tried to speak with 
the school principle to accept her son as one of the students. We can see her 
perseverance from the quotation below: 

 
Emak berusaha untuk mendengarkan dengan teliti namun tetap menawar supaya aku [her son] 
dapat diterima. 
“Saya kira Engku,” ... “untuk menuntut ilmu lebih banyak diperlukan kecerdasan otak daripada 
panjangannya tangan ataupun jari.” 
... 
Demikian kulihat mereka berdua bertukar pendapat. Akhirnya penjelasan emak masuk di akal kepala 
sekolah. Engku kepala sekolah mengubah keputusannya. Aku dapat diterima tetapi sebagai 
percobaan selama enam bulan. (Emak, 84) 

 
Emak was good at communicating her idea to others, as discussed in the previous 

paragraph. She realized her ability and exercised it to get what she wanted. Her ability to 
utter her mind in a good manner had smoothened several issues that her children have to 
deal with. For example, when one of her daughters had to deliver a baby in the hospital 
and she was afraid of not being accompanied by her mother, Emak with her elegant 
manner spoke to the doctor so that she was allowed to accompany her daughter in her 
labour time, although the hospital regulation forbade her to do so at that time. 

 
Karena penasaran emak lalu pergi menghadap dr. Pirngadi. Kami tidak tahu apa – apa yang persis 
dibicarakannya dengan dokter ini, tetapi kulihat wajahnya ceria sekali di saat kembali ke tempat kami 
menunggu. “Beres,” katanya dengan nada gembira. “Emak boleh menunggu si Nani setiap malam, 
mulai malam ini, selama dia dirawat di sini. Sudah saya duga dokter Jawa ini penuh pengertian, 
berperikemanusiaan tinggi.” (Emak, 56) 

 

                                                             
4 Daoed Joesoef, Emak (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010) 82 – 83; 
All subsequent reference to this work will be used in this thesis with pagination only. 
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Emak was also an open-minded person. She had inspired Daoed (her son) to 
continue his study. She said that books were the doors to the world: “Buku adalah pintu 
ke dunia... Dan bahasa asing adalah kunci penting pembuka pintu itu.” (Emak, 78) And 
she said that foreign language was the key to those doors, thus her children must master 
it. Although she could not prove her own words, her son Daoed had done it for her. 
Through learning Dutch, he learnt more books and gathered more knowledge. Her spirit 
had lead Daoed Joesoef to be the first Indonesian who was graduated from Sorbonne, 
France. (Emak, 1) 

Living in a society which did not give an equal opportunity to women did not make 
Emak give up on her dream. Though in her age it was not common for a woman to ride a 
bicycle, she was eager to learn, ignoring the gossips around her activity of learning to ride 
bicycle. This action was a kind of protest against the condition of women at that time, and 
her lack of education did not hinder her to do so. But she did not do it only for herself; 
after she was able to ride the bicycle, she taught her children to ride. In Emak Daoed 
Joesoef dedicated one chapter to show Emak’s eagerness to ride a bicycle. In this 
chapter, the readers will see how persistent Emak was in learning to ride a bicycle. 

Emak, similarly, was not able to read and write Roman words, but she could read 
and write Arabic words. She did not want her children to experience the similar condition. 
She always said about the importance of education for her children, especially for her 
daughters. She also gave advice to other families to give their best for the children 
education. Similarly, when Menur and her family came to say thank you (since Daoed 
helped her when she was bulled by another student) and she noticed that Menur would 
not go to school any longer due to the incident, Emak gave advice not to let Menur stay 
at home and drop her study. 
... 
Mendengar hal ini emak memberi nasihat supaya si Melur terus saja bersekolah karena 
Engku Azhari, selaku kepala sekolah, sudah menangani dengan baik kenakalan si Manap. 
Kata emak, anak-anak gadis kita perlu bersekolah agar tidak ketinggalan jaman. (Emak, 
104 – 105) 

 
Emak was not reluctant to speak her mind. She used to say what she thought 

good and beneficial for others. Emak’s habits of using communicative approach in gaining 
her ‘victory’ in dignified way had become one of the values to make her described 
unstereotypically. She dared to fight against the common tradition to gain development. 
She also was able to join conversation among men, which was not common that time. 
She was quite lucky having environment, her family, which encouraged her to utter her 
ideas. Thus, she could freely discuss about female position in marriage life, children 
especially female education, politics, etc. We can see it in several chapters in the memoir. 

Saya S. Shiraisi said that mother in Indonesian culture means hangat (warmth) 
and kasih sayang (unconditional giving)5. Mother is said to be the source of warmth and 
unconditional giving. This shows how important the mother figure is. She also discussed 
that male dependency over his mother figure was quite clear. In Emak it was shown that 
Joesoef depended on his wife to be his mother figure after Emak passed away. Receiving 
a letter noticing that Emak had passed away, being sad, Joesoef found a comfort on his 

                                                             
5 Saya S. Shiraisi, Young Heroes (New York: Cornel University, 1997) 63. 
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wife figure. “He finds in his wife the very image of the mother whom he just lost.”6 This 
illustrates how strong the character of his mother was, so that her figure remained in her 
son’s heart that he found a wife having similar characteristics. Although Shiraisi stated 
that this novel might also try to legalize and perpetuate the function of women to men, 
i.e. mothering men, still it confirms how vulnerable men are. 

Understanding that the novel is a memoir, most of the events and depiction are 
based on real experience. Joesoef poured out his admiration toward his mother by 
describing her in such a way so that it is in line with the real life that he encountered; 
thus making Emak as an example of a literary work that reflects the portrayal of mother 
at that time. 
 
SINETRON AS THE REFLECTION OF THE SOCIETY 

Watching ‘sinetron’ or soap operas is a kind of daily ritual for most families across 
Indonesia, although they have different local cultural backgrounds and economical status. 
One of the common features of those soap operas in Indonesia is the depiction of 
woman, especially mother in two kinds: the powerful mother and the powerless one. The 
powerful mother tends to over exercise her power. She uses forces to control her family, 
her children; she usually likes to make decisions over family matters, for example on the 
financial issues; she even likes to decide which women or men should be good for her 
children to be her wives or husbands. This type of mother usually occupies the position as 
antagonist in the soap operas. The second type is the weak submissive mother 
(protagonist) who tends to accept anything that happens to her as parts of her fate. 
Thus, she will not do anything to make her life better, because she thinks that no matter 
what she does, it will not make any good. She often pities herself and cries on her 
misfortune.  

As stated before that one of the purpose enjoying literature is for pleasure, 
television programs become one of the favourite ways to enjoy spare times. Since 
television is the easiest way to kill the time and the cheapest way to enjoy leisure time, it 
carries great power to influence its audience. This makes what is sold by television will 
impact greatly in society. ‘Sinetron’, being produced excessively by television holds the 
privilege to be one of the well-known TV programs in Indonesia. Thus, it gives ‘sinetron’ a 
kind of power to influence its immediate audience and beyond. 

Sita Aripurnami in her article discussed several sinetron broadcasted in several 
Indonesian broadcasters in around 1990s7. She mentioned that the sinetrons under 
discussion focused their story in the family affairs, especially in the depiction of female 
characters, both as wives and mothers. Moreover, Novaris Arifidiatmo, a sinetron scenario 
writer, as cited by Aripurnami, said that the theme of sinetron was always about a good 
woman who served as a domestic person8. It means that in order to be called a good 
woman; she has to devote her life in cooking, cleaning the house, washing, and caring 
her husband and children, even if she has other responsibilities outside her ‘domestic’ 
ones. 

                                                             
6 Shiraisi 72. 
7 Sita Aripurnami, “A Feminist Comment on the Sinetron Presentation of Indonesian Women.” Fantasizing the 
Feminine in Indonesia, ed. Laurie J. Sears (London: Duke University Press, 1996) 249 – 258.  
8 Aripurnami 252. 
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Moreover, according to her observation on sinetron, Aripurnami also stated that 
the representation of women in the sinetron was dependent, irrational, emotional, 
passive, and obedient. Some sinetrons have a kind of ‘formula’ to tell their audience about 
good characters. For example, a good wife although earning her own money will still wait 
for her husband to come home without complaint, no matter how late her husband is. 
Another one is a teacher who still has time to take care of her husband and mend his 
socks. There is also a depiction of a strong woman who exercises her power over her 
maid by yelling at her and complaining much about her husband, and thus making her an 
example of a bad wife. She, Aripurnami, also said that the depiction was far from reality. 
In the real life more and more Indonesian women who are active, involved, independent, 
and personally capable9. 

The artificial depiction of women in sinetron is not without purpose. The TV 
broadcasters are full with male authority who would like to perpetuate their kingdom of 
patriarchy. Sinetron also allows each of the broadcaster to create new TV stars, thus it is 
good for the business. This kind of issue should be dealt wisely. Watching sinetron as a 
means of killing the time is legal, but we need to remember that literature can also be 
made as a refraction of the real condition, thus giving the readers or audience the 
fictitious values that we should be aware of. 

 
CONCLUSION 

Emak reflects the real condition in society, especially in Padang, West Sumatra in 
1930s, the time of Dutch settlement in Indonesia. Joesoef’s purpose in writing a memoir 
for his mother is to show his gratitude as well as to give a real portrait of his mother at 
that time. He described Emak, his own mother, as a woman who was firm, tenacious, 
persistent, open-minded, bold, and independent, as well as caring, understanding, and 
loving others. 

While sinetron provides some stereotypical depiction of women which is far from 
reality, meaning that sinetron refracts the real situation in the society. It is done for the 
sake of business as well as due to the control done by the authority. Broadcasted in many 
television channels has made sinetron become a powerful site to manipulate the society.  

In conclusion, literary works have multi purposes; not only to be enjoyed for 
pleasure but also to educate the society. As the readers, as well as the members of 
society, we can learn many things from literature. A work of art can reflect what 
happened in society as well as refract the reality. Sometimes they are used by people with 
power or authority to induce certain values in society. Thus, it invites the readers’ critical 
thinking when they deal with such literary works. We need to be smart in digesting all the 
information provided within the literary works. Therefore, we will not be imprisoned by 
the false belief portrayed by some authorities who use literature as a means to maneuver 
the society.  

 
 
 
 

                                                             
9 Aripurnami 254. 
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Abstrak: 
Makalah ini membahas karya sastra Indonesia karangan Sutan Takdir Alisyahbana Anak 

Perawan Disarang Penyamun dan  karya sastra Amerika Maggie: A Girl of the Streets karya Stephen 
Crane. Kedua karya ini mempunyai aliran tema yang sama yaitu tentang kemiskinan Penulis melihat 
kedua karya tersebut sebagai refleksi kemiskinan yang terjadi pada kedua Negara yang berbeda. 
Paper ini  menganalisis permasalahan utama yaitu kemiskinan dan aspek kebijaksanaannya dan 
upaya penyelesaian yang telah dilakukan oleh pemerintah kedua Negara Amerika dan Indonesia. 
Kajian sastra banding ini adalah suatu studi teks accross culutral   dalam hal ini adalah sosial dan 
ekonomi  yang sangat kental adanya pada karya Stephen Crane ini  yang terbit pada tahun 1893, 
dan novel  karya STA yang diterbitkan pada tahun 1940. Dari kedua karya yang berbeda bahasa dan 
budaya ini penulis melihat adanya unsur kesamaan tema yaitu tentang kemiskinan yang disebabkan 
oleh beberapa aspek diantaranya adalah rendahnya tingkat sumber daya manusia dan kesenjangan 
yang tajam antara masyarakat kelas atas dan menengah kebawah. Dalam karya STA tergambar 
keadaan depresi ekonomi Indonesia pada tahun 1930an yang settingnya  terjadi di hutan daerah 
Sumatra Selatan. tepatnya daerah Lahat.Sedangkan dalam karya  Crane terlihat depresi ekonomi 
Amerika yang dipresentasikan di perumahan kumuh ’slum area’ kota New York, Amerika.  

Analisis ini bersifat deskriptif kualitatif dengan paradigma mimetics, dimana data diambil 
dari teks (kedua karya sastra) dan konteks (buku-buku teks yang berhubungan dengan keadaan 
sosial, budaya dan ekonomi kedua negara yaitu Indonesia dan Amerika) Pertama peneliti akan 
membahas secara intrinsic dan kedua secara extrinsic dan terakhir secara komparasi dengan 
menagapilkasikan  teori Sociology of Literature. 

Analisis ini membuktikan bahwa kedua karya sastra yang   berlainan bahasa dan negara itu 
mencerminkan kemiskinan  masyarakat  Indonesia  dan Amerika dan hal-hal apa yang menyebab 
kemiskinan dan apa yang harus dilakukan untuk menimalisir kemiskinan itu sendiri dan kaitannya 
dengan permasalahan kemiskinan Indonesia masa kini. 
 
   
Kata-kata kunci: refleksi, kemiskinan, depresi ekonomi, naturalisme, sastra banding 

 

 

PENDAHULUAN 
Paper ini menganalisis novel Indonesia yaitu Anak Perawan Di Sarang Penyamun 

(1940) karya Sutan Takdir Alisyahbana (selanjutnya ditulis STA) dan Maggie: A Girl of the 
Streets (1890) karya Stephen Crane (selanjutnya ditulis Crane).  STA merupakan salah 



33 
 

Konferensi Internasional Kesusastraan XXII UNY-HISKI, 2012 

satu penulis roman dan kritik sastra terdepan dalam angkatan Pujangga Baru. Sementara 
itu Crane merupakan pionir aliran naturalisme dalam kesusastraan Amerika.  

Dalam Anak Perawan STA menggambarkan sekelompok perampok yang hidup di 
hutan yang diketuai oleh Medasing. Pada mulanya, ketika dia berumur tujuh tahun 
desanya dirampok dan dibakar oleh sekelompok perampok. Orang-orang kampung, 
termasuk orang tua Medasing ketakutan dan lari meninggalkan kampung mereka, tapi 
Medasing terperangkap oleh api dan bersembunyi dibalik pohon kayu. Sayang sekali dia 
terlihat oleh perampok-perampok itu dan membawanya kehutan dimana mereka tinggal. 
Semenjak itu, Medasing adalah bahagian dari perampok itu yang akhirnya dia menjadi 
dewasa menjadi ketua dalam kelompok perampok tersebut. Cerita kemudian berfokus 
pada hubungan Medasing dengan Sayu anak seorang saudagar yang ia rampok. STA 
menggambarkan keadaan depresi ekonomi Indonesia pada tahun 1930an yang settingnya 
dominan terjadi di hutan daerah Kubu Alam antara Jambi dan Palembang , Sumatra 
Selatan, Indonesia 

Sementara Crane menggambar keluarga Johnson yang hidup di perkampungan 
kumuh kota New York dan tinggal di sebuah rumah yang besar yang dihuni oleh banyak 
keluarga di dalamnya. Disini Crane menggambarkan bagaimana keluarga Johnson hidup 
dengan beberapa orang anaknya yang tidak terpelihara dengan baik, karena rentetan 
masalah yang berakar pada keterbatasan ekonomi. Tokoh yang menjadi pusat cerita 
adalah dua anak keluarga Johnson, yaitu Jimmie dan Maggie. Maggie mendapati nasib 
tragis mati sebagai pelacur. 

Kedua novel ini menggambarkan bagaimana tokoh utama pada masing-masing 
karya sastra, menghadapi kerasnya kehidupan. Inti persoalan adalah strategi tokoh utama 
pada masing-masing novel dalam menghadapi  kehidupan supaya bisa tetap bertahan 
hidup. 

Akhir abad ke Sembilan belas adalah periode transisi di Amerika. Amerika 
menghadapi masalah perubahan dari Negara agraria ke industrialisasi. Ini di sebabkan 
oleh Perang Saudara (1860-1865) yang meninggalkan Negara dalam keadaan kekurangan 
moral dan harta. Transformasi terjadi pada semua aspek kehidupan. Sebagai contoh, 
dalam suatu keluarga, suami atau anak laki-laki terbunuh dalam perang jadi isteri mencari 
pekerjaan karena dia lagi yang bertanggung jawab atas anak-anak mereka. Peran ibu 
mulai berobah karena kematian bapak. Ibu harus mencari nafkah untuk keluarganya. Ibu 
belajar dari perang bagaimana menghadapi hidup yang sulit dan mengatur logistik. 
 Lebih jauh, daerah pedalaman dan metropolitan Amerika masa-masa sesudah 
Perang Saudara dalam keadaan pertententangan politik. Migrasi besar-besaran terjadi 
karena itu kota kota tumbuh. Menjelang tahun 1897, usaha-usaha untuk menciptakan 
kemakmuran yang merata gagal karena inflasi mata uang membuat kehidupan semakin 
sulit. Banyak orang menjadi pengangguran. 
 Maggie sendiri mengambil latar daerah kumuh New York pada akhir abad ke-19; 
masa yang telah lama berlalu namun secara struktural mempunyai kesamaan dengan 
keadaan Amerika Serikat saat ini. Crane memberikan gambaran detil kerasnya kehidupan 
kaum miskin saat itu dalam novel tersebut. 
 Keadaan seperti ini juga terjadi di Indonesia pada awal abad dua puluh yang 
disebut dengan depressi ekonomi. Ini dikarenakan sistim ekonomi kolonial yang secara 
tidak lansung merobah sistem perdagangan. Diskriminasi dalam ekonomi tumbuh. Protes 
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dari buruh tani terjadi yang sering diikuti dengan kejadian kekerasan. Mereka tetap 
menentang politik kolonialisme Belanda. Salah satu aksi mereka yang menonjol adalah 
hasrat dan keinginan untuk mendapatkan kebebasan cara hidup tanpa diinterfensi oleh 
pemerintah. Mereka ingin kembali pada kehidupan sosial communal berdasarkan pada 
persamaan ekonomi diantara individu-individu. Mereka ingin memiliki tanah mereka dan 
juga memanennya sendiri. Hasilnya tidak seperti yang mereka harapkan. 

Sutan Takdir Alisyahbana  dalam karyanya  Anak Perawan di Sarang Penyamun 
yang terbit pada tahun 1940 menggambarkan keadaan ekonomi pada masa depresi 
ekonomi Indonesia. Novel tersebut sebetulnya sudah terbit pada sebuah surat kabar pada 
tahun 1930 an, namun diterbitkan menjadi buku beberapa tahun kemudian. Jika Stephen 
Crane mempresentasikan karyanya di daerah kumuh kota New York, STA 
mempresentasikannya di daerah hutan Sumatra selatan tepatnya daerah Lahat. 

Dari tema yang muncul pada kedua karya sastra dapat disimpulkan bahwa kedua 
karya tersebut mempunyai permasalahan tentang kemiskinan . Masalah yang paling 
terlihat adalah masalah sosial ekonomi  yaitu kemiskinan yang  dekat sekali hubungannya  
dengan rendahnya tingkat sumber daya manusia. Permasalahan ini sangat erat 
hubungannya dengan situasi dan kondisi di Negara Indonesia terutama sekali pada masa 
depresi ekonomi Indonesia dan depresi ekonomi Amerika, ini terjadi pada waktu yang 
berbeda. Bagaimana tokoh utama pada masing-masing karya sastra, karya sastra Amerika 
Maggie: A Girl of the Streets oleh Steven Crane dan karya Indonesia Anak Perawan Di 
Sarang Penyamun oleh STA menghadapi kerasnya kehidupan.  
 Menurut Remak dalam Stallknecht dan Frenz dalam Sastera Perbandingan : 
Kaedah dan Prespektif (1990) bahwa salah satu definisi fungsi sastera bandingan adalah 
tentang kaedah pluralisme. Sebagai kajian sastera, sastera bandingan menerima apa saja 
cara kajian  yang digunakan. Setiap objek kajian mempunyai pendekatan yang paling 
baik. Terpulanglah kepada seseorang pengkaji untuk mencari dan menggunakan kaedah 
pendekatan yang dirasakannya paling sesuai dan paling efektif. Hasilnya mestilah sesuatu 
yang menguntungkan serta berintegriti (12).  Berdasarkan prisip diatas, selain 
menggunakan pendekatan komparatif penulis juga mengaplikasikan teori satra yaitu teori 
sosiologi sastra. Menurut Ratna bahwa penedekatan sosiologis adalah tepat untuk 
menganalisis manusia dalam masyarakat, dengan proses pemahaman mulai dari 
masyrakat ke individu. Pendekatan ini menganggap karya sastra adalah sebagai milik 
masyarakat (59). Dan lebih lanjut Ratna mengatakan bahwa pendekatan sosiologis juga 
memiliki implikasi metodologis berupa pemahaman mendasar mengenai kehidupan 
manusia dalam masyarakat (61). ). Dan lebih lanjut Ratna mengatakan bahwa 
pendekatan sosiologis juga memiliki implikasi metodologis berupa pemahaman mendasar 
mengenai kehidupan manusia dalam masyarakat (61). Berdasarkan uraian diatas penulis 
mengaplikasikan pendekatan sosiologis. Karena penelitian ini adalah penelitian sastra 
bandingan maka pendekatan yang lain adalah pendekatan bandingan. Giullen 
menambahkan bahwa studi sastra bandingan adalah suau ranting dari investgasi sastra 
yang melibatkan kajian sistematis dari gabungan spiritual. Perbandingan itu bisa   dalam 
bentuk gaya, bentuk, tema aliran atau pergerakan sastra. Studi satra banding akan 
menujukkan hubungan-hubungan anatara  dua atau lebih kesusasteraan, seperti satu 
karya dengan yang lain, karya dengan pengarang, pengarang dengan pengarang, dan 
lain sebagainya (1993:69). 
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Pradopo (2002:22) mengatakan bahwa prinsip sosiologi sastra  karya sastra 
adalah merupakan refleksi keadaan masyarakat pada zaman karya sastra itu ditulis. Dan 
pendekatan ini dikenakan pada tulisan-tulisan para kritikus dan ahli sejarah sastra yang 
perhatian utamanya ditujukan pada cara-cara seorang pengarang dipengaruhi oleh status 
kelasnya, ideologi masyarakat keadaan-keadaan ekonomi yang berhubungan dengan 
pekerjaannya. Seorang peneliti sosiologi sastra akan berpandangan bahwa karya sastra 
itu dipersiapkan secara sadar atau tidak sadar oleh keadaan-keadaan masayrakat dan 
kekuatan-kekuatan pada zamannya. Maka tepat sekali disini peneliti melihat konten kedua 
karya, Anak Perawan Disarang Penyamun dan Maggie: A Girl of The Streets karya Sutan 
Takdir Alisyahbana dan Stepehen Crane, adalah representasi kemiskinan Indonesia dan 
Amerika secara menyeluruh. 
 Dengan Sosiolgi sastra Ratna (2004:334) menyatakan bahwa hubungan karya 
sastra dengan masyarakat, baik sebagai negasi, maupun afirmasi, jelas adalah merupakan 
hubungan yang hakiki. Karya sastra mempunyai tugas penting, baik dalam usahanya 
untuk menjadi pelopor pembaharuan, maupun memberi pengakuan terhadap suatu gejala 
kemasyarakatan. Adalah penting membahas kedua karya ini karena diharapkan akan 
memberikan kritikan pada penguasa untuk memperbaiki nasib rakyatnya. 
 Jika sosiologi sastra adalah alat untuk mengupas aspek manifest pada teks, 
pandangan teoritis kritikus sastra Amerika Fredric Jameson, yaitu political unconscious, 
adalah alat yang berguna untuk membedah unsur laten teks. Menurut Jameson, sastra 
menyimpan sisi tak sadar, yaitu realita sosial dan impuls Utopia. Bagi Jameson sastra 
secara umum mempunyai satu tema yang dihadirkan secara simbolik atau alegoris, yaitu 
keinginan dan perjuangan kolektif untuk mencapai kebebasan dan mengatasi batasan-
batasan struktural-ekonomi dalam kehidupan: ”in however disguised and symbolic a form, 
they are seen as sharing a single fundamental theme—for Marxism, the collective struggle 
to wrest a realm of Freedom from a realm of Necessity.” (Jameson 2002: 4) 
 Keinginan untuk hidup di alam merdeka inilah yang disebut dengan impuls Utopia. 
Utopia sendiri selalu ada dalam teks, sebuah proyeksi akan kehidupan yang lebih baik dan 
komunal. Namun ia perlu dikupas karena tidak hadir secara eksplisit. Utopia bagi Jameson 
adalah gambaran simbolik dunia yang berbeda dengan dunia nyata yang penuh 
eksploitasi:  The Utopian idea, on the contrary, keeps alive the possibility of a world 
qualitatively distinct from this one and takes the form of stubborn negation of all that is.’ 
(Jameson 1974: 111). Impuls Utopia dapat disimpulkan sebagai unsur ’revolusioner’ teks, 
karena ia berorientasi pada masa depan yang lebih baik. 
 
ANALISIS 

Maggie dalam novel karya Stephen Crane Maggie: A Girl of the Streets adalah 
tokoh utama yang merepresentasikan seorang wanita yang tumbuh di perkampungan 
kumuh Kota New York. Dia adalah hasil dari sebuah lingkungan yang depresif dimana 
para penduduk telah mengalami depresi karena kegagalan industrialisasi. Crane 
menggambarkan lingkungan dimana Maggie dan saudara-saudaranya tumbuh: 

 
Eventually they entered into a dark region where, from a careening building, a dozen gruesome 
doorways gave up loads of babies to the street and gutter. A wind of early autumn raised yellow 
dust from cobbles and swirled it against and hundred windows…the building quivered and creaked 
from the weight of humanity stamping about its bowels (Crane 1980 : 6). 
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Kutipan di atas memperlihatkan  lingkungan yang  rusak. Segala sesuatunya tidak terletak 
pada tempatnya. Anak-anak bermain dijalanan dengan kaki telanjang dan berkelahi satu 
sama lainnya. Keadaan mereka tidak berbeda dengan para wanita yang kelihatan 
menakutkan sambil mengobrol dengan rambut yang tidak terurus. 

 Lebih lanjut, Crane juga menggambarkan kondisi lingkungan kumuh dimana 
keluarga Johnson tinggal  yang penuh dengan orang-orang kelas rendah. Kebanyakan 
mereka menghabiskan waktunya tanpa mengrjakan sesuatu, hanya menggosip satu sama 
lain. Setelah itu, Crane juga menggambarkan anak-anak yang diabaikan oleh orangtua 
mereka, bahkan para orang tua atau sauadara laki-laki dan perempuan yang lebih tua 
memperlakukan yang kecil dengat sangat kasar, sebagaimana pada data berikut ini :  

 
The little girl cried out: ‘Ah, Tommie, come ahn. Dere’s Jimmie and after. Don’t be a-pullin’ me 
back, ‘She jerked the baby’s arm impatiently. He fell on his face, roaring. With a second jerk she 
pulled him to his feet… (6) 

 
Situasi rumah keluarga Johnson juga digambarkan oleh Crane. Bapak dan Ibu  bertengkar 
satu sama lain sementara anak yang kecil bersembunyi dibawahmeja ketakutan  pada 
pekikan suara keras orang tua mereka atau karena anak-anak mengganggu ayahnya 
istirahat, ayahnya selalu complain rumahnya seperti neraka. Anak-anak dibesarkan di 
sebuah lingkungan yang didominasi oleh kemiskinan, kebencian, ketidakacuhan dan 
kekerasan. Mereka menjadi product lingkungan yang depresi karena masarakatnya tinggal 
disana telah mengalami depresi karena kegagalan industrialisasi yang mengakibatkan 
masyarakat kelas bawah menjadi miskin. 

 Walaupun tingkat depresi meningkat, Maggie tumbuh sebagai seorang gadis yang 
cantik di lingkungan kumuh tersebut, 

 
The girl, Maggie, blossomed in a mud puddle. She grew to be a most rare and wonderful 
production of a tenement district, a pretty girl. None of the dirt of Rum Alley seemed to be in her 
veins. The philosophers up-stairs, down stairs and on the same floor, puzzled over it. (16) 

 
Maggie tidak begitu banyak dipengaruhi lingkungannya. Tidak seperti kedua orang tua 
yang selalu mabuk, tidak peduli dan mudah menjadi marah pada anak-anaknya. Magie 
adalah tipe saudara yang peduli kepada saudaranya. Dia digambarkan sebagai seorang 
gadis yang baik dan innocent di lingkungannya, 

 Kelihatannya interaksi antara Maggie dan keluarganya dan lingkungan sosial 
adalah hal yang penting. Penggambarannya terhadap pengkarakteran fenomena fisik 
memperlihatkan Maggie sebagai manusia yang innocent dikorbankan oleh sistim 
kapitalisme dalam bentuk industrialisasi. Posisinya sebagai korban kehidupan yang keras 
dilingkunagn perkampungan kumuh telah membuatnya tidak seperti anak-anak. 
Perkembangan hidupnya, ketika dia menjadi seorang prostitusi terlihat bahwa tidak ada 
pekerjaan lain yang bisa dilakukannya untuk membantu ekonomi keluarga, walaupun 
sebenarnya dalam hati kecilnya berkata bahwa menjadi seorang prostitusi bukan lah cita-
citanya. Ini digambarkan oleh Crane bahwa proses deklinasi sosial dan ekonomi yang 
secara beangsur-angsur dihasilkan sejalan dengan perkembangan industrialisasi. Pada 
akhirnya, Maggie kehilangan harapan dan kercayaan diri dengan menjadi seorang 
pelacur, dia bunuh diri. Kehidupan keluarga Johnson dan bagaimana Maggie 
mempertahankan dan bertarung menghadapi kehidupan adalah gambaran  masyaralat 
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kelas menengah dan kelas bawah miskin dengan kegagalan pemerintah dalam 
meningkatkan perekonomian masyrakatnya. 

 Gambaran kehidupan yang diberikan Crane pada mahakarya naturalis ini 
sangatlah gelap dan pesimistis. Semua berujung pada hal-hal negatif seperti kematian 
(digambarkan oleh tokoh Ayah, si bungsu dalam keluarga dan Maggie sendiri), 
kemandekan serta ketidakberdayaan (Jimmie dan Ibu), dan kemunafikan (Pete dan 
Jimmie). Setiap individu tidak mampu melawan kungkungan keadaan ekonomi yang 
mendikte mereka. Realisasi diri merupakan hal yang mustahil, karena semua tokoh 
terjebak oleh keadaannya masing-masing. Namun, karya ini mempunyai momen Utopia 
tersendiri. 

 Impuls utopia, atau keinginan untuk terbebas dari kungkungan keadaan dapat 
dilihat dari usaha Maggie untuk melepaskan diri dari kemiskinan dengan mendekati Pete 
yang dianggapnya sebagai penyelamatnya: 

 
Her eyes dwelt wonderingly and rather wistfully upon Pete's face. The broken furniture, grimey 
walls, and general disorder and dirt of her home of a sudden appeared before her and began to 
take a potential aspect. Pete's aristocratic person looked as if it might soil. She looked keenly at 
him, occasionally, wondering if he was feeling contempt. (19) 

 
Namun pada akhir cerita, Crane kemudian membalikkan Utopia tersebut menjadi neraka 
dunia. Setelah Maggie mengikuti Pete dan dikutuk oleh Ibunya sendiri, ia ditinggalkan 
begitu saja untuk perempuan lain. Kehancuran mimpi Maggie ini mempunyai implikasi 
yang menarik, sebuah pesan tersembunyi dari karya: bahwa permasalahan struktural-
ekonomi (kemiskinan) tidak akan bisa dipecahkan dengan solusi antarpribadi belaka 
(hubungan cinta). 

  Anak Perawan di Sarang Penyamun karya STA settingnya terjadi di daerah kecil 
bagian Selatan Sumatra yang disebut Lahat. STA  menggambarkan dengan apik 
sekelompok perampok yang hidup di hutan. Ceritanya dimulai dengan gambaran seorang 
Medasing sebagai ketua perampok tersebut. Ketika dia berumur tujuh tahun kampungnya 
dibakar dan dirampok oleh sekelompok  perampok. Orang-orang kampung pada 
ketakutan dan lari meninggalkan kampong termasuk orang tua Medasing, akan tetapi 
Medasing terperangkap oleh api dan bersembunyi dibelakang pohon kayu. Sial baginya, 
dia  terlihat oleh perampok mereka membawanya ke hutan dimana mereka tinggal. 
Semenjak itu, Medasing adalah bagian dari perampok-perampok dan kemudian setelah 
dia besar dia menjadi ketua perampok tersebut, 

 
Dengan hal yang demikian besarlah ia didalam hutan yang sunyi ditengah perampok itu. 
Penghidupan yang berat menyebabkan ia biasa kan sengsara dan kuat bekerja..lambat laun ia 
menjadi seorang bujang yang kukuh dan bidang itulah ia mulai menurut pergi menyamun..lama 
kelamaan, oleh karena tak lain yang dilihat dan didengarny, tak lain pula kerjanya, maka ia pun 
menjadi penyamun sejati pula..lambat laun iapun menjadi kejam dan ganas, seperti sekalian 
penunggu hutan yang dahsyat (8). 

 
Bergabung dengan para penyamun,  mencari nafkah dengan merampok ke kampung-
kampung adalah menjadi hal yang biasa bagi Medasing karena itulah yang bisa 
dilakukannya untuk hidup. 
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 Lebih lanjut, STA menggambarkan kehidupan di hutan antah barantah yang 
membentuk karakter binatang, Siapa yang paling kuat dialah yang menang. Sama halnya 
apa yang dialami Maggie. Maggie hidup di kota dengan pertumbuhan industrialisasi 
dimana yang miskin bertambah miskin. Para perampok hidup dengan barang 
rampokannya.Selain dari itu, hidup terisolasi di hutan tidak membuat merka percaya satu 
sama lain, lebih arogansi dan lebih tidak menyadari pada arti cinta dan kasih sayang 
diantara manusia, karena mereka tidak pernah disentuh oleh persaan seperti itu. Mereka 
kasar dan brutal, bahkan terhadap teman mereka sendiri. Ketika informan Medasing gagal 
melaporkan sasaran secara cepat kepadanya, maka Medasing menjadi sangat marah, 

 
Medasing mengangkat tangannya seketika dan senjatanya disusunnya ditanah; 
maka berkatalah ia sambil memandang berganti-ganti kepada sekalian teman2nya 
itu: ‘Takutlah kita dibuat serupa itu? Boleh kubakar rumahnya di Pulau Pinang dan 
kubunuh sekalian anak dan istrinya.’ (13) 

 
STA memperlihatkan  bahwa Medasing dan teman-temannya  percaya kekuatan yang 
dashat adalah sesuatu yang hebat dalam membentuk kehidupan. Lebih lanjut  dia 
percaya bahwa lingkungan akan merusak kehidupan, 
 

Dalam penghidupannya sebagai raja rimba seakan2 tak adalah lagi pekerjaan yang lain 
yang mungkin dilangsungkannya…segala dasar sifatnya yang lain, yang terbawa oleh segala 
manusia sejak lahirnya dalam penghidupannya yang ganas itu, bertambah lama bertambah 
lenyap, se-olah2 tak pernah terbawa olehnya turun kedunia…sebagai penyamun sejati yang 
tak pernah bergaul dengan manusia, tak pernah timbul dihatinya keinginan segala manusia 
menciptakan keturunan penyambung hidupnya (38). 

 
STA memberikan dua gambaran karakter yang berbeda, memperlihatkan bagaimana 
manusia dibentuk oleh lingkungannya. Medasing, yang dibesarkan dilingkungan yang 
kasar dan brutal menjadi kasar dan brutal juga,  Karena dia tidak pernah bergaul dengan 
orang lain di luar hutan jadi dia tidak biasa bagaimana sebaiknya memberlakukan orang 
lain kecuali hanya teman-temannya saja.  

STA mengakhiri cerita secara tragis. Semua teman-teman Medasing mati. Dia 
hidup sendirian, dia menyadari  bahwa dia tidak berarti tanpa ada teman-temannya, 
sebagaimana tergambar pada data dibawah ini, 

 
Maka terpikirlah kepadanya, bahwa tak ada gunanya lagi ia tinggal lama2 di 

tempat itu. Sanip telah berpulang dan ia takkan hidup lagi..dengan hal yang demikian 
memandanglah ia keatas tebing yang beberapa kali manusia tingginya. Ketika itu ia ingat 
segala yang dikerjakannya sebelum terjadi malapetaka itu dan ia pun berpalinglah 
mencahari rusa yang membawanya kedalam jurang itu (84). 

 
Kegagalan yang dialami Medasing adalah cara STA mempersenrtasikan keputusasaan 
masyarakat IndonesiaKeputusasaannya terlihat pada fakta bahwa dia menyerahkan 
segala sesuatu pada Sayu. Jelas terlihatbahwa novel ini meliputi masayrakat kelas 
menengah dan bawah dan tidak berpendidikan. 

 Hal yang sangat menarik adalah hubungan antar kelas dalam Anak Perawan. 
Hubungan antara para penyamun dan kelompok pedagang merupakan hubungan antara 
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predator dan buruan. Akibat ketimpangan ekonomi, kehidupan kaum saudagar selalu 
terancam oleh kelompok penyamun. Walaupun demikian, roman ini menghadirkan 
momen Utopia dimana dua kelas tersebut tidak lagi berkonflik. Kedua kelas terhubung 
dengan hubungan khas antara Medasing dan Sayu. Dihadirkan bahwa Sayu hiba melihat 
keadaan Medasing dan dengan tulus merawatnya hingga sembuh. 

STA juga menghadirkan solusi Utopia bernuansa relijius terhadap permasalahan 
kriminalitas. Medasing pada akhir cerita diceritakan bertobat dan tersadarkan akan 
buruknya tindakannya selama ini. Perlu dicermati solusi Utopia pada karya berupa 
hubungan yang baik antar dua kelas dan pertobatan penjahat merupakan sesuatu hal 
yang ideal yang hanya berlaku secara spesifik dan anomali (fakta bahwa Medasing bukan 
berasal dari lingkungan penyamun). Tapi dibalik itu Utopia ini menyimpan kritikan 
terhadap masyarakat kelas: bahwa seharusnya hubungan antar anak manusia tak lagi 
disekat-sekat oleh kelas namun berdasarkan azas saling menolong dan bahwa kriminalitas 
yang berakar dari sistem yang tak adil harus dilenyapkan. 
 
KESIMPULAN 

Dapat disimpulkan bahwa kedua novel memang menghadirkan masalah sosial-
ekonomi dan pengaruhnya pada individu manusia. Individu dihadirkan sebagai makhluk 
pasif, korban dari keadaan sistem ekonomi kapitalistis yang membagi masyarakat menjadi 
dua kubu; yang berpunya dan tak berpunya. Identitas manusia dan nasib manusia, 
terutama bagi kubu yang tak beruntung, merupakan hasil determinasi sistem ekonomi 
tersebut. Maggie tak punya pilihan kecuali hidup sebagai pelacur. Kawanan penyamun 
dalam Anak Perawan merupakan penjahat terhadap kelas pedagang namun merupakan 
korban dari sistem kelas yang tidak memberikan banyak opsi untuk hidup bebas 
bermartabat.  

Juga dapat disimpulkan bahwa kedua novel mencoba melampaui batasan-batasan 
sistem ekonomi tersebut dengan menghadirkan impuls-impuls utopia. Maggie 
menunjukkan harapan dan mimpi yang hancur, demi menghadirkan mimpi yang 
sebenarnya: solusi struktural-ekonomi untuk masalah sosial. Anak Perawan memberikan 
Utopia alegoris dengan hubungan sentimental-romantis yang bebas prejudis antara dua 
kelas sosial; hal yang bisa kita anggap bukan mewakili kenyataan secara umum, tetapi 
harapan akan masyarakat yang lebih baik dimana hubungan antar manusia tidak lagi 
disekat oleh kelas-kelas sosial. 

Yang menjadi bahan renungan bagi kita dan terutama pemerintah adalah 
bagaimana cara merespon terhadap keadaan sosial-ekonomi yang dihadirkan oleh kedua 
karya. Hal ini teramat penting mengingat bagaimana kemiskinan pada kedua negara 
masih saja merupakan masalah struktural. Amerika Serikat telah mengalami jatuh bangun 
dalam bidang perekonomian. Negara tersebut selamat dari depresi ekonomi, 
memenangkan Perang Dunia II, menjadi negara Adidaya hingga sekarang. Kapitalisme 
pun telah bergeser pada bentuk kapitalisme lanjut yang lebih menekankan pada aspek 
konsumerisme. Namun demikian, negara tersebut tetap dihadapkan oleh masalah 
kemiskinan. Negara kita juga telah mengalami perubahan besar. Dari zaman kolonial 
hingga reformasi telah terjadi perubahan mendasar dalam berbagai aspek kehidupan. 
Namun kemiskinan struktural serta angka tingkat kejahatan  masih saja menjadi masalah.  
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Menjadi tugas bersama, rakyat, pemerintah, seniman, akademisi untuk 
merealisasikan harapan Utopia untuk hidup makmur, bermartabat, dan maju. Dua karya 
besar yang menjadi objek penelitian ini telah menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi 
anak manusia merupakan masalah struktural. Kemiskinan bukan masalah antarpribadi 
yang dapat dipecahkan hanya dengan pencarian pasangan yang lebih tinggi statusnya 
atau dengan sekedar empati terhadap yang kurang beruntung. Kemiskinan merupakan 
produk dari struktur ekonomi yang menguntungkan satu pihak saja. Untuk itu diperlukan 
solusi yang juga bersifat structural; sebuah perbaikan mendasar pada sistem ekonomi 
kedua bangsa. Hal ini mungkin berarti memikirkan sistem ekonomi yang lebih kondusif 
untuk perkembangan potensi manusia; sistem ekonomi yang sejauh ini belum terealisasi 
pada dua negara tersebut, yaitu sistem ekonomi kerakyatan. Saatnya kita berpikir akan 
dunia yang berbeda. 
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Abstrak 
 Ada beberapa Puisi Indonesia yang menghadirkan kontekstualisasi pemikiran Kristus di 

masa lampau dan kini.  Hal ini karena penafsiran Kristologi di kalangan Kristiani sendiri pun masih 
menjadi dialektika.  Para Kristolog tradisional atau fundamental memasukkan pribadi dan karya 
Kristus yang ilahiah sekaligus manusiawi. Sedangkan para Kristolog liberal menganggap bahwa 
Kristus menjadi Tuhan itu karena dituhankan dari manusia biasa. Golongan ini lebih menekankan 
aspek kesejarahan Yesus daripada aspek keilahian Yesus. Para kristolog lain, ada di antara 
keduanya. Puisi-puisi yang bermuatan nilai biblikal tidak lepas dari pengalaman penyair dalam 
memandang persoalan ketuhanan dan kemanusian sebagai pengalaman pribadi dan pengekpresian 
gagasan dalam kode-kode puisi yang memiliki estetika, kreativitas, dan kebaruan. 
 
Kata-kata kunci: puisi Indonesia, Kristiani, kesejarahan Yesus, biblikal 

 

PENDAHULUAN 
Pembicaraan teks puisi berwarna Kristiani tidak terlalu banyak dibahas dalam 

analisis kritik sastra Indonesia. Satu di antanranya  A. Teeuw (1984) yang menulis “Sang 
Kristus dalam Puisi Indonesia Baru” (Hoerip ed, 1986:119-136). Namun, analisis secara 
mendalam terhadap Puisi  Chairil Anwar,  Sitor Situmorang,  Rendra, dan Subagio 
Sastrowardoyo belum menemukan simpulan yang jelas  kehadiran Kristus dalam puisi 
Indonesia. Penafsiran puisi sangat tergantung dari hermeneutik yang dilakukan, 
menyangkut perspektif pemaknaan historis, pragmatik, psikologis, dan semantik. Selain, 
makna puisi yang multitafsir. 

Pemaknaan puisi prismatis, yakni puisi-puisi yang menggunakan kata-kata sebagai 
lambang  dan kiasan tentu memiliki cakupan tafsir makna yang lebih “multiinterpreteble” 
daripada puisi diafan yang lebih prosaik. Paling tidak, untuk memahami konsep Kristologi 
(baca: Ajaran Kristus), seorang penganalisis perlu memahami aspek historis , teologis, 
dan sosial ketika teks dikonstruksi. Sebuah teks tidak akan pernah lepas dari konteks 
penulis dan  atmosfer ketika teks diciptakan. 

Makalah ini mencoba menganalisis Puisi-Puisi Indonesia yang yang menghadirkan 
kontekstualisasi pemikiran Kristus di masa lampau dan  kini.  Hal ini karena penafsiran 
Kristologi di kalangan Kristiani sendiri pun masih terjadi dialektika.  Para Kristolog 
tradisional atau fundamental  memasukkan pribadi dan karya Kristus yang ilahiah 
sekaligus manusiawi. Sedangkan para Kristolog liberal menganggap bahwa Kristus 
menjadi Tuhan itu karena dituhankan dari manusia biasa. Golongan ini lebih menekankan 
aspek kesejarahan Yesus (Yesus History) daripada aspek keilahian Yesus. Para kristolog 
lain, ada di antara keduanya. 

Untuk mendekati puisi-puisi yang menghadirkan kristologi, dipakai acuan Ericson 
(2003) perihal karya kemanusiaan, pribadi, dan karya Kristus . Bahan kajian diambil dari 
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puisi Isa dan Doa karya Chairil Anwar, Nyanyian Angsa karya karya WS Rendra, 
Getsemani karya Fridolin Ukur, Perempuan yang Dirajam menjelang malam karya 
Goenawan Mohamad, dan Apakah Kristus Pernah (?) karya Darmanto Jadman. 
 
KONSEP KRISTOLOGI 

Konsep  Kristologi tidak lepas dari konsep teologi. Teologi berasal dari kata theos 
yang berarti Allah dan logos yang berarti pernyataan yang rasional. Teologi merupakan 
interpretasi yang rasional tentang iman keagamaan. Dengan demikian, teologi Kristen 
berarti suatu interpretasi yang rasional mengenai iman Kristen (Ryrie1991:15). 

Berdasarkan focus kajian, teologi dapat  dibedakan dalam teologi historis, teologi 
Alkitab, dan teologi  sistematika. Teologi historis mengacu kepada doktrin yang 
diputuskan dalam konsili gereja, sebagai petunjuk untuk merumuskan mana yang benar 
dan mana yang salah dalam penyataan doktrin. . Teologi Alkitab mengacu kepada  teologi 
pietis (yang berbeda dengan teologi filosofis),  pada Alkitab (yang berbeda dengan teologi 
yang berinterkasi dengan pemikir masa kini)  dan pada eksegesis  (yang berbeda dengan 
teologi spekulatif).  Teologi sistematis menghubungkan data tentang penyataan Alkitab 
secara menyeluruh untuk menunjukkan gambaran total mengenai pernyataan diri Allah 
secara sistematis. Teologi ini meliputi latar belakang historis, apologetic dan pembelaan, 
serta eksegesis, namun fokusnya tentang doktrin Alkitab. 

Munculnya varian berteologi ini menghasilkan semacam dokrin atau ajaran seperti 
pengakuan Iman Rasuli yang diucapkan pemeluk Kristen seperti berikut ini. 

PENGAKUAN IMAN RASULI 
1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Mahakuasa, khalik langit dan bumi. 
2. Dan kepada Yesus Kristus AnakNya Yang Tunggal, Tuhan Kita. 
3. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria. 
4. Yang menderita sengsara dibawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan 

mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. 
5. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. 
6. Naik ke surga, duduk disebelah kanan Allah, Bapa yang Mahakuasa. 
7. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang 

mati. 
8. Aku percaya kepada Roh Kudus. 
9. Gereja yang Kudus dan Am, persekutuan Orang Kudus 
10. Pengampunan Dosa. 
11. Kebangkitan Tubuh. 
12. dan Hidup Yang Kekal. 

   AMIN. 
Rumusan doktrinal seperti di kemukakan di atas, teologi di luar Kristiani pun 

memiliki rumusan  yang sama perihal keselamatan. Ajaran doktrinal sebuah kepercayaan 
tidak lepas dari aspek ketuhanan dan kemanusiaan. Dimensi ketuhanan dan kemanusiaan 
yang terumuskan dalam doktrinal kepercayaan tidak lepas dari konteks praktik kehidupan 
di dunia dan akherat. Paling  tidak rumusan doktrinal secara umum tidak bertentangan 
dengan sifat universalisme aspek religiousitas dan secara khusus memberikan spirit iman 
para pemeluknya untuk memperoleh keselamatan. 
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PERSINGGUNGAN PUISI INDONESIA DAN KRISTOLOGI 
A Teeuw tidak berani menyimpulkan penghayatan iman Chairil Anwar tentang Isa, 

ketika ia merasakan pedihnya peristiwa penyaliban Yesus di bukit Golgota (Yoh 19:31-37). 
Dalam puisi ISA kepada Nasrani sejati  (12 Nov 1943).  

 
 

Itu Tubuh 
mengucur darah 
mengucur darah  
 
rubuh  
patah 
 
mendampar tanya: aku salah? 
 
kulihat tubuh mengucur darah 
aku berkaca dalam darah 
 
terbayang terang di mata masa 
bertukar rupa ini segara 
 
mengatup luka 
 
aku bersuka 
 
Itu Tubuh 
mengucur darah 
mengucu darah  

 
Pemahaman Chairil terhadap teks Injil Yohanes, tesebut simetrik dengan peristiwa 

penyaliban yang penuh darah karena kejamnya tentara Romawi dalam menyiksa Yesus 
seperti dalam teks Alkitab PB berikut ini. 

  
“31 Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak 

tinggal tergantung pada kayu salib—sebab Sabat itu adalah hari yang besar—maka datanglah orang-
orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya  supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan 
mayat-mayat diturunkan”32. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang 
pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama Yesus. 33. Tetapi ketika mereka 
sampai kepada Yesus dan melihat bahwa Ia telah mati, mereka tidak mematahkan kaki-Nya.34. 
Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambung-Nya dengan tombak, dan segera mengalir 
keluar darah dan air (Yoh 19:31-34).  

 
Kongkretisasi penderitaan Yesus seperti ditulis Chairil dalam pilihan kata: Itu 

Tubuh mengucur darah, rubuh patah. Pemilihan huruf besar T untuk Tubuh, menyusunan 
tipografi, dan pemakaian repetisi itu tubuh mengucur darah menghadirkan atmosfer 
tentang pengorbanan. 

Terlepas orisinalitas karya Chairil yang penuh perdebatan, setidaknya Chairil yang 
tokoh pelopor Angkatan 45 telah berhasil mereplikasi peristiwa sejarah, karena 
kemampuannya membaca teks asing  (Baca: surat-surat Chairil kepada HB. Jassin), 
interaksi dan persentuhan  dengan para guru di MULO yang berbudaya Kristen sehingga 
dapat melahirkan karya berwarna biblikal.     

Sehari kemudian (13 Nov 1943) Chairil menciptakan puisi DOA kepada pemeluk 
teguh. Tuhanku yang disebut Chairil dalam puisi tersebut, bukan tidak berhubungan 
dengan puisi ISA kepada nasrani sejati,seperti kepada siapa pun puisi itu dialamatkan. 
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DOA 
 
Kepada pemeluk teguh 
 
Tuhanku 
dalam termangu 
aku masih menyebut namaMu 
 
biar susah sungguh 
mengingat Kau pubuh seluruh 
 
 
cayaMu panas suci 
tinggal kerdip lilin di kelam sunyi 
 
Tuhanku 
 
Aku hilang bentuk 
Remuk 
 
Tuhanku 
 
aku mengembara di negeri asing 
 
Tuhanku 
di pintuMu aku mengetuk 
aku tidak bisa berpaling 

 
Keahlian Chairil dalam memilik diksi, persajakan, dan tipografi untuk melahirkan 

atmosfer puisi, tidak lepas dari kemampuan pemahaman Chairil terhadap teks lain yang 
dalam hal ini Bible. Di pintuMu aku mengetuk agak paparel dengan teks (Mat 
7:7)”Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan mendapat; 
ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu.”   

Tafsir pemaknaan atas dua puisi Chairil Anwar tersebut makakala dikaitkan dengan 
Kristologi sesuai dengan pandangan historis. Namun, seniman besar selevel Chairil tentu 
memiliki respon kreatif, bertitik-pangkal bahwa penyair menciptakan kembali karya 
dengan ketermungkinan (probabilitas) makna. Peniruan terhadap content, bukan semata 
menjipkan, menelan mentah-mentah, melainkan melalui kreativitas tinggi (Luxemburg,dkk 
1984)   
 
DONGENG TENTANG PELACUR 

Objek atau materi yang sama akan memiliki nuansa makna berbeda, bila ditulis oleh 
penyair yang bebeda. Hal itu bisa kita lihat versi karya sastra yang memuat tragedi cinta 
semisal Romeo – Yulia, Roromendut – Pronocitro, atau Romeo – Yuliet. Di mata Rendra, 
pelacur Jakarta, adalah inspirator pejabat. Iwan Fals dan Titik Puspa pun,  juga menulis 
lirik tentang pelacur yang harus menjaja diri demi mencari sesuap nasi untuk anak-
anaknya. 

Rendra, dalam puisi drama-naratif “Nyanyiang Angsa” (Blues untuk Bonie dalam 
Tonggak, 1987:176-184) , berkisah tentang Maria Zaitun pelacur yang sengsara. Dalam 
puisi yang sangat panjang tersebut Rendra tidak hanya mengkritik pada kemunafikan 
pemimpin agama (Katholik), tetapi memasukkan Kristologi dalam puisinya. Kredo hukum  
yang utama dalam Kristologi “…Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan 
dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu.38. itulah hukum yang 
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terutama dan pertama.39.Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah:Kasihilah 
sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri.40 Pada kedua hukum inilah 
tergantung seluruh hukum taurat dan kitab pada nabi””. (Mat 22:37-40; Mark 12:28-34; 
Luk 10:25-28). 

Rendra melihat Kristologi telah disimpangi, cinta kasih yang mestinya terekspresi 
dalam kehidupan malah disimpangi oleh majikan rumah pelacuran dengan mengusir Maria 
Zaitun karena sudah tidak menghasilkan uang dan berpenyakitan. Dokter tidak mau 
menolong, melanggar sumpah dokter karena komersial, pastor tidak mau menolong  
karena menganggap Maria Zaitun gila. 

 
… 

“Maria Zaitun, utangmu sudah banyak padaku”, kata dokter. 
“Ya,” jawabnya. 
“Sekarang uangmu berapa?” 
“Tidak ada” 
Dokter geleng kepada dan menyuruhnya telanjang. 
Ia kesakitan waktu membuka baju sebab bajunya lekat di borok ketiaknya. 
“Cukup”, kata dokter 
Dan ia tak jadi memriksa. 
Lalu ia  berbisik kepada jururawat: 
“Kasih ia injeksi vitamin C” 
Dengan kaget jururawat bebisik kembali: 
“Vitamin C? Dokter, paling tidak ia perlu Salvarzan” 
“Untuk apa? 
Ia tak bisa bayar 
Dan lagi sudah jelas hampir mati. 
Kenapa mesti dikasih obat mahal 
yang diimpor dari luar negeri” 

 
Dalam penggalan puisi yang sama, Rendra menulis tentang kemunafikan seperti 

ini: 
 

“Santo Petrus! Pater dengarkan saya. 
Saya tak butuh tahu asal usul dosa saya 
yang nyata hidup saya sudah gagal. 
Jiwa saya kalut 
dan saya mau mati 
Sekarang saya takut sekali 
Saya perlu Tuhan atau apa saja 
untuk menemani saya” 
Dan muka pastor menjadi merah padam. 
Ia menuding maria Zaitun. 
“Kamu galak seperti macan betina 
barangkali kamu akan gila. 
tapi tak akan mati 
kamu tak perlu pastor  
kamu perlu dokter jiwa“ 

 
Sebagai penganut Katholik yang taat WS Rendra saat itu memahami benar arti 

Kristologi keuniversalan umat manusia, sebagai umat yang berdosa, dan perlu karya 
penebusan dan pelayanan. Menurut Ericson (2003) bahwa  takdir manusia adalah 
mengenal, mengasihi, dan melayani Allah. Allah memberi kemampuan  kepada manusia 
untuk mengenal dan menanggapi Dia. Majikan rumah pelacuran, dokter, pastor adalah 
manusia biasa yang berdosa dan penuh kekurangan, berbedan dengan sifat Tuhan yang 
mengasihi. 
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… 

Dan sambil berkata begitu 
Maria Zaitun menciumi seluruh tubuh lelaki itu. 
Tiba-tiba berhenti. 
Ia jumpai bekas luka di tubuh pahlawannya.  
Di lambung kiri. 
Di dua tapak tangan 
Di dua tapak kaki 
Maria Zaitun pelan berkata: 
“Aku tahu siapa kamu” 
Lalu menebak lelaki itu dengan pandang matanya. 
Lelaki itu menganggukkan kepala” “Betul. Ya?” 
… 
 
Rendra, sebagai dramawan memiliki kemampuan dalam menata peristiwa/adegan, 

alur cerita  sejak Maria Zaitun diusir dari rumah pelacuran sampai ketemu Yesus di pinggir 
sungai. Pemilihan tokoh, Maria Zaitun, majikan rumah pelacuran, dokter, pastor, dan 
koster merupakan simbol-simbol yang kental nuansa biblikal. Kristologi dalam puisi 
Rendra juga dapat dijumpai dalam puisi Khotbah (Blues untuk Bonnie dalam Tonggak 
2,1987:185-1990) dan Ballada penyaliban (Teeuw, dalam Hoerip ed, 1986:128-129) 

Darmanto Jatman (1994:15-17) dalam puisi “Apakah Kristus Pernah” mengkritik 
pula tentang hipokritme  yang dilakukan orang-orang yang merasa tidak pernah berdosa 
dengan mengahakimi, melempari batu kepada pelacur yang berbuat zinah. 

 
… 

Ketika matahari menggeliat  
Di atas daun-daun belimbing – 
Aku menghitung batu satu-satu 
Dan teringat Jesus” 
‘Yang merasa dirinya tiada berdosa  
Hendaklah melempar batu yang pertama 
Atas kepala pejinah itu!’ 

 
Teks puisi tesebut pararel dengan kisah Pezinah yang dibawa oleh para ahli Taurat 

dan orang-orang Farisi  untuk dihakimi menurut Taurat (Yoh 8: 2-11).  Ketika Para Ahli 
Taurat dan Orang Farisi akan menyalahkan Yesus, Dia membungkuk dan menuliskan 
jarinya ke tanah. 7. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepada-Nya, Ia pun 
bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka: Barangsiapa di antara kamu  tidak berdosa, 
hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu”.Setelah semua 
orang Farisi dan Ahli taurat meninggalkan perempuan itu, lalu Yesus berkata “Aku pun 
tidak menghukum engkau. Pergilah, dan jangan berbuat dosa lagi mulai Sekarang . 

Dalam Teks puisi tesebut Darmanto Jatman menekankan jangan suka menghakimi 
orang, karena tidak ada orang yang sempurna. Ketika masih menjadi manusia, Yesus pun 
pernah ketakutan ketika di taman Getsemani menjelang disalibkan. Ia juga marah besar 
Bait Allah, ketika tempat itu digunakan untuk berdagang. 
 

… 
Apakah Kristus pernah 
menggigil kehujanan? 
Tapi memang pernah menggigil ketakutan 
di Gethsemane 
ketika hendak disalibkan 
Apakah Kristus pernah  
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geram akan kata orang? 
Tapi ia memang pernah geram luar biasa 
di Sinagoge 
ketika melihat orang jualan. 
… 
 
Pada teks Apakah Kristus Pernah (?) dengan tanda tanya dalam kurung, Darmanto  

Jatman memposisikan diri di tengah-tengah  persoalan kemanusiaan dan Ketuhanan. 
Bahkan dalam tafsir teologi liberal, apakah Kristusi sebaga manusia biasa yang memiliki 
nafsu seperti manusia pada umumnya, bisa marah, bisa sakit, bisa takut, dan bisa yang 
lainnya (?). Siapa pun pembaca  tidak dilarang  menafsirkan puisi Apakah Kristus pernah 
(?) karya Darmanto Jatman.  Segala putusan pemaknaan puisi dikembalikan  kepada 
penafsir puisi karena sifat puisi  yang multimakna. Apakah si aku Lirik menghentikan 
perzinahan atau malah meneruskannya. “Aku pun  menuju ke rumahmu Jinahanku”.  
 
INTERTEKSTUALISASI PENYALIBAN, KEMATIAN, DAN KEBANGKITAN 

Persoalan penyaliban Yesus di bukit Golgota, sejak penangkapan di taman 
Gethsemane, penyiksaan menuju bukit Golgota, penyaliban, dan kebangkitannya 
merupakan peristiwa penting dalam berbagai  puisi.. Perhatikan potongan teks-teks puisi 
Fridolin Ukur dan WS Rendra berikut ini. 

 
GETHSEMANE 
terbujur wajah malam menyulam 
di kehitaman tepi taman 
terbaring ngeri malam pada Diri 
--tak terbayang— 
Tersungkur dalam lipatan tangan menengadah: 
berdoa 
 
kesendirian yang dalam menusuk Diri 
nyeri yang besar menyerang  rasa 
ketakutan pada maut menari di sekitar 
… 
 
BALANDA PENYALIBAN 
Yesus berjalan ke Golgota 
disandangnya  salib bagai domba kapas putih 
 
Tiada mawar-mawar di jalanan 
tiada daun-daun palma 
domba putih menyerap azab dan dera 
merunduk tugas  teramat mulia 
mentari meleleh 
segala menetes dari luka 
dan leluhur kita Ibrahim 
berlutut dua tangan pada Bapa: 
__Bapa kami yang di sorga 
Telah dibantai domba paling putih 
Atas altar paling agung. 
Bapa kami di sorga 
Berilah kami bianglala!mengapa kamu tangisi diriku 
… 
 
__Perempuan! 
Mengapa kau tangisi diriku 
Dan tiada kau tangisi dirimu? 
Air mawar merah dari tubuhnya  
Menyiram jalanan kering 
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Jalanan liang-liang jiwa yang papa 
Dan pembantaian belangsung 
Atas taruhan dosa. 
Akan diminumnya dari tuwung kencana 
Anggur darah lambungnya sendiri 
Dan pada tarikan napas terakhir bertuba 
__Bapa selesailah , semua  

 
Sampai saat ini memang belum ada kejelasan penganalisis, apakah sajak Fridolinn 

Ukur dan Rendra itu, interteks dengan Bible tentang proses penyaliban Yesus. Namun dari 
perspektif Kristologi tentang pengorbanan Yesus, memang tidak pernah disebut secara 
jelas bahwa diri-Nya Allah. Dia tidak pernah mengatkan secara langsung “Aku ini Allah”. 

Bukti bahwa Yesus adalah manusia, bukan hanya karena kelahiranNya, hidupNya, 
namun juga dilihat perkembanganNya secara psikologis dan fisologis. “makin bertambah 
besardan bertambah hikmat-Nya dan besar-Nya, dan makin dikasihi oleh Allah dan 
manusia (Luk 2:52). Dia juga mengalami rasa lapar dan berpuasa (Mat 4:2) kehausan 
(Yoh 19:28) kelelahan ketika melakukan perjalanan (Yoh 4:6). Dia merasa cemas kepada 
murid-muridnya. Akhirnya dia disengsarakan, menderita Jasmani dan rohani ketika 
memikul salib ke Golgota seperti digambarkan dengan indah oleh Fridolin Ukur dan 
Rendra. 
 
KRITIK ATAS KRISTOLOGI DALAM PUISI 

Setiap menyair memiliki perspektif yang berbeda terhadap apa yang ingin 
diekspresikannya. Karena sifat puisi yang subjektif, tidak jarang orang menggambarkan 
ajaran Kristus disimpangi seperti pada puisi Nyanyian Angsa di depan dan puisi Afrika 
Selatan karya Subagio Sastrowardoyo (Teeuw, 1986:133) berikut ini. 

 
AFRIKA SELATAN 
Kristus pengasih putih wajah 
--kulihat dalam buku Injil bergambar    
dan arca-arca gereja dari marmar— 
orang putih bersorak “Hosannah!” 
dan ramai berarak ke sorga. 
Tapi kulitku hitam 
Dan sorga bukan tempatku berdiam. 
bumi hitam 
iblis hitam 
dosa hitam 
Karena itu: 
aku bumi lata 
aku iblis laknat 
aku dosa melekat 
aku sampah di tengah jalan. 
Mereka membuat rel dan sepur 
hotel dan kapal terbang 
Mereka membuat sekolah dan kantor pos 
gereja dan restoran 
Tapi tidak buatku 
Tidak buatku 
…  
Mereka boleh membunuh. 
Mereka boleh membunuh. 
Mereka boleh membunuh. 
Sebab mereka kulit putih 
Dan Kristus pengasih putih wajah 
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Gambaran tentang Afrika Selatan pada saat puisi ditulis, tidak sepenuhnya salah 
karena saat itu telah terjadi diskriminasi antara orang putih yang mereferensi Kristen dan 
orang hitam yang dipandang sebelah mata. Namun, kepedihan yang dialami orang kulit 
hitam akibat diskriminasi yang dilakukan oleh orang kulit putih tersebut tentu 
bertentangan dengan dalil Kristologi agar manusia untuk mencintai sesama manusia 
seperti mengasihi diri sendiri. Soal diskriminasi seperti digambarkan di atas masih terjadi 
saat ini, bukan hanya persoalan warna kulit, ideologi agama, namun juga kepentingan 
golongan, baik di Indonesia maupun di belahan mana pun di dunia. 
 
PENUTUP 

Pembahasan Kristologi dalam Puisi Indonesia tentu sangat subjektif, karena sifat 
puisi yang multimakna yang bebas konteks.  Oleh karena itu, menganalisis puisi yang 
memuat pesan Kristologi memerlukan pisau analisis interteks dan konteks historis puisi itu 
diciptakan. 

Untuk mengeliminir kesalahan dalam memahami teks sastra, termasuk puisi-puisi 
yang berbau Kristologi, Teuw (1983:112-15)) menyarankan pembaca untuk memahami 
kode bahasa, sastra, dan  budaya.  

Puisi-puisi yang bermuatan nilai biblikal tidak lepas dari pengalaman penyair dalam 
memandang persoalan ketuhanan dan kemanusian sebagai pengalaman pribadi dan 
pengekpresian gagasan dalam kode-kode puisi yang memiliki estetika, kreativitas, dan 
kebaruan. 
 
 

DAFTAR PUSTAKA 
 
 

Anwar, Chairil (1986) Aku Ini Binatang Jalang. Jakarta: Gramedia. 
Erickson, Millard J (2003) Teologi Kristen. Malang: Gandum Mas. 
Jatman, Darmanto (1994) Golf Untuk Rakyat. Yogya: Bentang 
Luxemburd, Jan Van, dkk (1994) Pengantar Teori Sastra (Terj. Dick Hartoko). Jakarta: 

Gramedia. 
Marantika, Chris (2008) Kristologi. Yogyakarta: Iman Press. 
Ryrie, Charles C (1991) Teologi Dasar. Yogyakarta: Andi. 
Suharyanto, S (1981) Apresiasi Puisi. Surakarta: Widya Duta. 
Suryadi, Linus (ed). (1987) Tonggak 1, 2. Jakarta: Gramedia. 
Teeuw, A (1986) “Sang Kristus dalam Puisi Indonesia Baru” dalam Sejumlah Masalah 

Sastra (Satyagraha Hoerip, ed) Jakarta: Sinar harapan 
Teeuw, A (1983) Membaca dan menilai Sastra. Jakarta: Granedia. 
Walvoord, John F (1969) Yesus Kristus Tuhan Kita. Surabaya: Yakin. 

   
 
Catatan: 
Dr. Suroso, M.Pd., M.Th, dosen Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, FBS UNY. Alumni S3 
Universitas Negeri Jakarta dan S2 Pascasarjana Theologi Univesitas Kristen Duta Wacana.  
 

  



50 
 

Konferensi Internasional Kesusastraan XXII UNY-HISKI, 2012 

PELESTARIAN ALAM DAN PEREMPUAN DALAM 
KUMPULAN PUISI KONTEMPORER 

 

Indrani Dewi Anggraini 
STIBA LIA, Jakarta 

anggraini2000@yahoo.com 

 

Abstract 
 Contemporary poetry anthology entiled “Dalam Nafas-Nafas”proves phenomena of  dynamic 

and productive spirit of poetry writing by female Indonesian poet, who is also a scientist, and 
environmental activist. The theme, style and estetics of the poetry are arranged in realistic and 
imaginative ways.   

The strong and impressive and original ideas reveal the trynity of relations consisting 
nature, earth, human being and God. This relation is represented in simple, obvious and , yet 
facinating through rich dictions and figurative languages. The ideas depicting the tragic, dillematic 
and dramatic circumtances caused by the imbalance of the ecosystem are obviusly proven the 
speaker’s commitment to environment maintainance that has been manipulated and expolited by 
modernization and globalization.  This situation is also relevant to the injusticeness of  women’s 
position in the modern and global era where women are marginalised, possessed, exploited and 
manipulated by the patriachy.  Nevertheless, women have the role to maintain the nature.    

The study applies  content analysis in qualitative research paradigm.  To obtain critical and 
holistic comprehension on the poems the ecletical approach is the realiable one by combining 
semiotics, hermenunitixcs, ecocritics and feminism. 
 
Keywords : Contmeporary Poems, Nature, Ecocritics, feminstism 

 

PENDAHULUAN 
Kumpulan puisi Soesi  Sastro telah ditulis dalam dua buku antologi dengan judul 

“Dalam Nafas-Nafas” dan “Kado” , yang membuktukan bahwa ia adalah penyair yang 
produktif. Pemikiran dan perasaan yang tertuang dalam puisi-puisinya menjelaskan 
bahwa Soe mempunyai kepekaan terhadap masalah-masalah alam (lingkungan), manusia 
dan Tuhan dan hubungan diantara ketiganya dengan gaya penyampaian yang khas.  
Keajegan atas kecintaan Soe terhadap alam, manusia dan Tuhan diuraikannya dalam 
berbagai aspek kehidupan dan  gaya bahasa menjadi   menarik dan menantang untuk 
diapresiasi untuk pemahaman yang komprehensif dan kritis.  Keilmuannya dalam bidang 
kehutanan dititinya di dalam negeri dan luar negeri, sehingga wawasan keilmuannya dan 
pengalaman empiris dan pragmatisnya menguatkan keseimbangan imajinasi dan realitas 
dalam puisi-puisinya. 

Tulisan ini bertujuan untuk memahami secara komprehensif dan kritis karya-
karya Soe yang ditulis dalam kumpulan puisi-pusi pertamanya, yang berjudul “ Dalam 
Nafas-Nafas”. Judul ini menandakan adanya suatu yang penting untuk dikemukan dalam 
kumpulan puisi-puisi tersebut terkait dengan alam, manusia dan Tuhan.  Serupa dengan 
nafas yang dibutuhkan oleh semua mahluk hidup, pemahaman akan pemikiran dan 
perasaan tentang alam, manusia dan Tuhan sepenting nafas-nafas yang dibutuhkan  
mahluk-mahluk yang ada di alam, termasuk manusia sebagai ciptaan Tuhan. 
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LANDASAN TEORI 
Pemahaman yang konprehensif dan kritis atas kumpulan puisi-puisi tersebut di 

atas dapat dikaji dengan mengunakan teori Semiotik dengan metode analisis isi/content 
analysis dan hermeunitik . Proses interpretasi menunjukkan keterkaita dengan tema-tema 
lingkungan dan feminis. Untuk memperoleh ketajaman analisis, pendekatan ekokritik dan 
kritk sastra feminist menjadi landasan analisis kritis terhadap kumpulan puisi-puisi yang 
terdapat di antologi Dalam Nafas Nafas.  

Karya sastra, termasuk puisi, merupakan dunia dalam kata yang dipandang 
sebagai sarana komunikasi dengan mengunakan kata-kata sebagai sistim tanda untuk 
mengkomunikasikan antara pembacanya dan pengarangnya.  Dalam kalimat lain, karya 
puisi bukan merupakan  sarana komunikasi yang biasa, karena puisi memiliki konvensi-
konvensinya sendiri sebagai tanda.  Oleh karena itulah karya sastra dapat ditinjau sebagai 
gejala semiotik (Teeuw, 1984 : 134-136). 

Semiotik adalah ilmu atau metode analisis untuk mengkaji tanda xdalam 
kehidupan manusia (Hoed, 2008:3). Hal ini berarti bahwa semua yang hadir dalam 
kehidupan manusia dilihat sebagai tanda, yakni sesuatu yang harus dimaknai. Sedangkan 
Nurgiyanto  menyatakan bahwa tanda adalah sesuatu yang mempresentasikan sesuatu 
dengan yang lain yang dapat berupa pengalaman, pikiran, perasaan, gagasan dan 
lainnya.  Dengan demikian, tanda dapat diwakilkan dari berbagai hal yang terkait dengan 
kehidupan manusia.  Namun demikian, bahasa merupakan sistim tanda yang paling 
lengkap (Nurgiyanto, 2005 :40).    

Namun pada hakikatnya, semiotik terkait dengan pemaknaan yang diperoleh 
dengan metode hermeneutik (Riffatere,1978: 12)  Metode hermeneutik ini  terdiri atas 
dua tahapan yaitu tahap rekonstruksi yang diperoleh dari pemaknaan dari aspek 
kebahasaan dan tahap produktif atau reflkesi, yang mengacu pada pemaknaan 
interpretasi dari penggalian makna yang lebih cermat dan kritis terkait dengan pelestarian 
alam dan perempuan yang ditinjau dari ekokritik dan kritik sastra feminis. 

Glotfely  mendefinisikan ekokritik atau Kritik Lingkungan sebagai ilmu yang 
mengaji hubungan antara karya sastra dengan lingkungan hidup (Glorfley, 1994: 9).  
Sedangkan Taylor  berpendapat bahwa hubungan tesk sastra dengan lingkungan 
merupakan kajian konstruksi kultural (Taylor, 1994: 57). Kajian tentang hubungan karya 
sastra dengan lingkungan hidup dipandang sebagai komitment untuk mendukung para 
praktisi pencinta lingkungan hidup (Estok, 2000: 25).  Ke tiga pendapat tentang kritik   
sastra tersebut terkait dengan lingkungan hidup  “mengangkat kesadaran modus produksi 
dan kelas ekonomi dalam mengaji teks karya sastra  yang berpusat pada bumi atau 
lingkungan hidup” (Musthafa, 2009: 99) dan juga bermuatan politis, karena berusaha 
mengangkat kesadaran manusia pentingnya menjaga pelestarian alam yang semakin 
memprihatinkan keadaannya (Estok,2001: 225-230). 

Selanjutnya Don Scheese (1994) menyatakan bahwa  teori ekokritik bersifat 
interdisipliner, yaitu berhubungan dengan teori lain, salah satunya seperti feminisme, 
khususnya terkait dengan gender.  Musthafa (2008: 90-91) memandang bahwa mengaji 
gender dalam teks sastra menghendaki fokus perhatian pada representasi perempuan 
dalam teks dan isu yang ditimbulkannya.  Kajian ini juga mengevaluasi representasi 
kesetaraan gender yang terkait dengan relasi kekuasaan patriarki yang  menempatkan 
perempuan dalam posisi inferior, sehingga gagasan ini melestarikan tatanan sosial yang 
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dominan.  Ketidakadilan ini juga serupa dengan lingkungan hidup yang dieksploitasi .  
Akan tetapi, perempuan mengadakan resistensi yang terselubung atas subordinasi 
perempuan oleh laki-laki. Mansour Fakih mengingatkan bahwa teks dapat juga menjadi 
media internalisasi hegemoni kultur yang mengsubordinasi perempuan untuk tetap pada 
posisi tradisionalnya  Fakih, 1997: 57). 

 
ANALISIS 

Puisi-puisi yang terkait dengan bumi dan alam mengarahkan pemahaman yang 
terkait dengan makna politis tentang pelestarian alam. Secara konsisten penyair 
menyuarakan pentingnya pelestarian alam agar ekosistim tidak terganggu oleh perilaku 
manusia yang mengutamakan moderinitas daripada keberlansungan kehidupan alam, 
utamanya perhutanan yang merupakan sumber kehidupan manusia dan mahluk lainnya. 
Ancaman keterbengkalaian terhadap kelestarian alam akan menyebabkan kehidupan 
manusia menjadi tragis,, dramati dan penuh penyesalan dan kesia-siaan. Hakikat dari 
tema tersebut menyiratkan agar manusia memperhatikan, memahami dan menghayati 
keberadaan dirinya dan peran sertanya dalam menciptakan keseimbangan ekosistim, 
Manusia sebagai salah satru unsur alam semesta mempunyai kewajiban untuk 
melestarikan alam dan bumi. Kekuasaan, keserakahan dan ketidakpedulian manusia 
terhadap alam dan bumi memerlulan pengendalian, agar alam dan bumi dapat selalu 
dalam keadaan harmonis, alamiah, seimbang dan selaras serta berfungsi sesuai dengan 
kodratnya. 

Dalam “Daun Terakhir” terasa nafas  menyesakkan, karena /“telah lama matahari 
tak mau pergi”/ sehingga /“memanggang padang gersang”/ yang /“dipenuhi jutaan 
manusia segala rupa”/.  Panas yang membakar ini telah membuat manusia /“berdesakan 
dalam dahaga”/ , sehingga /“mereka sesak nafas”/  dan /“tak bisa berkata “/.  Kehabisan 
nafas, kebisuan, kehausan dan kepanasan merupakan akibat ulah manusia yang sendiri 
menguras kekayaan alam untuk   kepuasan diri  dan  kepuasaan materi yang semu. 

Keserakahan manusia untuk mengeksploitasi  “habis semua isi bumi”  diperburuk 
lagi dengan “tersapu gelombang pasang” dan bumi pun “terbunuh pelan “dengan“ 
kepulan asap  rokok, kenalpot, belerang dan industri”. Pencemaran udara ini ditambah 
lagi dengan pencemaran moral yang diasosiasikan dengan metafora ”asap-asap 
kekerasan dan kepalsuan“ yang disebabkan oleh tindakan kekerasan dari pihak-pihak 
yang tidak peduli pada kelestarian alam. Tindakan kekerasan untuk memenuhi 
keserakahan dan ego mereka sebenarnya menunjukkan kepalsuan diri atas  kesadaran 
moral  untuk keutamaan pelesatarian alam. “Daun Terakhir“ sebagai representasi stomato 
akhir merupakan harapan akhir manusia untuk bisa bernafas dengan normal dan leluasa. 
Dalam kalimat lain, “Daun Terakhir” merupakan harapan terakhir manusia  bertahan 
untuk  bernafas : 

 
Di tengah padang membentang 
Manusia-manusia tersisa 
Mengitari sebatang pohon kaktus 
Berdaun kamboja 
Berebut menghadang nafas- 
Nafas dari stomata 
Daun terakhir.   
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Kedamaian manusia terusik karena sebagian dari mereka telah mengorbankan 
pelestarian alam dengan kekerasan dan ketamakan materi yang mengatasnamakan 
industri sebagai representasi modernitas dan pembangunan fisik, sehingga dapat 
menimbulkan kematian bagi manusia.  Hal ini diungkapkan dengan  metafor “pohon 
kaktus berdaun Kamboja” mengindikasikan bahwa alam menjadi  kering, sehingga hanya 
kaktus yang sanggup bertahan dan berdaun kamboja yang diasosiasikan dengan 
kematian.  Makna tersirat metafor ini adalah kematian manusia dapat merupakan akibat 
dari   

 “Daun Terakhir” sabagai puisi pertama dari kumpulan puisi “Dalam Nafas-Nafas” 
pada hakikatnya mengkritik manusia yang mengorbankan pelestarian alam, sehingga 
hanya tertinggal daun terakhir. Dengan nada  diujung keputusasaan, “nafas-nafas dari 
stomata” menggugat manusia untuk menyadari bahwa perilaku yang mengabaikan 
kelestarian alam hanya akan membuat manusia dalam keresahan, kerusuhan dan , 
kegalauan dan bahkan kepunahan. Manusia tidak dapat lagi memperoleh nafas-nafas 
yang berkecukupan. Ketenangan manusia melalui nafas-nafasnya terusik oleh 
kepentingan materi dan ego manusia. Kesemapatan terakhir dari stomata daun terakhir 
juga merupakan kesempatan terakhir bagi manusia untuk bertahan hidup. Saling 
ketergantungan manusia dan alam akan ditentukan oleh manusia sendiri sebagai bagian 
dari alam semesta.             

Dengan nada yang lebih lembut, halus dan ceria serta romantis “Nafas-Nafas 
Pinjaman” menggambarkan bahwa “di ladang jagung tua“ seorang perempuan menari”, 
/”bernyanyi, bersenandung”  /  “merdu suara membelah angin awan senja” / “memanggil 
kekasih di batas waktu “  dan selanjutnya ia berputar memanggil kekasih di batas waktu 
“dan selanjutnya ia berputar menikmati dan “menghirup udara segar sepuasnya”  
dengan: 

 
Tangan membentang selebar senyuman 
Hendak berkata pada dunia 
Lihatlah aku hidup 
Penuh kelimpahan nafas-nafas 
Daun-daun hijau berjatuhan 
Dipungut diletakkan di tapak tangan 
Perempuan duduk di bongkah batu 
Di ujung pematang ladang 
Bercakap dengan dedaunan 

 
Empat bait pertama  menunjukkan kehidupan di perladangan yang alamiah, jauh 

dari modernitas manusia, sehingga masih penuh dengan “kelimpahan nafas-nafas” dan 
perempuan menjadi mediator untuk bersahabat dengan dedaunan sebagai representasi 
alam dan bumi.  Namun demikian, kelimpahan bernafas  ini bukan mutlak  milik manusia 
yang  diingatkan dengan lembut, pelan dalam bisikan oleh “bibir daun hijau”. 

Dengan personifikasi, daun memposisikan dirinya sebagai sahabat manusia.  
Sebagai sahabat manusia dan mahluk lainnya, daun berbisik bahwa nafas-nafas yang 
diberikan tersebut merupakan pinjaman di siang hari dan diambil kembali malam hari 
untuk sumber tenaga daun untuk membuat sari pati bagi tanaman, agar daun daun baru 
mampu tumbuh kembali. Agar nafas-nafas dapat dipinjamkan dengan leluasa dan 
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berkelimpahan, manusia disadarkan untuk memperbanyak menanam pohon-pohon yang 
telah dihabisi oleh ketamakan manusia.    

Binari oposisi terlihat jelas dari “Daun Terakhir” dan “Nafas-Nafas Pinjaman” baik 
dari aspek latar, sikap manusia terhadap alam dan nada. Puisi pertama dapat diasumsikan 
berlatar tempat kota modern yang berkonotasi  man made, lebih terkait dengan industri, 
kekerasan, polusi, kegalauan, kecemasan dan kerusakan alam. Akibat dari perilaku 
manusia yang mengabaikan pelestarian alam atau lingkungan, manusia tidak lagi 
mendapat kesegaran alamiah, sehingga nafas-nafas mereka terancam kontaminasi polusi 
dan kehancuran alam yang disebabkan  oleh ulah mereka sendiri yang dikuasai 
keserakahan materi dan kebahagiaan palsu. Sebaliknya, “Nafas-Nafas Pinjaman”  
mengacu pada peladangan jagung dengan suasana yang alamiah, segar dan damai serta 
lega, karena udara segar penuh oksigen melimpah, sehingga peladangpun menikmati 
nafasnya. 

Tema akan pentingnya pelestarian alam tersebut di atas direpresentasi dengan 
nada yang juga berlawanan. Dengan kelegaan, kedamaian dan kesegaran alam di 
perladangan jagung, bernafas dilakukan dengan penuh kenyaman dan ketenangan.  
Sebaliknya di kota industri, bernafas hanya dapat dilaksanakan dengan perjuangan, 
pergulatan dan pergolakan.  Pemaknaan bernafasnya manusia yang demikian kompleks 
mengingatkan betapa pentingnya untuk melestarikan alam agar keserakahan dan 
kemorosatan moral manusia tidak mengharuskan manusia  berebut menghadang nafas-
nafas dari stomata daun terakhir” (2011: 3).  Peringatan dengan nada kerasahan dalam 
“Daun Terakhir” dicounter  oleh nada peringantan yang bersahabat, romantis, dan  
lembut serta menyentuh bahwa 

Konsistensi tema tersebut di atas diutarakan dengan nada yang berbeda.  
Beberapa puisi tentang pelestarian alam dan bumi dikemukakan dengan kelembutan, 
keromatisan dan kesederhanaan.  Sikap ini selaras dengan keadaan alam dan bumi yang 
diperlakukan secara alamiah dan bukan dengan modernisasi yang membabat hutan dan 
digantikan dengan beton, gedung dan jalan raya.  Jika ini yang terjadi, maka sang penyair 
akan bernada gelisah, keras, berontak dan bahkan marah untuk membela keberlasungan 
alam dan bumi dengan menunjukkan akibat-akibat ketidakselarasan alam dan bumi yang 
disebabkan oleh eksploitasi manusia terhadap kekayaan alam dan bumi. 

Puisi-puisi yang merepresentasikan relasi pria dan perempuan mengungkapkan 
kekuasaan dan superioritas pria terhadap perempuan. Ketidakseimbangan ini 
menyebabkan ketidakadilan bagi perempuan, namun terkadang perempuan terpaksa 
menerimanya dalam ketidakberdayaan, karena peran gender tradisional telah 
membelenggu dirinya dari generasi ke generasi. Sebaliknya, peran pria diposisikan 
sebagai pencari nafkah, pembuat keputusan, penyalur hasrat dan penerima pelayanan 
dioposisikan dengan peran perempuan di ranah domestik yang membuatnya menjadi 
ketergantungan, subordinasi dan inferior.  

 “Jantung Mainan” dan “Jantung Mu” terkait dengan tema yang mengungkapkan 
relasi perempuan dan pria yang kental dengan masalah-masalah gender. “Jantung 
Mainan” dalam dua bait pertamanya menunjukkan superioritas pria yang memiliki 
kekuasaan untuk mempermainkan dua perempuan dengan kasar dan tanpa perasaan.  
Kedua perempuan yang dimajaskan dengan synedoche dari kata “jantung” dipermainkan 
bagai pingpong untuk melepaskan kelelahan pikiran sang pria dan jika ia jenuh dengan 
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permaianan tersebut perempuan tersebut dicampakkan secara kasar dengan di “tendang 
di tanah lapang” . 

Majas synedoche untuk kata “jantung” mengacu pada dua perempuan yang 
dipermainkan dengan mengatasnamakan “sayang” secara “bergantian, kau datangi, 
bergiliran” / “kau mainkan seperti bola pingpong’/’tanpa perasaan... ”/. Keadaan ini 
menyiratkan kelemahan perempuan yang diposisikan sebagai mainan dan bahkan majas 
simile menegaskan kedua perempuan tersebut dimainkan bagaikan bola pingpong .  
Metafora “dua toples kaca“ mengasosiasikan makna tempat dimana kedua perempuan 
tersebut secara transparant dapat dillihat tidak saja sebagai mainan, tapi juga sebagai 
kemilikan yang dibanggakan.    

“Aku lirik”  sebagai salah satu perempuan mengetahui kelakuan kurang terpuji 
dari sang pria yang hanya mempermainkan perempuan.  Sedangkan perempuan lainnya 
tidak mengetahui bahwa ia dipermainkan oleh sang pria dan jika hal ini diketahuinya 
maka perempuan tersebut lebih memilih mati daripada dipermainkan. Perempuan sebagai 
“aku lirik”  yang telah mati rasa cintanya pada sang pria terkesan tak berdaya untuk 
menolak melayani sang pria. Perempuan aku lirik menjadi obyek nafsu dan permainan 
sang pria, sehingga perempuan tersebut mengalami kehampaan, kejenuhan dan bahkan 
kematian rasa. 

Jika “Jantung Mainan” menyuarakan kegetiran, kemarahan dan ketidakberdayaan 
perempuan, maka  “Jantung Mu”  mengacu pada kerinduan, keromantisan dan kesetiaan 
antara perempuan dan pria yang telah terpisah selama empat puluh tahun. Walaupun 
demikian, cintanya tak berubah sampai akhir hayat merenggutnya. Keabadiaan cinta sang 
pria diucapkan dalam kelemahan fisik tapi dengan kekuatan tekad dengan mengatakan 
pada sang kekasih“ aku tetap jantung hatimu” oleh karenanya “kau kembali ke 
pangkuanku”. Rasa kehilangan kekasih membawa nestapa dan perpisahan yang tidak 
dimungkinkan untuk bertemu kembali. Hakikat puisi berjudul “Jantung Mu” diungkapkan 
melalui dominasi majas paradoks yang mengungkapkan cinta antara dua kekasih yang 
tidak saling memiliki secara fisik, tetapi memilki cinta secara spiritual. Kedua kekasih yang 
bertemu kembali untuk berpisah selamanya secara fisik, tetapi abadi dalam keyakinan 
cinta mereka. 

Paradoks juga terdapat pada “Pencuri Budiman” yang masih terkait dengan topik 
relasi perempuan dan pria. Dalam puisi ini pria diposisikan sebagai pencuri hati seorang 
perempuan dan dengan lantang dan tegas mengakuinya bahwa ia tidak akan 
mengembalikan hati yang telah dicuri walau sang perempuan memintannya kembali.  
Pemaksaan dan pengakuan ini menunjukkan kesemenaan sang pria yang menganggap 
perempuan sebagai hak milik. Dalam kalimat lain, perempuan disini dipandang sebagai 
obyek dan bukan sebagai subyek. Ini juga berarti sikap superioritas dan otoriter sang pria 
pada sang perempuan.  Perempuan tidak dimaknai sebagai manusia yang mempunyai hak 
atas kehendak dan kebebasan untuk menentukan dirinya sendiri. Keegoisan dan 
superiortas serta kekuasaan pria tersebut telah merenggut kebebasan jiwa perempuan. 

Dengan mengatasnamakan cintanya pada sang perempuan, laki-laki tesebut 
melakukan pencurian besar-besaran baik dalam bentuk waktu, umur, budaya dan 
kekayaan agar sang perempuan tersebut dapat bahagia hidup bersamanya sebagai 
miliknya. Dalam kalimat lain, sang perempuan diperlakukan sebagai obyek yang 
dipertukarkan  dengan waktu, umur,  budaya  dan kekayaan yang dimanipulasi demi cinta 
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pada sang perempuan. Pengulangan kata “mencuri” sebagai refrain dan hiperbola 
berfungsi untuk memberi penekanan atas keberanian laki-laki untuk mempertaruhkan 
dirinya melakukan pencurian untuk membahagiakan sang perempuan tanpa 
menghiraukan kehendak dan kebebasan sang perempuan.  Kesetaraan relasi antara laki-
laki dan perempuan dalam “Pencuri Budiman” menjadi tidak seimbang, karena menurut 
pengakuan selanjutnya bahwa: 

 
Wahai perempuan 
Tak kan pernah hati kukembalikan 
Telah terbit sertifikat pemilikan hak  
Hatimu jadi milikku 
Tak dapat , Diganggu gugat  

 
Keputusan sepihak dari sang laki-laki atas kepemilikan hati sang perempuan dalam 

bentuk sertifikat (pernikahan ?) tidak dapat diganggu gugat. Kemutlakan laki-laki 
dipercaya sebagai kodratnya. Kepercayaan konstruksi budaya ini membelenggu  
kebebasan perempuan untuk memilki hati dan dirinya sendiri.  

 
KESIMPULAN 

Dengan kelugasan dan keajegan pada tema melalui diksi dan gaya yang mudah 
dipahami dan sederhana mampu mengungkapkan sesuatu yang mendalam dan 
memerlukan kontemplasi pemikiran yang kritis. Puisi-puisi tersebut pada hakikatnya 
memperjuangkan di satu sisi kelestarian alam dengan kemajuan atau modernisasi dan di 
sisi lain kesetaraan dan keselarasan gender antara pria dan perempuan. Bukanlah suatu 
hal yang berkelebihan bahwa makna politis yang termuat dalam syair-syair yang dianalisis 
tersebut menggugah kepekaan untuk menyadarkan peningkatan rasa kemanusiaan untuk 
memperjuangkan keadilan baik bagi alam atau bumi dan bagi perempuan yang bernasib 
mirip dengan alam yang dieksploitasi oleh modernisasi. 
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Abstrak 
  Cerita Rakyat dan pembentukan karakter bangsa. Pulau Jawa merupakan satu dari 5 pulau 
besar di Indonesia. Di pulau-pulau ini berdiam masyarakat dengan segala adat istiadatnya. Pulau 
Jawa memiliki warisan budaya yang cukup banyak. Satu di antaranya adalah warisan budaya naskah 
lama. Sejak dahulu penulisan naskah lama dan penelitian terhadap naskah lama menarik perhatian 
para peneliti. Para peneliti tersebut tidak hanya dari dalam negri tetapi juga dari luar negri. 

Satu dari sekian banyak naskah lama tersebut adalah naskah Serat Siwaratrikalpa. Naskah 
ini menarik karena banyak diteliti oleh para peneliti naskah dari manca negara dan dari dalam negri. 
Naskah serat Siwaratrikalpa ini berbahasa Jawa Kuna. Naskah ini banyak diteliti karena membahas isi 
cerita yang ada di dalamnya. Cerita tentang seorang pengembara yang mencari pengampunan atas 
segala kesalahan yang telah dilakukannya. Perjalanan sang pengembara tersebut menjadi menarik 
karena didalam diskripsi cerita daerah yang dilalui tersebut memiliki panorama lingkungan yang 
sangat spesifik. 

Di dalam cerita tersebut di diskripsikan tentang situasi alam yang terdiri dari seperti letak 
bukit, pepohonan, danau dan fauna yang ada di lingkungan tersebut. Tanaman bambu, bunga dan 
tanaman untuk keperluan hidup dideskripsikan dengan baik.Deskripsi terhadap hewan yang masuk 
katagori unggas dan insektisida juga diberikan diskripsi dengan lengkap. 

 
 
PENDAHULUAN 

Karya sastra merupakan sebuah monumen yang sangat fundamental.  Monumen 
budaya ini merupakan bukti bahwa suatu bangsa memiliki kekayaan budaya yang sangat 
tinggi. Karya sastra ini menjadi sebuah monument karena karya sastra secara fisik 
merekam huruf dan bahasa masyarakat pemiliknya. Karya sastra menjadi kekayaan 
pemikiran yang sangat spesifik bagi masyarakat pembuatnya. Karya sastra menjadi 
dokumen yang khas dan harus turun temurun diberikan kepada generasi berikutnya. 
 

 
Gambar 1: Bentang Alam yang ada di daerah tropis seperti Jawa 

 pada umum memiliki nuansa yang sangat indah. 
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Masyarakat Jawa merupakan bagian dari masyarakat dunia. Masyarakat Jawa 
memiliki warisan budaya yang sangat kaya. Warisan tersebut menjadi bagian sangat 
penting dalam kehidupan sehari-hari orang Jawa. Pola kehidupan sehari-hari tersebut 
tercermin dalam karya-karya sastra dengan mengkolaborasikan suasana alam dengan 
kehidupan sehari-hari. 

Masyarakat Jawa yang tinggal di daerah tropis memiliki tinggal di lingkungan yang 
bentang alam nan indah. Bentang alam tersebut berisi aneka ragam flora dan fauna. 
Keragaman tersebut menjadi bahan penulisan karya sastra. Contohnya dapat dilihat dari 
beberapa karya sastra besar yang memasukan bentang alam ini sebagai bagian dari isi 
cerita. Contohnya Serat Centhini. Serat Centhini memiliki diskripsi tentang bentang alam 
yang sangat spesifik di Jawa. Demikian pula karya sastra Jawa lainnya seperti Serat 
Adiparwa, Serat Ramayana, dan lain-lain.  

Serat Çiwaratrikalpa ini ditulis oleh Mpu Tan Akung. Empu Tan Akung  hidup di 
masa kekuasaan raja Girindrawangsadja atau Ken-Angrokdi Tumapel yakni pada tahun 
1144 Çaka atau 1222 Masehi. 

 
RINGKASAN CERITA 

Serat Siwaratrikalpa ini berisi kisah seorang pemburu yang sedang berburu di 
tengah hutan. Pemburu tersebut bernama Lubdhaka. Begitu lama ia mencari mangsa di 
tengah hutan, tidak ia sama sekali tidak mendapat mangsa seekorpun. Suatu ketika si 
pemburu terpaksa bermalam di tengah hutan. Sang pemburu takut untuk tidur di atas 
tanah. Kemudian ia memanjat sebatang pohon yang sangat memiliki dahan cukup kuat. 
Pohon tersebut tumbuh di tepi kolam. Dahan pohon tersebut manglung/ menjorok/ 
melengkung di atas danau yang ada di bawahnya. Dalam kondisi mengantuk dan lelah 
dan harus menjaga diri agar tidak jatuh dari pohon, sang pemburu memetik daun dan 
bunga pohon tersebut terus menerus selama semalam suntuk. Tanpa disadari oleh sang 
pemburu, di tengah danau tersebut terdapat sebuah patung lingga. Tanpa disadari pula 
bunga dan daun yang dipetik dari pohon tersebut, dijatuhkan di atas dan di sekitar 
patung lingga tersebut. Malam pun berlalu matahari mulai menyingsing dan sang 
pemburu mulai turun untuk melanjutkan kegiatannya kembali. 

Hari berganti waktupun berlalu sang pemburu lupa dengan sejumlah peristiwa 
yang dialaminya, termasuk peristiwa di atas pohon yang melengkung di atas danau. 
Seiring waktu sang pemburu meninggalkan dunia menuju kea lam baka. Arwah sang 
pemburu bergentayangan karena perbuatannya di bumi yang sering membunuh hewan 
buruan. Ketika arwahnya sedang bergentayangan tidak jelas hendak melangkah kea rah 
yang mana, bertemulah dia dengan Dewa Maut yaitu Bathara Yama yang ingin menarik 
sang pemburu kea lam neraka. Namun pada waktu yang sama Bathara Siwajuga melihat 
sang pemburu. Dewa Siwa ingat sebuah peristiwa yang dialami oleh sang pemburu di 
saat malam hari atau (peristiwa siwa ratri). Saat sang pemburu tanpa sengaja memuja 
dan meletakkan dedaunan di atas lingga sebagai lambing dari bumi. Mengingat peristiwa 
ini maka dewa Siwa berusaha memasukan sang pemburu ke surga di sisi lain, Dewa 
Yama berusaha menarik sang pemburu ke neraka. Dari tarik menarik ini, akhirnya sang 
pemburu berhasil dibawa oleh Dewa Siwa ke surga.  
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PENELITIAN YANG SEBELUMNYA 
A.Teeuw, Th.P.Galestin, S.O Robson, P.J Worsley dan P.J Zoetmulder pada tahun 

1969 melakukan penelitian terhadap karya sastra Siwaratrikalpa. Penelitian dilakukan 
terhadap bahasa yang digunakan dalam karya sastra tersebut. Penelitian tersebut meliputi 
kosakata, struktur tata bahasa dan penerjemahan. Selain itu juga dibahas tentang makna 
dan arti. 

Peneliti lainnya adalah Gusti Bendesa dan Wayan Paramartha (2012). Beliau 
berdua meneliti tentang hubungan pendidikan dengan perayaan Siwaratrikalpa. Perayaan 
Siwaratrikalpa dianggap penting karena merupakan peristiwa penting dalam kehidupan.  

Peneliti lain yang juga meneliti Siwaratrikalpa adalah Agus Aris Munandar. Beliau 
meneliti Peran penting data dalam karya sastra Jawa Kuna dalam kajian arkeologi Hindu-
Buddha: Candi  Pendharmaan (abad ke13-15M). Agus Aris Munandar membahas tentang 
data-data arkeologi yang berkaitan dengan karya sastra. 

 
PEMBAHASAN TENTANG LINGKUNGAN 

Dalam kehidupan sehari-hari di bumi, manusia tidak dapat dilepaskan dari segala 
macam kelengkapan isi bumi. Mahluk hidup di bumi terdiri dari, manusia, hewan dan 
tanaman. Manusia menjadi mahluk yang memiliki kemampuan atau kecerdasan paling 
tinggi. Sebagai mahluk yang memiliki kemampuan atau kecerdasan yang paling tinggi, 
manusia dapat menentukan lebih leluasa apa yang diinginkan. Satu hal yang dimiliki oleh 
manusia adalah kemampuan untuk mengungkapkan pemikiran dan kreatifitasnya dalam 
memenuhi segala kebutuhan kehidupan manusia. Satu dari sekian banyak kreatifitas 
manusia dalammemenuhi kebutuhan hidup adalah dengan menciptakan karya sastra. 
Karya sastra menjadi sarana pengungkapan kebutuhan akan hiburan dan pengetahuan. 
Karya sastra juga menjadi sarana komunikasi dari generasi ke generasi bagi masyarakat 
untuk mewariskan budaya, pengetahuan, dan yang lain-lain. Memang tidak mudah 
mewariskan kekayaan pengetahuan melalui karya sastra. Penguasaan bahasa, 
penguasaan kode budaya maupun kode pengetahuan menjadi hal yang sangat penting. 
Melalui tulisan ini penulis ingin menunjuk usaha masyarakat di masa lalu dalam 
mewariskan pengetahuan tentang lingkungan alam melalui karya sastra. Penulis 
mengambil satu bentuk karya sastra yang dikenal ditulis pada jaman Jawa Kuno yaitu 
karya sastra yang berjudul Śiwarātrikalpa yang ditulis oleh ulahmpu Tanakuń. 
Pembahasan mengenai bentang alam dilakukan pada bagian awal dari pembahasan teks 
yang ada pada canto pertama. Kutipannya seperti di bawah ini, 

 
Canto 1: 
1. Nāhan tambayan iṅ kathā taliṅanen de saṅ widagdh�ṅ laṅ� 

Sambbadhanya hanaṅ ṅiṣāda winuwus khyāti-ṅ haran Lubdhaka 
sthityâṅher i pucak nikaṅ hacala śobhâtyanta rāmyâlaṅ� 
nora-ṅ saṅśaya kewalâsukha-sukhan lāwan swabhāryātmaja. 

 
Terjemahan bebas: 
Saat ini dimulailah kisah yang puitis nan indah,  
cerita atau kisah seorang pemburu yang dikenal dengan nama Lubdhaka.  
Dia tinggal di puncak gunung, di lingkungan dengan pemandangan 
yang sangat indah. Kehidupannya sehari-hari sangat bahagia bersama anak dan istrinya.   
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4. luṅh� ik�ṅwetan aṅalor r�mya-ṅ lurah koṅkulan 
t�man maṇḍala parhyaṅan paṅalusan katy�gan aṅde l�n�ṅ 
thany�g�ṅ suku niṅ gunuṅ-gunuṅ anek�tanduran t�t hiriṅ 
lwah g�ṅ-g�ṅ tum�ḍun sak�ṅ wukir anak tusny�ṅ�n�b tanduran 

 
Terjemahan bebas: 
Perjalanan tersebut membawanya ke (arah) utara-timur,  
(terdapat) sebuah dataran rendah yang indah, di dalamnya terdapat kebunyang melingkar, 
cagar alam, tempat peristirahatan danpertapaan-pertapaan yang membuatnya tertegun, 
di sepanjang lereng kaki gunung terdapat berbagai jenis tumbuhan di sepanjanglereng,  
ada juga sebuah sungai besar yang mengalir mengairi tanaman.  

 
5. deṥa pw�ki kun�ṅ katuṅkulan і sor muṅgw�ṅ sl�waṅ nіṅ g�g�r 

ny�ṥany�r ja tinon hat�p rahab i raṅkaṅny�lamuk katruhan 
umr�ṅland�ṅ ikaṅ kukus malimunan sampun mamiṥr�ṅ tawaṅ 
h�b niṅ w�ṇḍіra taṅ bale kinalakah pint�n pagoṣṭhyan sad� 

 
Terjemahan bebas: 
Ada satu desa yang terletak di sebuah lembah pegunungan, 
di kejauhan tampak sekumpuan bangunan yang atapnya dari ilalang,  
juga tampak ada asap membumbung, lalu ada awan hitam yang menggumpal di langit 
dia (tokoh cerita) berlindung di bawah sebuah pohon yaitu pohon pohon beringin. 
 
6. kilyany�ki g�g�r-g�g�r paswahany�kr�p gal�ṅny�laris 

kubwany�rṇ�b adanta-danta tirisany�kweh paḍ�soṅ limut 
kuntul m�r kum�ḍap-k�ḍap l�y�p adoh muṅgwiṅ t�ṅah nіṅ r�m�ṅ 
mukṣ�miṥra lawan limut kahiḍ�pany�pan t�las tan katon. 

 
Terjemahan bebas:  
Di bagian barat lereng gunung terdapat banyak sawah, terlihat jelas pematang sawah tempat orang 
berjalan, juga terdapat perkebunan kelapa dengan pohon kelapa yang tampak berdiri berderet-deret, 
di kejauhan tampak berkilauan sayap burung bangau yang sedang terbang, di tengah awan dan 
makin lama menghilang dari pendangan.  
 
7. saṇḍіṅny�ki kadewagurwan aṅuṅaṅ lwah g�ṅ bañuny�dal�m 

dw�rany�ṅililan wiṥuddha maruhur taṅ bapra p�rṇ�laris 
tañjuṅ campaka b�ṇa n�gakusuma mrik m�r s�karny�n�ḍ�ṅ 
kapw�t�t lalayan binañjar alaṅ� kumbaṅ humuṅ tan p�gat 

 
Terjemahan bebas: 
Ada sebuah padepokan yang menghadap ke sungai besar yang airnya dalam. Di depannya terdapat 
gapura yang sangat bersih dan terbuat dari dinding bata. Di halaman tampak pohon tanjung, pohon 
banga dan pohon bunga nagakusuma yang menyebarkan aroma bunga nan lembut. Tanaman 
tersebut tertata rapi berjajar, seolah berbaris di tepi dinding.  
 
8. muṅgwiṅ jronya mahant�n arja hin�duk s�kṣ�t g�lar niṅ tulis 

luṅ niṅ jaṅgha lume ri lambaṅ awil�t kambaṅ sugandh�ṅi 
aglar taṅ s�kar iṅ kataṅa ri hat�pny�pan rur� k�ṅinan 
himp�r dyah masusup-susup g�luṅan aṅde harṣa niṅ wwaṅ mulat 

 
Terjemahan bebas: 
Di dalam padepokan terdapat sebuah bangunan beratapkan serat aren, 
Seperti sebuah lukisan bunga-bunga jangha yang tumpah di atas atap 
bagaikan benang yang dipintal bersama dan mengeluarkan aroma yang harum.  
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Kelopak bunga katanga yang bertaburan di atas atap, seperti gadis-gadis yang memanfaatkan bunga 
untuk menghiasi gelung rambutnya. 
 
9. karṅah lornya payajñan arsik i natarny�taṇḍ�s aṥry�hijo 

tuṅkub-tuṅkub ik�ruhur kalamukan de niṅ him�rantayan 
ṥuny�ṅhiṅ panaṅis nikaṅ h�piṅ aṥabd�ṅhrik swarany�lal�h 
ṥaṅk�sraṅ kar�ṅ� masaṅghyani lawan ghaṇṭ�tri tan pantara. 

 
Terjemahan bebas: 
Pada bagian utara dari bangunan kuil tersebut, terdapat tempat persembahan yang terbuka dan 
hijau. Di dalam kabut pagi hari kuil tersebut seperti disemuti oleh tanaman bunga. Suara kumbang 
yang mendengung seperti seolah-olah menangis. Seolah-olah ada keong kecil dan suara kumbang 
yang mendengung di antara dengan suara lonceng doa. 

 
Bait dua dan tiga tidak dikutip karena diskripsi tentang bentang alam tidak banyak 

dilakukan. Pada bagian ini lebih banyak membahas atau mendiskripsikan tentang tokoh 
cerita. Tokoh utama cerita tersebut adalah Lubdhaka. Lubdhaka seorang yang pekerjaan 
sehari-harinya adalah memburu hewan di hutan.  
 
BENTANG ALAM YANG ADA DALAM KARYA SASTRA 

Pada bagian ini tampak atau digambarkan seorang tokoh cerita bernama 
Lubdhaka yang dalam tersebut perjalanan dia melalui sebuah lokasi yang memiliki 
bentang alam nan indah.  Perhatikan pada bait ke 4 yang mendiskripsikan ketika tokoh 
cerita tersebut tiba-tiba menjumpai sebuah tempat yang dilihatnya dari ketinggian. 
 

4. luṅh� ik�ṅwetan aṅalor r�mya-ṅ lurah koṅkulan 
t�man maṇḍala parhyaṅan paṅalusan katy�gan aṅde l�n�ṅ 
thany�g�ṅ suku niṅ gunuṅ-gunuṅ anek�tanduran t�t hiriṅ 
lwah g�ṅ-g�ṅ tum�ḍun sak�ṅ wukir anak tusny�ṅ�n�b tanduran 

 
Terjemahan bebas: 
Perjalanan tersebut membawanya ke (arah) utara-timur,  
(terdapat) sebuah dataran rendah yang indah, di dalamnya terdapat kebun yang melingkar, 
cagar alam, tempat peristirahatan dan pertapaan-pertapaan yang membuatnya tertegun, 
di sepanjang lereng kaki gunung terdapat berbagai jenis tumbuhan di sepanjang lereng,  
ada juga sebuah sungai besar yang mengalir mengairi tanaman.  

  
Lokasi tersebut pastinya berada di sebuah daerah yang tinggi karena diskripsinya seolah-
olah tokoh cerita memandangi sebuah lembah dan mendiskripsikan kebun yang 
melingkar, adanya bangunan yang tampak dari kejauhan.  Tumbuhan yang hidip di 
sepanjang lereng gunung dan sebuah sungai besar yang mengalir. 

Setelah mendiskripsikan tentang bentang alam dari kejauhan, kemudian 
didiskripsikan tentang situasi sebuah desa atau pemukiman yang di dalamnya terdapat 
bangunan tempat tinggal. Bahkan ada asap mengepul di antara bangunan tersebut. 
Sambil memandangi situasi ini si tokoh cerita di gambar duduk di bawah pohon beringin 
(mungkin menikmati pemandangan yang indah tersebut). Perhatikan kutipan ini, 
 

5. deṥa pw�ki kun�ṅ katuṅkulan і sor muṅgw�ṅ sl�waṅ nіṅ g�g�r 
ny�ṥany�r ja tinon hat�p rahab i raṅkaṅny�lamuk katruhan 
lumr�ṅland�ṅ ikaṅ kukus malimunan sampun mamiṥr�ṅ tawaṅ 
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h�b niṅ w�ṇḍіra taṅ bale kinalakah pint�n pagoṣṭhyan sad� 
 

Terjemahan bebas: 
Ada satu desa yang terletak di sebuah lembah pegunungan, 
di kejauhan tampak sekumpulan bangunan yang atapnya dari ilalang,  
juga tampak ada asap membumbung, lalu ada awan hitam yang menggumpal di langit 
dia (tokoh cerita) berlindung di bawah sebuah pohon yaitu pohon pohon beringin. 

 

Selanjutnya digambarkan tentang situasi desa tersebut.  Pada lereng gunung 
terdapat hamparan sawah dan  perkebunan. Di perkebunan tersebut tampak pohon 
kelapa berdiri berderet-deret seolah berbaris. Di kejauhan tampak burung bangau yang 
sedang terbang kemudian menghilang tak terlihat lagi seolah hilang ditelan awan.    
 

6. kilyany�ki g�g�r-g�g�r paswahany�kr�p gal�ṅny�laris 
kubwany�rṇ�b adanta-danta tirisany�kweh paḍ�soṅ limut 
kuntul m�r kum�ḍap-k�ḍap l�y�p adoh muṅgwiṅ t�ṅah nіṅ r�m�ṅ 
mukṣ�miṥra lawan limut kahiḍ�pany�pan t�las tan katon. 

 
Terjemahan bebas: 
Di bagian barat lereng gunung terdapat banyak sawah, terlihat jelas pematang sawah tempat orang 
berjalan, 
juga terdapat perkebunan kelapa dengan pohon kelapa yang tampak berdiri berderet-deret,  
di kejauhan tampak berkilauan sayap burung bangau yang sedang terbang,  
di tengah awan dan makin lama menghilang dari pandangan.  

 
Diskripsi alam dilanjutkan dengan lebih menukik lagi ke diskripsi sebuah kelompok 

bangunan. Kelompok bangunan tersebut terletak di tepi sungai besar yang airnya dalam 
dan mungkin mengalir dengan deras. Di depan bangunan terdapat gapura yang sangat 
baik dan dindingnya terbuat dari bata. Dalam bait yang sama digambarkan bahwa di 
halaman bangunan tersebut terdapat pohon bunga banga dan pohon bunga nagakusuma 
yang menyebarkan aroma bunga nan lembut. Tanaman tersebut ditata rapi berjajar, 
seolah berbaris di tepi dinding bangunan. 
 

7. saṇḍіṅny�ki kadewagurwan aṅuṅaṅ lwah g�ṅ bañuny�dal�m 
dw�rany�ṅililan wiṥuddha maruhur taṅ bapra p�rṇ�laris 
tañjuṅ campaka b�ṇa n�gakusuma mrik m�r s�karny�n�ḍ�ṅ 
kapw�t�t lalayan binañjar alaṅ� kumbaṅ humuṅ tan p�gat 

 
Terjemahan bebas: 
Ada sebuah padepokan yang menghadap ke sungai besar yang airnya dalam. 
 Di depannya terdapat gapura yang sangat bersih dan terbuat dari dinding bata.  
Di halaman tampak pohon tanjung, pohon banga dan pohon bunga nagakusuma 
 yang menyebarkan aroma bunga nan lembut. Tanaman tersebut tertata rapi berjajar,  
seolah berbaris di tepi dinding.  

 
 Pada bait ke delapan diskripsi menukik pada satu bangunan saja yang memiliki 

atap dari serat aren. Digambarkan di atap dari serat aren tersebut terdapat bunga-
bungan jangha yang bertaburan jatuh di atas atap. Jika dilihat dari kejauhan bunga-
bunga tersebut seperti menghiasi gelung rambut seorang anak perempuan. Perlu 
diketahui bahwa atap dari serat aren tersebut berwarna hitam. Akibatnya di sekitar 
bangunan tersebut tersembul aroma wewangian yang lembut.  
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8. muṅgwiṅ jronya mahant�n arja hin�duk s�kṣ�t g�lar niṅ tuli 

luṅ niṅ jaṅgha lume ri lambaṅ awil�t kambaṅ sugandh�ṅ 
aglar taṅ s�kar iṅ kataṅa ri hat�pny�pan rur� k�ṅinan 
himp�r dyah masusup-susup g�luṅan aṅde harṣa niṅ wwaṅ mulat 

 
Terjemahan bebas: 
Di dalam padepokan terdapat sebuah bangunan beratapkan serat aren, 
Seperti sebuah lukisan bunga-bunga jangha yang tumpah di atas atap 
bagaikan benang yang dipintal bersama dan mengeluarkan aroma yang harum.  
Kelopak bunga katanga yang bertaburan di atas atap,  
seperti gadis-gadis yang memanfaatkan bunga untuk menghiasi gelung rambutnya 

 
 Pada bait yaitu bait ke 9 yang juga bait terakhir dari canto pertama, diskripsi 
ditujukan penuh pada bangunan kuil yang terdapat di tempat terbuka dan hijau. Dalam 
kabut pagi kuil tersebut terlihat ada hamparan tanaman bunga yang dikerumuni oleh 
kumbang da juga ada keong kecil di sekitarnya. Suara-suara kumbang yang mendengung 
berbarengan dengan suara-suara doa yang mengalun dan bunyi lonceng doa. 
 

9. karṅah lornya payajñan arsik i natarny�taṇḍ�s aṥry�hijo 
tuṅkub-tuṅkub ik�ruhur kalamukan de niṅ him�rantayan   
ṥuny�ṅhiṅ panaṅis nikaṅ h�piṅ aṥabd�ṅhrik swarany�lal�h 
ṥaṅk�sraṅ kar�ṅ� masaṅghyani lawan ghaṇṭ�tri tan pantara. 

 
Terjemahan bebas: 
Pada bagian utara dari bangunan kuil tersebut, terdapat tempat persembahan yang terbuka dan 
hijau.  
Di dalam kabut pagi hari kuil tersebut seperti diselimuti oleh tanaman bunga.  
Suara kumbang yang mendengung seperti seolah-olah menangis.  
Seolah-olah ada keong kecil dan suara kumbang yang mendengung di antara dengan suara lonceng 
doa. 

 
 Ada beberapa hal yang didapat dari kutipan di atas. Pertama, adalah narrator atau 
penulis cerita yang sangat ahli tentang lingkungan. Diskripsi bentang alam yang dilakukan 
oleh narrator/penulis cerita sangat teliti sekali. Dimulai dari arah perjalanan, posisi 
gunung, posisi lembah, diskripsi gapura, diskripsi bangunan, diskripsi taman, diskripsi 
sawah dan diskripsi perkebunan serta diskripsi sungai. Lokasi yang diangkat dalam cerita 
seolah ingin menunjukan bahwa bentang alam tersebut nyata sekali. Kedua fauna yang 
didiskripsikan terdiri dari unggas dan serangga. Unggas ditunjukan melalui burung 
bangau yang terbang hingga ditelan awan, sedangkan serangga ditunjukan melalui 
kumbang yang mendengung mengitari bunga-bunga di taman. Kedua hal tersebut 
menunjukan bahwa penulis cerita sangat mengenal daerah tersebut. Dibarengi dengan 
kemampuannya menulis ia dapat mendiskripsikan semua yang dilihatnya ke dalam bentuk 
karya sastra. 
 
FUNGSI BENTANG ALAM DAN LINGKUNGAN  

Manusia memiliki indra penglihatan. Manusia memiliki otak kiri dan otak. Manusia 
juga memiliki perasaan. Indra penglihatan manusi yang menangkap sesuatu kemudian 
dikirimkan ke otak dan dari otak dikirimkan ke perasaan melalui syaraf-syaraf yang halus. 
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Akibatnya manusia memiliki satu gambaran terhadap sesuatu yang dapat dirasakan oleh 
perasaan. Selanjutnya hal tersebut disimpan dalam ingatannya yang sangat kuat. Suatu 
kali ingatan tersebut dapat dikeluarkan kembali dan jika perlu dituliskan, sehingga 
menjadi sebuah karya seni. Lingkungan sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia. 
Sering dikatakan bahwa manusia tidak dapat lepas dari lingkungannya. Memang benar 
sering sekali lingkungan sangat menentukan perilaku manusia. Contohnya lingkungan 
yang buruk akan menciptakan perilaku manusia yang negatif. 

Secara tidak langsung karya sastra merupakan sebuah rekaman kehidupan. 
Memang karya meruapakan sebuah dunia yang berdiri sendiri, tapi tercipta karena 
pengalaman kehidupan penulisnya.  

Manusia yang hidup di satu lingkungan biasanya akan tahu sudut-sudut 
lingkungan tersebut sesuai dengan pengetahuan masyarakat di sekitarnya. Pengetahuan 
tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan di lingkungan tersebut. 
Menurut Dias Affandi (2004) manusia dalam kehidupannya sehari-hari tidak dapat lepas 
dari air. Air dapat diperoleh melalui sungai, danau atau juga laut. Melalui air yang 
didapatkan dari sungai danau atau laut, manusia dapat memenuhi kebutuhannya akan 
makanan dan minuman. Air baik di sungai, danau maupun laut, selalu memiliki hewan 
yang dapat di makan sedang air tawar dapat berfungsi untuk mengairi sawah atau kebun 
yang berisi tanaman utama maupun tambahan. Bahkan pada masyarakat tertentu air 
dapat diatur sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Komposisi tata 
letak aliran air di sungai atau danau atau laut dapat mempengaruhi manusia untuk 
menata lingkungan hidupnya agar selalu dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari. 

Hal lain yang juga akrab dengan manusia adalah satwa unggas dan serangga. 
Eryanti Darmawan (2006) Dalam kehidupan sehari-hari di lingkungannya manusia sangat 
akrab dengan unggas dan serangga. Hewan unggas yang akrab dengan kebutuhan 
manusia adalah ayam dan burung. Ayam dan burung sering sekali muncul atau 
disebutkan dalam karya sastra. Hewan ini yang paling banyak diambil adalah suaranya 
yaitu suara kokok ayam jantan di pagi hari.  

Imawan Haryadi (2006) hal lain yang sering digunakan untuk menghiasi karya 
sastra adalah jenis-jenis ayam jantan seperti ayam jago, ayam bekisar, ayam pelung, 
ayam kate, ayam hitam (cemani dan lain-lain). Juga ayam betina, biasanya digunakan 
untuk ungkapan, contohnya seperti ayam betina hendak bertelur. Bahkan telurnya juga 
dimanfaatkan untuk ungkapan, seperti telur diujung tanduk. Untuk burung biasanya yang 
digunakan adalah suaranya. Seperti burung yang sedang berkicau.  

Di sisi lain serangga yang palig banyak digunakan untuk menghiasi karya sastra 
adalah kumbang atau lebah atau tawon. Serangga ini selain menghasilkan madu yang 
sangat berguna bagi manusia juga memiliki keunikan tersediri. Serangga ini sering berada 
di sekitar tanaman bunga. Bunga merupakan produk tanaman yang indah selain buahnya. 
Oleh sebab itu serangga jenis kumbang atau lebah atau tawon ini memiliki manfaat yang 
banyak bagi manusia. Bahkan lebah atau kumbang atau tawon sering dijadikan hewan 
peliharaan manusia seperti halnya ayam ungags. Kenyataan alam seperti inilah yang 
menyebabkan kedua unsur alam dari jenis fauna ini selalu disandingkan dengan unsur 
flora dalam bentang alam yang ada dalam karya sastra. 
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KESIMPULAN 
Bentang alam dalam karya sastra merupakan hal yang pasti muncul. Manusia tidak 

dapat melepaskan diri dari kehidupannya di muka bumi ini. Manusia merupakan bagian 
dari kehidupan ini. Kehidupan sehari-hari menjadi pengalaman yang yang sangat melekat. 
Diantara sekian banyak pengalaman manusia salah satunya adalah yang berkait dengan 
alam. Manusia yang melihat alam mempunyai pengalaman akan keindahan alam tersebut.  

Keindahan alam yang tersusun dari pegunungan, sungai, danau, langit, flora dan 
fauna. Alam memberikan struktur keindahan sedangkan flora membalut keindahan alam 
dengan aneka tanaman. Tanaman tersebut yang terdiri dari besar maupun tanaman hias. 
Tanaman besar tersebut seolah-olah bagaikan  payung raksasa yang indah. Payung dari 
kejauhan tampak hijau. 

Di sisi lain fauna juga menjadi hiasan indah yang melengkapi bentang alam yang 
didiskripsikan dalam karya sastra. Dari komposisi flora dan fauna tersebut tercipta sebuah 
diskripsi yang menyerupai lukisan alam.    
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Abstrak 

Perkembangan zaman sering membawa perubahan dan dampak terhadap lingkungan. 
Digitalisasi dan komputerisasi di semua aspek kehidupan seakan memalingkan manusia dari 
kepedulian pada nilai-nilai konservasi lingkungan. Sementara itu, dalam upaya memenuhi kebutuhan 
akan sumber-sumber alam, deforestasi dan alih fungsi lahan menjadi fenomena yang marak 
sekaligus mencemaskan khususnya dipandang dari sudut kelestarian lingkungan. Kritik Sastra 
Lingkungan atau ecocriticism menjadi media yang menjembatani kontroversi antara kebutuhan 
manusia akan alam sekaligus kesadaran untuk memelihara dan melestarikan ekosistem alam. Cerpen 
Ongkak karya SPN. Fakhrunnas MA Jabbar, seorang pengarang Riau merupakan salah satu karya 
yang mengangkat isu lingkungan dengan latar masyarakat Melayu Riau. Melalui pandangan dan kritik 
yang disampaikan, pembaca diharapkan dapat mengkaji-ulang hubungan timbal balik antara mereka 
dengan alam disekitarnya, khususnya dengan kawasan hutan di berbagai wilayah yang terancam 
oleh dampak laju pembangunan. 

Kata Kunci: digitalisasi, komputerisasi, deforestasi, ecocriticism, nilai-nilai konservasi lingkungan, 
hubungan manusia dan alam 

 

I. PENDAHULUAN 
Alam adalah mitra sekaligus raja yang setia bagi setiap makhluk hidup. Kapan dan 

dimanapun alam hadir menyertai setiap kegiatan makhluk hidup dan menyediakan segala 
kebutuhannya. Di saat seseorang merasa sunyi dan gundah, alam menjadi sahabat yang 
menghibur dan melesapkan kegalauan melalui kesegaran dan keasrian kehijauannya. 
Begitu pula ketika seseorang membutuhkan barang-barang kebutuhan hidup seperti 
makanan dan tempat tinggal, alam secara berlimpah menyediakan semua kebutuhan 
tersebut. Hakekat alam bagi manusia tergambar dalam budaya sebagai karya manusia, 
baik itu berupa karya visual seperti lukisan, film, atau seni pahat maupun dalam karya 
tulis seperti sastra. Suroso, dkk. mengatakan bahwa dalam karya sastra, alam bukan 
hanya muncul sebagai sumber inspirasi pengarang, melainkan juga sebagai tempat yang 
menyediakan kebutuhan hidup manusia, sekaligus alam sebagai sahabat manusia (2008). 
Alam dengan demikian menjadi pihak yang berperan dalam membentuk jati diri makhluk 
hidup baik secara fisik dan spiritual. 

Namun, keberadaan alam saat ini seperti burung elang dengan sayap terluka. 
Banyak kawasan alam terbuka seperti hutan, sawah, ladang, perbukitan, sungai, dll. yang 
porak-poranda, terkikis, sirna atau beralih-fungsi untuk kepentingan bisnis atau proyek-
proyek pembangunan infrastruktur fisik. Deforestasi, pembakaran dan pembalakan hutan 
adalah fenomena yang merampak di beberapa kawasan wana di beberapa daerah. Baru-
baru ini muncul artikel di media masa tentang deforestasi dan alih fungsi kawasan hutan. 
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Diantaranya adalah pembakaran ribuan hektar hutan rawa gambut (peatland) di Rawa 
Tripa, Nagan Raya, Aceh untuk pembukaan lahan kelapa sawit (KOMPAS, Jum’at, 25 Mei 
2012); pencemaran dan kerusakan kawasan perbukitan di Kecamatan Kolonodale, 
Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah akibat kegiatan penambangan nikel (KOMPAS, 
Jum’at, 11 Mei 2012); perambahan kawasan hutan untuk perkebunan di Sumatra Barat 
maupun kegiatan tambang di Kalimantan (KOMPAS, Rabu, 23 Mei 2012) merupakan 
sederet kasus perusakan lingkungan. Kegiatan itu tidak hanya mengancam kelestarian 
ekosistem alam, melainkan juga menimbulkan ancaman bagi aneka jenis flora dan fauna 
didalam kawasan hutan tersebut. Misalnya populasi gajah Sumatra di Bengkulu yang 
makin berkurang karena hutan habitat mereka sudah dialih-fungsikan menjadi 
perkebunan (KOMPAS, Sabtu, 26 Mei 2012); menyusutnya beragam satwa endemis 
seperti babirusa dan anoa di hutan Nantu, Gorontalo, Sulawesi karena tingkat perusakan 
habitat hutan satwa tersebut (KOMPAS, Sabtu, 1 September 2012). Bahkan problema alih 
fungsi lahan dari kawasan konservasi dan hutan lindung menjadi kawasan hunian dan 
lapangan golf juga menjadi isu mengemuka di daerah Jawa Barat (KOMPAS, Jum’at, 14 
September 2012). Semua kasus lingkungan tersebut menunjukkan bahwa relasi manusia 
dan alam cenderung berlangsung sepihak. Alam cenderung menjadi objek oleh manusia 
dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. 

Ditengah kemelut tersebut, sastra sebagai salah satu bidang studi ilmu humaniora 
sudah selayaknya berperan dalam membangkitkan kesadaran dalam tiap individu akan 
pentingnya nilai-nilai konservasi alam. Sastra tidak cukup menyoroti aspek-aspek 
kebahasaan secara teoritis, melainkan bagaimana estetika bahasa tersebut dapat 
menciptakan keselarasan hidup antara manusia dengan lingkungannya. Beranjak dari 
keprihatinan serta upaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan, 
muncullah suatu pendekatan dan kritik dalam sastra yang disebut dengan Kritik Sastra 
Lingkungan atau ecocriticism. Kritik sastra tersebut muncul di Amerika pada akhir tahun 
1980-an dan di Inggris pada awal tahun 1990-an. Namun kritik sastra tersebut baru 
mengemuka di Amerika pada awal tahun 1990-an melalui kumpulan tulisan dalam buku 
The Ecocriticism Reader: Landmarks in Literary Ecology oleh Glotfelty dan Fromm serta 
melalui berbagai kegiatan seperti asosiasi studi sastra dan lingkungan dan jurnal mereka 
(Barry, 2009: 239). Namun, berbeda dengan pendekatan dan kritik sastra yang lain 
seperti Strukturalisme, New Criticism, dsb. Kritik Sastra Lingkungan tidak mengemukakan 
serangkaian asumsi, doktrin, atau prosedur yang bersifat teoritis (2009: 239). Kritik 
Sastra Lingkungan di Amerika terinspirasi oleh pandangan terhadap alam dari para 
pengarang transcendentalist pada abad 19 seperti Ralph Waldo Emerson, Margaret Fuller, 
dan Henry David Thoreau. Sementara di Inggris, Kritik Sastra Lingkungan sering disebut 
green studies, terpengaruh oleh nilai dan pandangan para penyair abad Romantik (2009: 
240-241). Namun, betapapun kritik tersebut tidak menyampaikan asumsi dan metode 
teoritis, Kritik Sastra Lingkungan hadir sebagai pendekatan yang memberikan makna dan 
harapan ditengah problema yang muncul dalam relasi antara manusia dengan 
lingkungannya. 

Makalah ini menyoroti masalah lingkungan yang mengemuka dalam kumpulan 
cerpen Ongkak karya pengarang Riau, SPN. Fakhrunnas MA Jabbar. Sebagian besar cerita 
dalam kumpulan tersebut bercerita tentang isu-isu lingkungan yang melanda di beberapa 
kawasan hutan di Riau, Sumatra. Pandangan dan kritik yang dikemukakan oleh 
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pengarang dapat memberi gambaran kepada pembaca tentang fenomena kondisi hutan 
yang mencemaskan di beberapa kawasan sekaligus menyadarkan setiap pembaca akan 
pentingnya tindakan-tindakan konservasi terhadap kawasan-kawasan hutan kita demi 
keberlangsungan dan kelestarian makhluk hidup dan alam itu sendiri. Dalam makalah ini, 
penulis membahas dua permasalahan: pertama, pandangan dan kritik apa yang 
dikemukakan oleh pengarang terhadap isu-isu lingkungan dalam kumpulan cerpen 
tersebut; kedua, bagaimana pandangan dan kritik pengarang tersebut sejalan dengan 
prinsip-prinsip Kritik Sastra Lingkungan serta bagaimana pengaruhnya dalam 
membangkitkan kesadaran ekologis bagi pembaca.  

 

II. LANDASAN TEORI  
a. Cerita Pendek Kontemporer 

Dalam buku “Sastra Indonesia Kontemporer”, Antilan Purba mengatakan bahwa 
cerita pendek Indonesia kontemporer berkembang pada era 1970-an. Konsep dari 
cerpen kontemporer khususnya adalah menyampaikan protes terhadap kepincangan 
masyarakat pada awal industrialisasi, juga dampak negatif dari perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. Pengaruh negatif tersebut memunculkan krisis sosial, 
krisis politik, krisis ekonomi, krisis nilai, dsb. Istilah cerpen kontemporer berasal dari 
konsep sastra barat, contemporary short story yang dalam bahasa Indonesia 
diterjemahkan menjadi cerpen mutakhir, cerpen inkonvensional, atau cerpen masa kini 
(2010: 55-56). Selanjutnya, definisi yang dikemukakan oleh Rosidi seperti yang dikutip 
oleh Purba adalah sbb: 

Cerita pendek Indonesia kontemporer adalah cerita-cerita pendek yang mengabaikan alur 
cerita, logika, bahkan tema dan menghanyutkan diri kepada gaya yang menyebabkan pembaca 
terpukau untuk membacanya sampai habis, apakah kisahnya masuk akal atau tidak. Cerita 
menjadi rentetan imaji yang tempel-menempel bahkan sambung-menyambung – menjadi 
semacam mosaik (2010: 57). 

Lebih lanjut, Purba menguraikan lima karakteristik cerpen Indonesia 
kontemporer: Pertama, cerpen Indonesia kontemporer berciri anti logika, atau 
menyalahi dasar logika manusia pada umumnya. Cerita pendek ini disajikan dengan 
cara yang tidak lazim atau inkonvensional sehingga juga disebut cerpen 
inkonvensional. Kedua, cerpen Indonesia kontemporer berciri mengabaikan plot atau 
alur cerita. Ketiga, cerpen Indonesia kontemporer berciri absurd atau serba aneh. 
Keempat, cerpen Indonesia kontemporer berciri anti tokoh atau kejelasan dan 
ketidakjelasan tokoh bukanlah persoalan. Kelima, cerpen Indonesia kontemporer 
berciri terasing dan serba kompleks (2010: 58-59). 

Dalam kata pembuka dalam kumpulan cerpen Ongkak, Gubernur Riau Dr. H.M. 
Rusli Zainal menyampaikan apresiasi sekaligus dukungan pemerintah daerah terhadap 
tradisi kepenulisan para penulis Riau sejak masa Kerajaan Melayu Riau, era modern 
Raja Ali Haji pada abad 20-an hingga para pengarang kontemporer pada era tahun 
2000-an (2010: 11). Merujuk pada definisi dan karakteristik yang dikemukakan oleh 
Rosidi tentang cerpen kontemporer, kumpulan cerpen Ongkak adalah termasuk karya 
fiksi kontemporer, terlepas dari waktu karya tersebut ditulis.   
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b. Ecocriticism 
Secara umum Kritik Sastra Lingkungan (ecocriticism) diartikan sebagai studi 

tentang hubungan antara sastra dengan lingkungan fisik. Kritik ini menggunakan 
pendekatan yang berfokus pada bumi dalam kajian sastra – “It takes an earth-
centered approach to literary studies” (Glotfelty & Fromm, 1996: xix). Sementara itu, 
seorang kritikus sastra lingkungan yang lain William Howarth mendefinisikan istilah 
ecocriticism, berasal dari kata-kata bahasa Yunani oikos dan kritos yang jika dirangkai 
bermakna sebagai house judge atau ‘hakim rumah’. Kemudian Howarth mendefinisikan 
istilah tersebut sebagai “seseorang yang menilai kebaikan dan kekurangan dari tulisan-
tulisan yang menggambarkan efek-efek budaya terhadap alam, dengan pandangan 
yang menghormati alam dan mengecam para perusak alam serta membalikkan 
tindakan perusakan mereka melalui tindakan politis” (Coupe, 2008: 163). 

Sementara itu, Scott Slovic mendefinisikan ecocriticism sebagai “studi tentang 
teks-teks lingkungan yang eksplisit dengan beberapa pendekatan ilmiah atau penelitian 
tentang dampak-dampak ekologis pada relasi antara manusia dengan alam dalam 
setiap teks, bahkan dalam teks-teks yang sekilas tidak memperhatikan dunia yang 
bukan manusia (Coupe, 2008: 160). Lebih lanjut, Slovic mengatakan bahwa 
ecocriticism tidak mempunyai doktrin atau metode teoritis tertentu, namun teori 
tersebut dimaknai setiap hari melalui praktik dari ribuan sarjana sastra di seluruh dunia 
(Coupe, 2008: 161). Sementara itu dalam kata pengantar buku The Green Studies 
Reader, Coupe menjelaskan dengan mengutip pendapat Patrick Murphy tentang 
ecocriticism, bahwa diri manusia perlu dihubungkan dengan aspek ‘yang lain’ atau 
‘anotherness’ dari alam. Selain itu, hubungan antara manusia dengan alam harus 
bersifat ‘heterarchy’ yang artinya hubungan yang berlangsung secara timbal-balik dan 
bukan ‘hierarchy’ yang cenderung berpusat pada manusia sebagai pihak yang lebih 
mempunyai otoritas dan superioritas (2008: 159).  

Para kritikus dalam kritik sastra ini menanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti: 
bagaimana alam digambarkan dalam soneta ini?; peran apa yang ditunjukkan oleh 
latar fisik dalam alur novel tersebut?; apakah nilai-nilai yang diungkapkan dalam drama 
ini konsisten dengan kebijakan ekologis?; bagaimana metafora yang digunakan dalam 
menggambarkan tempat/daerah mempengaruhi sikap dan perilaku individu terhadap 
latar tersebut?; dengan cara-cara apa dan bagaimana dampak krisis lingkungan 
terhadap sastra kontemporer dan budaya pop?, dsb. (Glotfelty & Fromm, 1996: xix). 
Ecocriticism menyoroti topik-topik tentang keterkaitan antara alam dan budaya, 
khususnya artefak yang berkaitan dengan bahasa dan sastra. Kritik sastra ini berpijak 
pada kajian sastra di satu sisi dan pada aspek-aspek ekologis lingkungan di sisi lain.  

 
III. BAHASAN 

Kumpulan cerpen Ongkak terdiri dari 17 buah cerita pendek dengan tema 
lingkungan, hubungan manusia, juga memuat kearifan lokal masyarakat Melayu Riau. 
Dalam makalah ini, pembahasan akan difokuskan pada lima cerita saja yaitu Ongkak, 
Kemarau Airmata, Republik Banjir, Parit Dorba dan Semokel. Pemilihan ini 
berdasarkan pada tema utama yang disajikan dalam kelima cerita tersebut, yaitu 
tema yang berkaitan dengan isu lingkungan.  
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3.1. Visi dan Kritik tentang Masalah Lingkungan 
Dalam cerita Ongkak, pengarang bercerita tentang kehidupan para pembalak 

kayu di hutan Riau yang membalak kayu dan kemudian menjualnya kepada para 
tauke dengan harga yang murah. Kata Ongkak sendiri berarti ‘rel kayu tempat 
meluncurkan kayu balak’ (2010: 24); pembalakan hutan itu menjadi pekerjaan yang 
menguntungkan bagi masyarakat di desa tersebut. Namun kisah menjadi sebuah 
tragedi ketika Sudir, tokoh utama dalam cerita itu, kehilangan istrinya Kanah yang 
sedang mengandung enam bulan. Kanah saat itu mendesak untuk ikut Sudir 
membalak kayu di hutan. Semula Sudir melarang Kanah, namun karena wanita itu 
bersikeras untuk ikut, Sudirpun membiarkannya ikut dengannya. Ketika Sudir dan 
beberapa lelaki sedang mendorong kayu balak yang licin oleh gerimis hujan diatas 
ongkak, dan Kanahpun ikut mendorong, tiba-tiba wanita itu jatuh terjerembab, 
tubuhnya jatuh terbelintang ditengah ongkak dan kayu balak itu menggelinding 
diatas perut buntingnya. Tubuh Kanah hancur dan remuk. Sudirpun meraung-raung 
histeris menyesali kelalaian dirinya telah mengizinkan istrinya ikut dengannya 
sehingga istrinyapun kemudian tewas secara memilukan (2010: 18-19). 

Dengan merujuk pada kategori yang dikemukakan oleh Suroso, dkk. bahwa 
relasi manusia dan alam seperti yang digambarkan dalam kisah tersebut, dapat 
dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: citra manusia yang bersatu dengan alam; citra 
manusia yang mendayagunakan alam; dan citra manusia yang bersahabat dengan 
alam (2008: 203). Namun dalam bahasan ini, penulis hanya merujuk pada dua aspek 
yaitu manusia mendayagunakan alam dan manusia bersahabat dengan 
alam. Kedua aspek ini sekaligus menunjukkan visi dan kritik pengarang terhadap 
masalah-masalah lingkungan.  

 
a. Manusia Mendayagunakan Alam 

Dalam cerita Ongkak maupun dalam cerita-cerita yang lain seperti Kemarau 
Airmata, Republik Banjir, Parit Dorba, dan Semokel, pengarang secara eksplisit 
menggambarkan fenomena pembalakan dan perusakan hutan dalam praktik alih fungsi 
lahan untuk kepentingan perkebunan dan pemukiman. Dalam Ongkak, pendayagunaan 
alam itu digambarkan melalui pembalakan kayu hutan oleh tokoh Sudir dan beberapa 
warga masyarakat di kampung Melayu, Riau. Begitu pula dalam cerita Semokel yang 
berarti ‘penyelundupan kayu tradisional lintas batas’ (2010: 167) oleh warga 
masyarakat di Kampung Beranti. Sedangkan dalam cerita Kemarau Airmata, Republik 
Banjir, dan Parit Dorba, pengalih-fungsian lahan tanah hutan ulayat milik warga 
masyarakat Melayu adalah untuk kepentingan pembangunan PLTA (Kemarau Airmata, 
2010: 36); pembangunan villa dan lapangan golf (Republik Banjir, 2010: 78-79); 
perluasan kebun kelapa sawit (Parit Dorba, 2010: 84). Dalam cerita Ongkak misalnya, 
upaya masyarakat Melayu dalam mendayagunakan alam terlihat melalui kegiatan 
mereka dalam mencari kayu hutan untuk dijual kepada para tauke. Namun Sudir telah 
diajarkan oleh kakek dan neneknya akan kearifan lokal bahwa menebang kayu di 
hutan harus dilakukan seperlunya – 

Sedari kecil ia diajari Datuk dan Neneknya betapa alam yang terdedah begitu molek bagi 
penghidupan banyak orang. Pokok-pokok kayu yang berjajar ditengah rimba raya itu patutlah jadi 
mata pencaharian orang-orang sekampung. Tapi sejak dulu, tak ada rimba yang gundul. Pokok 
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kayu itu ditebang seperlunya. Diambil buat kebutuhan kayu menanak nasi, tiang rumah atau 
keperluan pagar (2010: 20). 

Kearifan lokal yang terlihat, melalui kebiasaan dan perlakuan yang bijak dari 
masyarakat Melayu terhadap hutan ulayat mereka menunjukkan pandangan 
pengarang terhadap hubungan yang selaras antara manusia dengan alam. Namun 
keselarasan itu berubah menjadi ancaman dan petaka ketika para tauke kayu balak 
menyerbu hutan dan menebangi kayu-kayu hutan secara besar-besaran dengan 
bantuan tenaga orang-orang bagak di kampung. Bahkan banyak diantara pohon yang 
ditebang itu adalah pokok sialang yang menjadi tempat lebah madu bersarang dan 
mengucurkan madu setiap waktu (2010: 20). Sejak saat itu banyak orang di desa itu 
yang bekerja sebagai pembalak. Mereka menjual kayu balakan kepada para tauke 
dengan harga murah – “Kayunya dijual pada para tauke sehingga para taukelah yang 
‘terima bersih’ mendapatkan laba yang luar biasa” (2010: 21). Gambaran tentang 
perubahan perilaku masyarakat Melayu tersebut dan para tauke dalam 
mendayagunakan alam menunjukkan kritik pengarang terhadap kecenderungan 
manusia untuk bertindak serakah terhadap alam dan lingkungannya. Dan perilaku 
yang kurang bijak tersebut akhirnya bias mendatangkan petaka bagi manusia – 
“Kawan-kawan, tak elok membabat rimba ini suka-suka kita. Bila rimba dirusaki maka 
banyak mudharat yang akan datang. Lebih baiklah kita menyesali diri sejak 
sekarang…” (2010: 22). 

Dalam cerita Kemarau Airmata, pengarang menggunakan metafora untuk 
menggambarkan derita dan kesedihan yang dirasakan oleh masyarakat desa karena 
proyek PLTA pemerintah yang akan dibangun di desa mereka. Kesedihan mereka 
bukan saja karena cuaca kemarau panjang yang melanda desa mereka, mengeringkan 
sungai dan tanah-tanah pertanian mereka, melainkan juga ganti rugi yang terlalu 
rendah dari pemerintah untuk proyek PLTA tersebut. Namun karena kemarau yang 
panjang dan air sungai Turip yang dangkal, akan sangat sulit bagi pemerintah untuk 
membangun bendungan sebagai bagian dari proyek tersebut. Sehingga rencana 
proyek tersebut urung dilaksanakan. Tentu saja hal ini menggembirakan hati 
masyarakat desa meski di sisi lain mereka tetap menderita karena kemarau yang 
panjang tersebut (2010: 39). 

Dalam cerita Republik Banjir, pengarang menyampaikan pandangannya tentang 
alam dalam hubungan manusia dan air sebagai sumber kehidupan. Air adalah berkah 
bagi manusia untuk menjalankan kehidupannya – 

Sejak lama hubungan peradaban antara orang-orang dan air melengkapi sejarah kehidupan. 
Air memberikan berkah. Orang-orang di bumi yang menikmatinya. Apalagi saat dahaga. Air 
jadi sosok impian saat berada di hamparan padang pasir terbuka. Setetes air jadi rahmat dan 
penentu kesinambungan kehidupan (2010: 77-78). 

Namun visi yang gembira terhadap manfaat air tersebut berubah menjadi pandangan 
skeptis ketika manusia mulai melakukan perusakan terhadap alam, deforestasi dan alih 
fungsi lahan yang mengikis sumber-sumber air tanah didalamnya – 

Keseimbangan alam terusik termasuk keseimbangan air dengan pantai dan tebingnya. 
Keseimbangan alam mulai digoyang. Hutan dan tumbuhan yang hidup damai sejak lama 
mulai diluluh-lantakkan. Padahal, disitulah air bernaung agar bisa hidup damai. Agar bisa 
memberikan kehidupan pada orang-orang. Kawasan perbukitan yang asri dan hijau oleh 
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tetumbuhan hutan, kini dijarah dan dikelupas jadi villa dan lapangan golf. Air yang 
terbelenggu pada akar kayu hutan mulai bebas. Kebebasan ini bagaikan kuda yang terluka 
sehingga air mulai beringas (2010: 78-79). 

 
Metafora yang digambarkan oleh pengarang tersebut menunjukkan bagaimana 
deforestasi dan alih fungsi lahan merupakan salah satu penyebab timbulnya bencana 
alam seperti banjir. Pengarang juga menyampaikan visi dan kritiknya tentang bencana 
banjir itu melalui personifikasi yang memanusiakan banjir seperti sebuah republik 
dengan armada manusia yang siap menyerbu – 
 

Otonomi di Republik Banjir sangat luas dan terbuka. Masing-masing republik boleh beraksi 
apabila situasi tak bisa ditoleransi lagi. Pemantauan terhadap pengrusakan hutan pegunungan 
yang menjadi markas besar dan ibukota Republik Banjir dilakukan secara seksama (2010: 80). 

Secara eksplisit, pengarang menyampaikan kritiknya terhadap kerusakan lingkungan 
dan alih-fungsi lahan dari area di kawasan Puncak, Bogor dengan menggambarkan 
kawasan yang semula berupa kawasan hijau dan hutan konservasi, namun kini telah 
dipenuhi oleh bangunan villa – serta lapangan golf. Merebaknya bangunan-bangunan 
villa tersebut telah membuat tanah-tanah di kawasan tersebut menjadi rawan longsor 
dan banjir (2010: 80-81). 

Dalam cerita Parit Dorba, tindakan manusia dalam mendayagunakan alam 
khususnya digambarkan melalui ketidakberdayaan orang-orang Melayu Sakai di bumi 
Riau dalam memperjual-belikan tanah-tanah ulayat nenek moyang mereka kepada 
para tauke dengan harga murah untuk kepentingan alih fungsi lahan menjadi 
perkebunan kelapa sawit. Tokoh dalam cerita tersebut Dorba bersama para lelaki Sakai 
yang lain telah diperdaya oleh para tauke untuk menjual tanah ulayat mereka seluas 
seribu hektar dengan harga murah. Saat itu Dorba dan beberapa orang Sakai diajak 
oleh para tauke ke sebuah tempat; ternyata tempat itu adalah sebuah diskotik. Dorba 
dan kawan-kawannya disuguhi minuman arak dan anggur yang mungkin dicampur pil 
ekstasi, hingga mereka mabuk. Dalam keadaan mabuk itu, para tauke itu menyodori 
mereka beberapa lembar kertas agar dicap jari. Tanpa sadar mereka telah menyetujui 
untuk menjual lahan ulayat mereka kepada para tauke itu (2010: 90). Gambaran 
tentang alih fungsi lahan dari hutan ulayat menjadi parit-parit raksasa untuk 
perkebunan kelapa sawit disampaikan pengarang seperti yang dikutip berikut ini: 

Persis di sempadan kiri, kanan dan belakang tanah perumahannya yang gundul 
kekuningan, Dorba menyaksikan alat berat becko menggali parit raksasa. Lebar parit itu 
mencapai tiga meter dan kedalamannya dua meter lebih. Parit-parit itu sengaja dibuat 
oleh beberapa perusahaan kehutanan yang menggarap kawasan itu untuk dibangun 
hutan tanaman atau perkebunan kelapa sawit. Tanah pemukiman Dorba dan suku Sakai 
lainnya memang sudah kian ciut. Irisannya pun tak petak lurus lagi melainkan bagai 
irisan kue talam yang mirip trapezium (2010: 84).  

Gambaran alih-fungsi lahan dari hutan ulayat orang-orang Melayu Sakai tersebut 
sekaligus juga menyampaikan kritik pengarang tentang fenomena alih-fungsi lahan 
yang menjadi faktor berkurangnya kawasan hutan lindung untuk kepentingan 
konservasi alam dan lingkungan.  
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Dalam cerita Semokel, pengarang menggambarkan upaya manusia dalam 
mendayagunakan alam melalui praktik semokel atau penyelundupan tradisional kayu 
lintas batas (2010: 167). Dalam cerita ini, tokoh utama Umang yang sudah renta dan 
tinggal di Teluk Beranti, di seberang Semenanjung Kembar di Riau dilukiskan sedang 
menonton berita di TV yang sedang menayangkan konferensi internasional tentang 
lingkungan COP (Conference of Partnership) 15 di Copenhagen. Berita konferensi itu 
seketika mengingatkan Umang pada masa mudanya ketika dia dan kawan-kawannya 
membalak kayu di hutan dan menyelundupkan kayu-kayu itu melalui sungai. Praktik 
semokel tersebut menjadi mata pencaharian orang-orang Melayu pada masa itu. 
Namun pada masa kini, pembalakan liar masih berlangsung di kawasan hutan itu 
dengan menjual kayu-kayu hutan itu kepada para tauke di Malaysia atau bahkan 
menyelundupkan hingga ke negeri Jepang atau Cina (2010: 163).  

Kawasan itu kini semakin gundul. Para pembalak sesudah zamannya berlalu masih terus 
saja melakukan penebangan kayu di kawasan hutan yang semestinya dilindungi itu. 
Pokok-pokok kayu semakin banyak yang meranggas (2010: 162). 

Gambaran hutan yang porak-poranda oleh praktik pembalakan pada masa kini dalam 
kutipan tersebut menunjukkan kerisauan Umang sekaligus kritik pengarang terhadap 
kondisi hutan yang tidak lebih baik dari masa-masa ketika Umang muda dahulu. Dalam 
cerita itu upaya manusia dalam mendaya-gunakan alam melalui praktik semokel tidak 
hanya mengambil kayu untuk memenuhi kebutuhan melainkan cenderung 
mengeksploitasi sumber alam di hutan untuk mendapatkan keuntungan finansial yang 
lebih – “Atau kayu balak itu langsung dijual lagi secara selundupan ke negeri Jepun 
atau Cina dengan nilai yang lebih besar” (2010: 163). 

Pembalakan liar itu tetap menjadi problema yang tidak kunjung usai sepanjang 
penampung atau pembeli kayu-kayu selundupan itu masih melegitimasi dan 
melegalisasi pembelian kayu-kayu hasil pembalakan itu.  

 

b. Manusia Bersahabat dengan Alam 
Dengan merujuk pada dimensi hubungan manusia dengan alam seperti yang 

dikemukakan oleh Suroso, dkk. (2008: 215), beberapa cerita dalam kumpulan cerpen 
Ongkak ini menunjukkan relasi tersebut yang bersumber pada kearifan lokal 
masyarakat Melayu Riau. Suroso, dkk. mengemukakan bahwa persahabatan manusia 
dengan alam diwujudkan melalui perilaku manusia dalam memelihara kelestarian alam, 
menjaga lingkungan hidup, dan menyayangi makhluk hidup lainnya (2008: 215). 
Dalam cerita Ongkak, persahabatan manusia dengan alam ditunjukkan melalui kearifan 
lokal masyarakat setempat dalam mendayagunakan sumber alam di hutan dengan 
seperlunya – “Tapi sejak dulu, tak ada rimba yang gundul. Pokok kayu itu ditebang 
seperlunya. Diambil buat kebutuhan kayu menanak nasi, tiang rumah atau keperluan 
pagar” (2010: 20). Kearifan lokal juga diperlihatkan melalui kesadaran untuk tidak 
merusak hutan sesukanya karena hal tersebut akan menimbulkan bencana – 

“Kawan-kawan, tak elok membabat rimba ini suka-suka kita. Bila rimba dirusaki maka 
banyak mudharat yang akan datang. Lebih baiklah kita menyesali diri sejak sekarang….” 
(2010: 22). 
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Dalam cerita Republik Banjir, persahabatan dengan alam direfleksikan dalam 
kesadaran manusia akan pentingnya air sebagai sumber kehidupan. Sumber air yang 
berlimpah tersimpan di dalam tanah dibawah pepohonan, tumbuh-tumbuhan, dan 
akar-akar pepohonan. Namun air sebaliknya akan menjadi bencana ketika bukit-bukit 
sebagai wadah air dialih-fungsikan menjadi area bangunan villa atau lapangan golf. 
Begitu pula pepohohan yang ditebangi dapat mengurangi sumber mata air yang 
tersimpan dibawah akar-akar pohon sehingga air itu akan melimpah dan menyeruak 
keluar menjadi banjir. Hal itu digambarkan melalui kerisauan pengarang akan alih 
fungsi lahan di perbukitan di Puncak menjadi area villa yang menyebabkan terkikisnya 
sumber air tanah – “Sejak lama kawasan ini menjadi kawasan hijau dan hutan 
konservasi yang memungkinkan para air hidup dengan nyaman dan tenang” (2010: 
80). 

Dalam cerita Parit Dorba, persahabatan dengan alam ditunjukkan melalui 
kearifan lokal masyarakat Melayu Sakai yang hidup selaras dengan alam dan hutan 
ulayat mereka – 

Orang-orang Sakai sangat bersebati dengan rimba. Oleh sebab itu, rimba bagi mereka 
laksana supermarket dan apotik hidup yang menyediakan segala keperluan. Sumber 
penghidupan sehari-hari dapat dipenuhi dari tanaman rimba yang amat beragam. Mulai dari 
damar, rotan, sakat dan ubi manggalo yang beracun namun bisa jadi tawar setelah dioleh 
dengan cara mereka yang khas (2010: 84-85). 

Kata bersebati dari bahasa Melayu berarti ‘menyatu bagai tak terpisahkan’ 
menunjukkan relasi erat antara manusia dengan alam. Manusia menghormati alam 
sebagai tempat yang memberikan berbagai kebutuhan hidup. Rasa hormat dan cinta 
masyarakat Melayu terhadap alam ditunjukkan dalam tindakan memelihara dan 
melestarikan alam mereka dengan tidak menebangi pepohonan secara berlebihan, 
atau menyetujui tindakan para tauke atau pemerintah dalam mengalih-fungsikan hutan 
ulayat mereka menjadi lahan perkebunan atau proyek-proyek lainnya.  

 

3.2. Relevansi Visi dan Kritik Pengarang dengan Prinsip-prinsip Kritik Sastra 
Lingkungan 

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa Kritik Sastra Lingkungan 
(ecocriticism) menggunakan pendekatan yang menggabungkan aspek ekologi 
lingkungan dan juga estetika bahasa dan sastra. Seorang kritikus sastra lingkungan, 
William Howarth mengatakan bahwa kecenderungan  melihat kata sebagai objek 
organik dengan akar dan ranting yang bercabang sejalan dengan pencarian biologis 
(ekologis) dalam menamai species menurut bentuk dan fungsinya (Glotfelty dan 
Fromm, 1996: 72). Lebih lanjut, Howarth mengemukakan bahwa pendekatan dalam 
kritik sastra ini bukan hanya sekedar menggunakan bahasa untuk merepresentasikan 
alam (mimesis) melainkan juga mempunyai daya untuk menunjuk (deixis). Deixis 
inilah yang dapat menemukan wujud keseluruhan representasi alam dalam ruang, 
waktu, dan konteks sosial (1996: 80). 

Sementara itu, kritikus yang lain Neil Evernden mengemukakan bahwa 
representasi, visi, dan kritik yang diungkapkan oleh pengarang dalam karyanya dapat 
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menggambarkan keterkaitan (inter-relatedness) antara makhluk hidup dan 
lingkungannya. Evernden melanjutkan bahwa salah satu fenomena yang populer 
untuk melukiskan hubungan yang kuat antara makhluk hidup dan lingkungannya 
adalah apa yang disebut dengan ‘kepemilikan daerah’ (territoriality) (Glotfelty & 
Fromm, 1996: 97).  

Dalam kumpulan cerpen Ongkak, pengarang menggambarkan konflik yang 
dihadapi oleh masyarakat Melayu Riau dalam hal kepemilikan hutan ulayat mereka 
melawan kepentingan dari sekelompok orang dan pemerintah untuk mengalih-
fungsikan hutan mereka.Visi pengarang tentang lingkungan nampak dalam 
penggambaran yang apresiatif dan penuh hormat terhadap kearifan lokal masyarakat 
setempat dalam mendayagunakan alam dengan bijak dan memelihara kelestariannya 
dari ancaman arus pembangunan. Sedangkan kritik yang disampaikan terlihat dalam 
pelukisan kondisi hutan yang porak-poranda oleh deforestasi, pembalakan liar, dan 
alih fungsi lahan serta dampak-dampak yang ditimbulkan dari semua kegiatan 
tersebut (dalam cerita Republik Banjir, Parit Dorba, dan Semokel). Karena tergiur 
oleh ganti rugi yang tidak seberapa, masyarakat desa seringkali rela menjual atau 
memberikan hutan ulayat mereka sebagai kawasan konservasi bagi habitat beragam 
flora dan fauna, kepada para tauke (pengusaha) atau pemerintah. Kondisi tersebut 
tentu saja bertentangan dengan prinsip-prinsip yang dikemukakan dalam Kritik Sastra 
Lingkungan. Seperti yang dikatakan oleh seorang kritikus, Jhan Hochman, bahwa 
tujuan dari ecocriticism adalah untuk menjamin keberlangsungan, kebebasan dari 
tanaman dan hewan untuk tinggal di habitatnya (Coupe, 2008: 192). 

Sedangkan Murphy mengatakan bahwa relasi manusia dan alam harus berupa 
relasi yang bersifat ‘heterarchy’ dan bukan ‘hierarchy’. Artinya manusia harus 
mengubah perspektif dan paradigma yang memandang dirinya sebagai pusat dan 
alam adalah objek yang semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. 
Alam harus dipandang sebagai subyek dengan sisi lain dan memiliki jiwa tersendiri 
(anotherness), sama halnya makhluk hidup yang berada di dalamnya. Dengan 
demikian budaya sebagai ciptaan manusia tidak harus mendominasi atau mengancam 
keberlangsungan alam, melainkan berinteraksi secara timbal balik dan 
memberdayakan (interanimation) (Coupe, 2008: 159). Sedangkan Evernden 
mengatakan bahwa citraan alam yang digambarkan oleh pengarang dalam karyanya 
merupakan potret dan bukan sekedar lukisan pemandangan yang diharapkan akan 
dapat membangkitkan rasa dalam diri pembaca, menjadi bagian dari tempat yang 
digambarkan tersebut (sense of place) (Glotfelty & Fromm, 1996: 100). 

Dalam cerita Ongkak, kesadaran masyarakat Melayu akan nilai-nilai konservasi 
alam melalui penggambaran – “Tapi sejak dulu, tak ada rimba yang gundul. Pokok 
kayu itu ditebang seperlunya. diambil buat kebutuhan kayu menanak nasi, tiang 
rumah atau keperluan pagar” (2010: 20), dapat menggugah kesadaran setiap 
individu akan keterancaman hutan di wilayah mereka oleh praktik deforestasi dan 
pembalakan hutan. Dalam cerita Republik Banjir, pandangan dan kritik terhadap alih 
fungsi lahan nampak dalam penggambaran kawasan yang semula perbukitan asri dan 
kemudian menjadi kawasan villa dan lapangan golf – “Kawasan perbukitan yang asri 
dan hijau oleh tetumbuhan hutan, kini dijarah dan dikelupas jadi villa dan lapangan 
golf” (2010: 78). Begitu pula dalam cerita Parit Dorba, kritik pengarang disampaikan 
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melalui penggambaran hutan ulayat orang-orang Sakai yang beralih-fungsi menjadi 
lahan kebun kelapa sawit – “Pelan-pelan, kawasan gundul itu berubah jadi kebun 
sawit atau tanaman hutan milik perusahaan-perusahaan besar” (2010: 85). Konflik 
alih fungsi lahan itu juga terkait dengan status kepemilikan, antara hutan milik 
negara atau hutan milik nenek-moyang masyarakat Sakai (2010: 85).  

Terlepas dari bagaimana dampak dari pandangan dan kritik pengarang tentang 
isu lingkungan dalam cerpen tersebut bagi pembaca, visi dan kritik tersebut sejalan 
dengan prinsip-prinsip ekologis yang mengupayakan keberlanjutan ekosistem hutan 
dan lahan diatas kecenderungan manusia untuk menggunakan kekayaan hutan 
secara eksploitatif. Senada dengan hal tersebut, Evernden mengemukakan bahwa 
individu yang memandang alam hanya sebagai tempat untuk dimanfaatkan sumber-
sumbernya, adalah seseorang yang tidak memikirkan alam sebagai lingkungan. Dia 
menggambarkan individu semacam itu seperti turis; sedangkan seseorang yang hidup 
berdampingan dan menghormati alamnya disebut sebagai warga (resident) (Glotfelty 
& Fromm, 1996: 99). 

Dengan kata lain, kritik dan pandangan pengarang tersebut telah berperan 
dalam membentuk kesadaran ekologis bagi pembaca, mengarahkan persepsi dan 
pemahaman pembaca akan nilai-nilai konservasi di setiap kawasan hutan di tanah air. 
Pandangan dan kritik yang disampaikan melalui penggambaran alam dan lingkungan 
tersebut diharapkan dapat menyadarkan nilai-nilai moral dan etis dalam diri tiap 
individu untuk tidak memperlakukan alam sebagai objek melainkan sebagai subyek 
yang juga memiliki hak-hak istimewa dan otoritas sama halnya manusia dalam relasi 
yang membangun dan melestarikan. 

 
IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Representasi citra alam dan lingkungan dalam karya sastra merupakan media 
yang efektif dan efisien dalam membangkitkan kesadaran ekologis dalam setiap 
individu. Karya sastra adalah produk budaya, begitu pula laju kegiatan pembangunan 
yang seringkali berdampak pada keterancaman alam dan lingkungan sebagai bagian 
fundamental dalam kegiatan manusia. Berbagai isu dan krisis lingkungan yang 
melanda di banyak kawasan baik di tanah air maupun manca negara, merupakan 
dampak yang ditimbulkan oleh pesatnya pembangunan khususnya di bidang 
pembangunan infrastruktur fisik.  

Di satu sisi, kemajuan pembangunan fisik memberikan kenyamanan dan 
berbagai fasilitas; namun di sisi lain, kemajuan tersebut seringkali tidak 
mempertimbangkan nilai-nilai ekologis sebuah lingkungan. Hal itu menyebabkan 
timbulnya berbagai problema dalam lingkungan yang kemudian juga menjadi kendala 
bagi kelangsungan hidup sosial dan budaya manusia. Kritik Sastra Lingkungan muncul 
sebagai kiprah dan peran sastra dalam menyikapi krisis lingkungan melalui pandangan 
dan kritik yang disampaikan tentang masalah lingkungan yang menjadi fenomena. 
Dengan demikian, pandangan dan kritik tentang lingkungan tersebut akan dapat 
menumbuhkembangkan nilai-nilai kemanusiaan dan pada akhirnya membangun 
identitas nasional sebagai bangsa yang menghormati nilai-nilai lingkungan dalam 
setiap gerak dan langkah.  
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Sebagai studi eklektik khususnya melalui kritik sastra lingkungan, sastra perlu 
menjalin interaksi dengan berbagai disiplin ilmu yang lain seperti studi lingkungan, 
geografi, biologi, antropologi, sosiologi, dan sebagainya untuk memperluas visi dan 
pandangan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan relasi manusia dan 
lingkungan.  
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  Abstrak 

Tulisan ini bertujuan untuk membandingkan dua buah karya sastra Sasak yang lahir pada 
zaman yang berbeda guna mengungkap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Sasak. Yang 
pertama dari dua buah karya Sasak itu adalah nyanyian rakyat Sasak yang mengandung tema 
berangkat mengaji. Sebagai nyanyian rakyat, karya lisan ini tidak diketahui siapa penciptanya. 
Nyanyian ini dapat ditemukan di sebagian besar wilayah pulau Lombok. Sedangkan nyanyian yang 
kedua adalah nyanyian yang diciptakan belakangan ini yang berjudul Lampak Ngaji. Kedua karya 
sastra ini memiliki tema yang sama, tetapi mengungkap nuansa yang berbeda. Pulau Lombok 
sebagai tempat tinggalnya suku Sasak dikenal dengan julukan Pulau Seribu Masjid. Nuansa tersebut 
terlihat juga dalam karya sastra lisan Sasak. Sastra sebagai bentuk ekspresi tentu tercipta tidak 
dengan sebuah kekosongan. Kedua karya sastra ini mengekspresikan dua hal yang berbeda 
walaupun memiliki tema yang sama. Terlihat ada sebuah perubahan yang terjadi. Perubahan yang 
menjadi masalah bagi masyarakat Sasak pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. 
Dari karya yang pertama terlihat sebuah keharmonisan kehidupan, sebuah keteraturan. Kakak dan 
adik dengan sebuah kesadaran sama-sama menjalani rutinitas yang luhur, adik pergi mengaji 
sedangkan kakak pergi membuka kitab. Kegiatan tersebut berjalan dengan sendirinya tanpa ada 
sebuah paksaan atau kekerasan. Suasana kehidupan yang belum banyak bersinggungan dengan 
pengaruh luar. Karakter luhur masyarakat Sasak masih melekat kuat dalam kehidupan sehari-hari. 
Hal yang berbeda dan berlawanan terlihat dari karya yang kedua yang tercipta belakangan ini ketika 
perkembangan media dengan pengaruh budaya luar yang sangat dominan sudah tidak dapat lagi 
terbendung. Aktifitas seperti mengaji tidak lagi berjalan dengan sebuah kesadaran, tetapi harus 
disertai dengan paksaan atau bahkan dengan kekerasan. Tentu semua itu tidak hilang begitu saja, 
tetapi bukan tidak mungkin semua itu akan menjadi hilang jika sedikit demi sedikit sudah mulai 
terkikis. Inilah yang menjadi masalah masyarakat Sasak. Karakter luhur yang sudah lama melekat 
semakin lama semakin terkikis karena lemahnya ketahanan budaya ketika berhadapan dengan 
pengaruh perkembangan media atau pengaruh budaya luar.  

 

Kata kunci: Perbandingan, Sastra Sasak, Permasalahan Masyarakat 

 

PENDAHULUAN  

Pulau Lombok merupakan pulau yang dihuni oleh suku Sasak sebagai suku asli 
dan sekaligus sebagai suku mayoritas. Pulau Lombok dikenal dengan sebutan Pulau 
Seribu Masjid. Istilah ini lahir karena banyaknya masjid di pulau Lombok. Masjid dapat 
dijumpai di setiap kampung, bahkan tidak sedikit kampung yang memiliki lebih dari satu 
masjid. Belum lagi ditambah dengan jumlah musala yang dapat berjumlah lebih dari dua 
di setiap kampung.  

Selain digunakan sebagai tempat salat, masjid dan musala dijadikan juga sebagai 
tempat belajar agama dan mengaji terutama pada waktu magrib. Magrib menjadi waktu 
yang sakral bagi anak-anak, karena waktu tersebut di samping sebagai waktu salat, 
menjadi waktu mereka untuk pergi mengaji. Demikian juga bagi yang lain, waktu magrib 
sebagai lonceng penutup aktifitas seharian. Dapat dibayangkan, dengan banyaknya 
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masjid dan musala disertai dengan aktifitas yang dijalankan ditempat tersebut, waktu 
tersebut menjadi waktu yang sangat sibuk dengan aktifitas salat, mengaji, dan belajar 
agama. Tentu kondisi ini terjadi juga di tempat lain.  

Nuansa yang disebutkan di atas terlihat juga dalam sebuah nyanyian rakyat yang 
dimiliki oleh masyarakat Sasak. Hampir di seluruh wilayah pulau Lombok nyanyian ini 
dapat ditemukan. Nyanyian yang berisi sebuah suasana yang memperlihatkan bagaimana 
adik dan kakak menjalankan aktifitas mengaji dan membuka kitab. Nyanyian ini beredar 
di masyarakat tanpa memiliki judul, untuk memudahkan dalam penyebutan, untuk 
selanjutnya penulis akan menggunakan judul Lampaq Ngaji sesuai dengan judul nyanyian 
belakangan ini yang berjudul Lampak Ngaji, dengan pertimbangan penyebutan tersebut 
sesuai dengan tema yang terkandung di dalam nyanyian.  

Belakangan, khususnya nyanyian tersebut beserta nyanyian-nyanyian rakyat Sasak 
yang lain sudah mulai jarang didengar, untuk tidak mengatakan bahwa nyanyian tersebut 
sudah hilang dari masyarakat Sasak. Perkembangan teknologi informasi sudah pasti 
memiliki dampak terhadap apa yang selama ini mengakar kuat dan melekat pada 
masyarakat Sasak. Ada beberapa tradisi kesastraan menjadi ditinggalkan atau mulai tidak 
diperhatikan. Mewaran misalkan, yang beberapa puluh tahun yang lalu masih dapat 
didengar oleh anak-anak dari orang tuanya, sekarang tradisi seperti itu sudah susah 
ditemukan lagi. Anak-anak tidak lagi tertidur karena mendengarkan cerita dari orang 
tuanya, akan tetapi mereka akan terlelap di depan televisi karena sudah tidak mampu 
mengikuti acara televisi yang banyak tersebut.  

Tentu perkembangan teknologi informasi tersebut memiliki dampak positif juga. 
Hal inilah yang patut disyukuri bahwa tradisi kesastraan Sasak yang lain dapat 
memanfaatkan perkembangan teknologi informasi tersebut. Semakin banyaknya 
bermunculan televisi lokal, dijadikan oleh tradisi kesastraan yang lain, salah satunya 
adalah cilokaq, sebagai momentum untuk bangkit kembali dan lebih berkembang. Hal ini 
juga disebabkan oleh pergantian Pemerintahan Orde Baru dan krisis ekonomi di Indonesia 
yang membawa banyak perubahan. Salah satu dari perubahan tersebut adalah 
munculnya kesadaran akan perlunya diperhatikan dan diberdayakan kembali kearifan-
kearifan tradisional atau lokal yang dimiliki oleh berbagai komunitas dan suku bangsa di 
Indonesia (Ahimsa-Putra, 2009).  

Bentuk bangkit kembali dan perkembangan cilokaq yang dimaksud adalah semakin 
banyak terlihat grup cilokaq yang tampil dengan lebih banyak karya dan melalui proses 
rekaman. Artinya karya-karya tersebut menyebar luas ke masyarakat dan lebih mudah 
didapatkan atau disaksikan. Perkembangan serupa juga terjadi pada grup musik di 
kalangan anak muda atau grup band. Tidak sedikit grup band tersebut menciptakan karya 
mereka dalam bahasa Sasak. Merupakan sikap positif juga, bahwa rasa bangga terhadap 
kedaerahannya, khususnya mereka kaum muda, diperlihatkan dengan menciptakan 
karya-karya dalam bahasa Sasak.  

Pada kondisi perkembangan ini pula, khususnya nyanyian rakyat lampaq ngaji 
tersebut, masih mendapat perhatian dari masyarakat pendukungnya termasuk dari 
kalangan muda. Dikatakan demikian karena nyanyian tersebut dinyanyikan lagi dalam 
bentuk modern dengan mendapatkan penambahan. Karena terlahir pada masa dan 
kondisi sosial yang berbeda, lagu lampak ngaji versi sekarang ini menampilkan nuansa 
yang berbeda. Pada kondisi ini terlihat bahwa sastra mengungkap kondisi masyarakat 
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tempat karya itu lahir. Sebagaimana dikatakan bahwa sastra menampilkan gambaran 
kehidupan, dan kehidupan itu sendiri adalah suatu kenyataan sosial (Damono, dalam 
Jabrohim, 2003). Dengan demikian, apakah nuansa kehidupan masyakat Sasak sudah 
berbeda karena lagu Lampaq Ngaji dalam versi sekarang menampilkan nuansa yang 
berbeda.  

Beranjak dari pemaparan di atas, makalah ini ingin membahas dua rumusan 
masalah yakni bagaimana perbandingan lagu Lampak Ngaji dahulu dengan sekarang dan 
apa permasalahan masyarakat Sasak yang terungkap dari perbandingan lagu tersebut. 
Mengungkap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dari sebuah karya sastra 
merupakan hal yang sangat mungkin. Dikatakan demikian mengingat karya sastra tidak 
lalin merupakan ekspresi dari kenyataan.  
 Membandingkan dua karya sastra tidak lepas dari konsep sastra bandingan. 
Menurut  Holman (dalam Mahayana, 2009) sastra bandingan adalah studi sastra yang 
memiliki perbedaan bahasa dan asal negara dengan suatu tujuan untuk mengetahui dan 
menganalisis hubungan dan pengaruhnya antara karya yang satu terhadap karya yang 
lain serta ciri-ciri yang dimilikinya. Definisi yang lebih luas cakupannya diungkapkan oleh 
Remak. Menurutnya, sastra bandingan adalah studi sastra yang melewati batas-batas 
suatu negara serta hubungan antara sastra dan bidang pengetahuan dan kepercayaan 
lain (Mahayana, 2009). Ringkasnya sastra bandingan membandingkan sastra sebuah 
negara dengan sastra negara lain dan membandingkan sastra dengan bidang lain sebagai 
keseluruhan ungkapan kehidupan. (Damono,dalam Wajiran, 2008). 
 Jika mengacu kepada definisi-definisi di atas, tulisan ini tentu bukanlah 
perbandingan yang masuk dalam katagori kajian sastra bandingan yang menyaratkan 
adanya perbedaan bahasa dan asal negara atau hanya perbedaan bahasa walaupun 
masih dalam lingkup nasional. Hal itu karena perbandingan yang dilakukan dalam 
makalah ini adalah perbandingan antardua karya sastra yang sama-sama menggunakan 
bahasa Sasak dan terlahir di lingkungan yang sama, yakni pulau Lombok. Hanya saja 
yang menjadi perbedaan kedua karya ini adalah terlahir pada zaman yang berbeda.  
 Titik terpenting dalam sastra bandingan adalah menemukan hipogram yang 
dipahami sebagai unsur yang mirip dalam dua karya sastra atau lebih (Endraswara, 
2011). Dari hipogram inilah dapat diketahui keterkaitan suatu teks dengan teks yang lain. 
Pada kasus dua karya yang akan dibandingkan ini, terlihat kuatnya hipogram yang 
terdapat pada karya yang kedua. Dikatakan kuat karena akan sulit disangkal kalau karya 
yang kedua ini tidak berakar dari karya yang pertama. Hipogram yang dimaksud berupa 
kalimat dan prasa. Walaupun demikian, karya yang kedua menampilkan nuansa yang 
berbeda dengan karya yang pertama. Mengingat bahwa sastra tidak lahir dari kekosongan 
(Corstius, dalam Endraswara, 2011), penulis memandang bahwa nuansa yang berbeda 
yang ditampilkan oleh karya yang kedua ini merupakan sebuah kejujuran dalam 
mengungkap bagaimana kondisi sosial pada masanya.  
 Sebagaimana dikemukakan bahwa masalah sastra bandingan lebih dari sekedar 
pengaruh, ambilan, atau jiplakan, melainkan bagaimana kita memperoleh makna yang 
penuh dalam kontrasnya dengan karya lain yang menjadi hipogram sebuah karya 
(Endraswara, 2011). Perbedaan inilah yang akan menjadi fokus pembahasan dalam 
makalah ini untuk dapat menjawab dua permasalahan yang telah disebutkan di atas. 
Permasalahan pengaruh bagi penulis, khususnya pada dua karya ini, menjadi tidak 
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relevan atau tidak akan dibahas karena kedua karya ini sama-sama lahir pada masyarakat 
Sasak dan karya yang pertama merupakan karya nyanyian rakyat yang keberadaannya 
sudah sangat melekat pada masyarakat Sasak.  
 
PEMBAHASAN  
Lagu Lampaq Ngaji (dahulu) 

Lagu Lampaq Ngaji adalah salah satu dari sekian banyak nyanyian rakyat yang 
dimiliki oleh masyarakat Sasak. Sebagai nyanyian rakyat, lagu Lampaq Ngaji tersebut 
tidak dapat diketahui siapa yang pertama kali menyanyikannya atau siapa pengarangnya. 
Lagu ini dapat dijumpai di seluruh wilayah pulau Lombok dan memiliki redaksi yang 
berbeda di beberapa tempat. Akan tetapi secara garis besar lagu tersebut sama-sama 
mengandung aktifitas mengaji dan membuka kitab. Berikut adalah lagu Lampaq Ngaji 
dalam tiga versi yang dikumpulkan dari beberapa lokasi.  

 
Versi I. 
gorokgaji gorokgaji piringku belah empat menggergaji piring saya terbelah empat 
adiqku lalo ngaji kakaqku bukaq kitab  adikku pergi mengaji kakakku membbuka 
kitab 
Versi II 
gorokgaji gorokgaji piringku belah empat  menggergaji piring saya terbelah empat 
adiqku lalo ngaji kakaqku bukaq kitab  adikku pergi mengaji kakakku membuka kitab 
kitab koroan      kitab alquran  
pade singkap topong tuan    singkaplah songkok tuan 
versi III 
gorokgaji gorokgaji anak alu sigar empat  menggergaji alu terbelah menjadi empat 
adiqku lalo ngaji kededeh siq berekat  adikku pergi mengaji penuh dengan berkat 
 

Lagu ini biasanya dinyanyikan pada saat bermain. Lagu ini dinyanyikan oleh dua 
orang anak secara berpasangan sambil berpegangan kedua tangan. Pada saat 
dinyanyikan, pasangan tersebut menirukan gerakan orang yang memakai gergaji balik, 
gergaji besar yang ditarik oleh dua orang untuk membuat papan dan sebagainya (KBBI), 
ketika yang satu menarik, yang lainnya mendorong. Di samping dinyanyikan oleh dua 
orang sepermainan, lagu ini juga dinyanyikan oleh seorang ibu dengan anaknya yang 
masih kecil. Dengan menarik dan mendorong tangan,  si ibu dapat membuat anaknya 
tertawa. 

Versi yang pertama adalah versi yang standar. Versi yang pertama inilah yang 
lebih banyak dijumpai di sebagian besar wilayah pulau Lombok. Versi ini hanya terdiri 
atas dua baris, yang pertama sebagai sampiran sedangkan yang kedua isi. Pola lagu 
lampaq ngaji versi yang pertama ini memang menggunakan pola pantun atau lelakaq 
Sasak, tetapi kebanyakan lelakaq Sasak dalam satu baris terdiri atas empat kata. 
Sedangkan lagu ini dalam satu baris terdiri atas lima kata.  

 Pada versi kedua, dua baris pertama sama seperti versi standar. Pada versi ketiga 
ini terdapat tambahan dua baris berima a-a. Pada tambahan tersebut, baris pertama 
dengan kedua berbeda dalam jumlah kata. Baris pertama terdiri atas dua kata saja 
sedangkan baris kedua terdiri atas empat kata. Versi yang ketiga merupakan versi  yang 
sama sekali berbeda dengan versi pertama dan kedua. Namun demikian, versi yang 
ketiga ini tetap merupakan versi lain dari lagu Lampaq Ngaji karena masih terdapat 
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beberapa kata yang menjadi bagian utama atau ciri khas dari lagu Lampaq Ngaji. Kata-
kata yang dimaksud adalah kata gorokgaji, empat, dan kalimat adikku lalo ngaji. Kata 
sigar sebenarnya memiliki arti yang sama dengan kata belah sebagaimana pada versi 
pertama dan kedua, yakni berarti belah. 

Dari semua versi tersebut, ada beberapa kata yang menjadi perhatian penulis. 
Kata-kata tersebut adalah gorokgaji, lalo ngaji, bukaq kitab, kitab qoroan, topong tuan, 
dan berkat.   

Semua kata tersebut merupakan kata-kata dalam bahasa Sasak. Akan tetapi kata-
kata tersebut terlihat masih dekat dengan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia, 
sehingga memahami kata tersebut dengan pemahaman bahasa Indonesia tidak akan 
menghasilkan makna yang menyimpang atau dengan kata lain dapat disepadankan 
dengan makna dalam kamus bahasa Indonesia, kecuali kata tuan. 

Dalam KBBI kata mengaji memiliki makna mendaras (membaca) Alquran; belajar 
membaca tulisan Arab; belajar; mempelajari. Kata kitab memiliki makna buku; wahyu 
Tuhan yang dibukukan; kitab suci. Kata qoroan atau Alquran memiliki makna kitab suci 
umat Islam. Kata berkat dalam konteks lagu tersebut memiliki makna makanan dan 
sebagainya yang dibawa pulang sehabis kenduri. Kata topong sepadan dengan kata 
ketopong dalam KBBI, yakni topi (kopiah) tinggi yang keras dan kaku yang dipakai 
sebagai perhiasan. Kata tuan tidak memiliki padanan yang tepat dalam bahasa Indonesia. 
Dalam bahasa Sasak kata tuan bermakna haji atau gelar kepada orang yang sudah 
melaksanakan ibadah haji. Tidak sekadar telah melaksanakan ibadah haji, kata tersebut 
melekat kepada orang yang telah melaksanakan ibadah haji dan memiliki pemahaman 
yang mendalam akan agama Islam. 
 Lagu ini sangat mencerminkan sosial budaya masyarakat Sasak sebagai 
masyarakat pemeluk agama Islam. Nuansa sosial religius masyarakat Sasak terlihat 
sangat kental dalam nyanyian tersebut. Kakak dan adik dengan sebuah kesadaran sama-
sama menjalani rutinitas yang luhur, adik pergi mengaji sedangkan kakak pergi membuka 
kitab. Kegiatan tersebut berjalan dengan sendirinya tanpa ada sebuah paksaan atau 
kekerasan. Lagu lampaq Ngaji berisi seorang  anak yang melihat atau mengetahui 
aktifitas saudaranya, yakni adiknya pergi mengaji sedangkan kakaknya membuka kitab. 
Pada versi yang kedua dijelaskan bahwa adiknya pergi mengaji untuk membuka kitab 

Sama halnya dengan versi pertama, versi kedua lagu Lampaq Ngaji ini 
mengungkapkan aktifitas mengaji dan membuka kitab. Akan tetapi pada versi kedua ini 
dipertegas lagi bahwa kitab yang dimaksud adalah kitab Alquran. Kemudian ditutup 
dengan sebuah perintah yakni menyingkap topong tuan. Yang dimaksudkan oleh perintah 
ini adalah agar si anak mempelajari apa yang diketahui oleh seorang tuan atau 
mempelajari ilmu agama yang dimiliki oleh si guru atau tuan tersebut.  

Pada versi ketiga dari karya yang pertama diungkapkan sebuah keberkahan dari 
menjalani aktifitas mengaji tersebut. Keberkahan yang dimaksud adalah membawa 
banyak berkat dari pulang mengaji. Berkat bagi masyarakat Sasak bukan hanya sekadar 
makanan yang dibawa pulang, tetapi berkat juga mengandung nilai kebanggaan ketika 
dipersembahkan kepada keluarga. Di samping itu berkat yang dibawa merupakan rizki 
yang sangat halal dan didapat dari kegiatan mengaji. Memberikan makanan tersebut 
kepada keluarga, disertai dengan harapan atau doa semoga yang makan makanan 
tersebut menjadi orang yang rajin dan pintar mengaji. 
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Lagu Lampaq Ngaji (sekarang) 

Tidak seperti karya yang pertama yang tidak diketahui pencipta atau orang yang 
pertama kali menyanyikan lagu tersebut, karya yang kedua ini memiliki pencipta dan 
memiliki judul. Karya yang kedua ini berjudul Lampak Ngaji dan diciptakan oleh grup 
Band Jumpring. Grup ini diisi oleh anak-anak muda dan banyak menciptakan lagu dalam 
bahasa Sasak. Berikut adalah teks dari lagu tersebut.   
Lampak  Ngaji 
 
Cing cingaq cingaq lelampok berisi tanaq Tengak-tengok lelampok berisi tanah 
Tesiliq isiq inaq tepantok isiq amaq   Dimarahi oleh ibu dipukul oleh bapak 
Rog gorokgaji piringku belah empat   Gergaji piringku terbelah menjadi empat 
Tesuruq lampaq ngaji bateq tipaq bungkak  Disuruh berangkat mengaji parang ke 
punggungku  
Talet jae leq selak puntiq   Menanam jahe di sela pisang  
Piran bae yaq engkah tesiliq    Sampai kapan saya berhenti dimarahi 
Jumpring keliang emasku bateq   Jumpring elang emasku parang  
Jaran udeq batu batang   Kuda udek batu batang  
Celake deqman araq    Celaka belum ada  
Intan ale ale saling tunten dalem bale  Intan ale ale saling tekan  di dalam rumah  
Bale berandang due     Rumah menghadap ke dua arah  
Sopoq tipak tanjung     Satu menghadap ke Tanjung 
Tanjung gorokgaji    Tanjung gorokgaji 
Silaq batur lampaq ngaji    Mari kawan kita berangkat mengaji  
 
  Sama halnya dengan karya yang pertama, karya yang kedua ini memiliki  pola 
seperti lelakaq atau cilokaq yang menggunakan pola seperti pantun yakni dalam setiap 
bait ada sampiran dan ada isi. Terkadang dalam satu bait terdiri atas dua baris dan 
kebanyakan terdiri atas empat baris. Khusus karya yang kedua ini menggunakan dua 
baris, baris pertama sebagai sampiran sedangkan baris kedua sebagai isi. Akan tetapi 
beberapa kalimat dalam karya yang kedua ini hanya merupakan sampiran tidak ada isi, 
hanya untuk melengkapi saja.  
 Ada beberapa hal yang menjadi catatan penulis dari nyanyian ini. Pertama, penulis 
lagu ini memosisikan dirinya sebagai orang pertama yang berperan sebagai seorang anak. 
Bait pertama berisi bahwa si anak dimarahi oleh ibu dan bapaknya. Kondisi ini bukan 
hanya didapatkan sekali oleh si anak, tetapi dimarahi oleh ibu dan bapaknya merupakan 
kondisi yang sering dia dapati. Kondisi tersebut terlihat pada bait ketiga. Si anak 
mengeluh dengan sebuah pertanyanaan entah sampai kapan ia akan berhenti dimarahai. 
Bagian nyanyian tersebut berbunyi  “Piran bae yaq engkah tesiliq”. 
 Bait kedua berisi si anak disuruh berangkat mengaji, parang ke punggungnya. Jika 
dipahami secara lengkap dalam kalimat, bait ini dapat bermakna dua kemungkinan, 
pertama bahwa si anak disuruh berangkat mengaji oleh orang tuanya dengan kekerasan 
yakni parang melayang ke punggungnya. Kemungkinan yang kedua bahwa si anak 
disuruh berangkat mengaji, ia tidak mau kemudian orang tuanya melemparkan parang ke 
pundaknya. Yang jelas kedua kemungkinan tersebut sama-sama menunjukkan sebuah 
kekerasan. Hal itu juga terlihat pada bait kelima yang mengatakan saling tunten dalem 
bale. 
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 Walaupun nyanyian ini banyak mengungkap masalah-masalah yang dihadapi si 
anak, tetapi pada akhir bagian secara tegas menyampaikan sebuah pesan. Pesan yang 
dimaksud adalah ajakan kepada teman-temannya agar berangkat atau pergi mengaji. Jadi 
si penulis dengan sangat tepat memberikan judul nyanyian ini dengan judul Lampak Ngaji 
(berangkat mengaji) walaupun menampilkan nuansa yang berbeda dari karya yang 
pertama, yakni berupa paksaan dan kekerasan.   
 
Permasalahan Masyarakat Sasak  
 Setelah melihat kedua karya di atas, dapat kita simpulkan hipogram yang terdapat 
pada karya yang kedua tersebut. Hipogram yang pertama terlihat pada judul karya yang 
kedua yakni Lampak Ngaji. Tema berangkat mengaji merupakan tema yang terkandung  
dalam karya yang pertama. Di samping pada judul, hipogram terdapat juga pada bait 
kedua. Hampir semua bagian pada bait kedua ini merupakan hipogram kecuali bagian 
terakhir yang mengungkapkan nuansa yang berbeda dengan karya yang pertama. 
Hipogram yang dimaksud yakni gorokgaji piringku belah empat dan lampaq ngaji. Kata 
gorokgaji dan lampaq ngaji juga terlihat pada bait terakhir yang berisi ajakan untuk 
berangkat mengaji. Bait tersebut berbunyi Tanjung goroqgaji silaq batur telampaq ngaji.   

Kedua karya ini memiliki tema yang sama, yakni sama-sama mengandung tema 
berangkat mengaji. Walaupun demikian, masing-masing karya mengekspresikan nuansa 
yang berbeda. Terlahir pada waktu yang berbeda membuat kedua karya ini menampilkan 
hal yang berbeda walaupun dengan maksud untuk mengungkap tema yang sama. Karya 
yang pertama ketika berbicara tentang berangkat mengaji menampilkan sebuah 
keharmonisan kehidupan, sebuah keteraturan. Sebuah aktifitas yang dijalankan dengan 
kesadaran tanpa ada kekerasan. Sedangkan kondisi yang yang berbeda atau bahkan 
sebaliknya diungkapkan pada karya yang kedua.  

Perberbedaan yang diungkapkan oleh karya yang kedua, dari kondisi yang 
harmonis tanpa kekerasan ke kondisi  yang penuh kekerasan, itulah yang menjadi 
permasalahan masyarakat Sasak. Mengingat bahwa sastra mengungkap kenyataan sosial, 
jadi itulah kenyataan sosial masyarakat Sasak yang diungkapkan oleh karya yang kedua 
tersebut. Tentu bagi penulis hal itu tidak terjadi pada seluruh wilayah atau pada seluruh 
generasi muda masyarakat Sasak. Akan tetapi semua itu tetap menjadi permasalahan 
yang dihapadi oleh masyarakat Sasak namun pada tataran pergeseran.  

Sebagaimana yang terungkap dari perbandingan kedua karya tersebut, ada 
beberapa permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Sasak yang diungkap pada karya 
yang kedua. Telah terjadi sebuah pergeseran atau terkikisnya sebuah kesadaran dalam 
diri generasi muda untuk melakukan sebuah aktifitas yang selama ini dijalani dengan 
penuh kesadaran yang terbentuk oleh kondisi sosial masyarakat Sasak sebagai 
masyarakat Pulau Seribu Masjid. Aktifitas yang dimaksud adalah aktifitas mengaji dan 
membuka kitab. Aktifitas tersebut merupakan bagian dari proses pembentukan karakter 
seorang anak. Mengaji bukan hanya bermanfaat bagi seorang anak dalam mempelajari 
kemampuan membaca Alquran, tetapi dalam mengaji seorang anak juga akan dibentuk 
menjadi seorang anak yang berkarakter. Ketika semua itu menjadi aktifitas yang dijalani 
tidak dengan kesadaran, tetapi dengan paksaan bahkan dengan kekerasan, maka bagi 
penulis hal itu akan berdampak juga pada karakter yang dimiliki oleh generasi muda 
Sasak. 
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Hilangnya kesadaran ini menjadi permasalahan bagi para orang tua. Menyuruh 
anak untuk berangkat mengaji menjadi hal yang tidak mudah lagi bagi orang tua. 
Kesulitan ini terkadang membuat orang tua harus menempuh kekerasan dalam mendidik 
anak. Hal tersebut diperlihatkan pada bait kedua yakni ketika si anak disuruh berangkat 
mengaji, ia harus berhadapan dengan sikap orang tua yang melemparinya dengan 
parang. Parang dalam hal ini tidak selalu diartikan sebagai parang yang merupakan alat 
untuk memotong. Akan tetapi parang diartikan sebagai simbol dari sebuah kekerasan.  

Sebagai sebuah karya, walaupun karya ini banyak menampilkan nuansa kekerasan 
yang dihapai oleh seorang anak, lagu ini tidak lupa juga menyampaikan sebuah pesan 
atau amanat. Penyampaian pesan atau amanat tersebut merupakan penyelesaian dari 
permasalahan-permasalahan yang dikemukakan pada karya ini. Pesan tersebut 
disampaikan pada bait terakhir yang berbunyi Tanjung goroqgaji silaq batur telampaq 
ngaji. Si penulis, dalam hal ini anak-anak muda yang tergabung dalam Grup Band 
Jumpring tersebut mengajak teman-temannya, khususnya, atau para pendengar agar 
berangkat mengaji. Sebuah aktifitas yang selama ini dijalani dengan penuh kesadaran 
tanpa ada paksaan. 

 
PENUTUP  

Inilah permasalahan masyarakat Sasak yang dapat diungkap dari perbandingan 
lagu Lampaq Ngaji dahulu dengan sekarang. Lagu Lampaq Ngaji dahulu yang merupakan 
nyanyian rakyat masyarakat Sasak menampilkan sebuah keharmonisan hidup, sebuah 
aktifitas yang dijalankan dengan  penuh kesadaran. Sedangkan lagu Lampak Ngaji yang 
terlahir pada masa ini dan diciptakan oleh anak muda Sasak menampilkan nuansa yang 
berbeda bahkan berlawanan. Tentu semua itu tidak terjadi pada seluruh generasi muda 
Sasak. Permasalahan masyarakat Sasak adalah terkikisnya sebuah kesadaran dalam diri 
generasi muda untuk melakukan sebuah aktifitas yang selama ini dijalani dengan penuh 
kesadaran yang terbentuk oleh kondisi sosial masyarakat Sasak sebagai masyarakat Pulau 
Seribu Masjid. 

Makalah ini merupakan makalah yang sangat sederhana, masih jauh dari 
sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat baik 
bagi penulis sendiri maupun kesempurnaan makalah ini. Di samping itu semoga semua itu 
dapat menambah khazanah apresiasi atau kajian terhadap sastra Sasak yang merupakan 
bagian dari sastra nusantara. Wallahualam bissawab. 
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Abstrak   

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan perkembangan gagasan tentang priyayi, yakni 
mengenai perkawinan, pergaulan, dan pekerjaan  dalam novel-novel yang terbit pada awal 
pertumbuhan sastra Jawa modern. Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan pendekatan sosiologi 
sastra, yang memandang adanya keterkaitan antara sastra dan sosio budaya masyarakat yang 
melatari kelahiran karya sastra. Ada tiga novel yang ditetapkan sebagai sumber data penelitian, yakni 
Serat Riyanto, Kirti Njunjung Drajat, dan Ngulandara. Hasil penelitian menunjukkan adanya 
perkembangan yang jelas, dari tradisonal ke modern yang tidak meninggalkan budi luhur orang 
Jawa. Terjadi perkembangan dari ketat ke longgar tentang perkawinan dalam novel awal sastra Jawa 
modern. Dalam Serat Riyanto pemilihan jodoh menuntut saling cinta dan kecocokan antar orang tua. 
Dalam Kirti Njunjung Drajat kriteria pemilihan jodoh menjadi longgar, yaitu hanya menuntut saling 
cinta antar muda-mudi. Dalam Ngulandara kriteria pemilihan jodoh tidak hanya datang dari pihak 
pria, seperti dalam kedua novel yang disebut lebih dahulu, pihak wanita juga berhak menentukan 
kriteria pria idaman. Peran orang tua dalam Serat Riyanta masih tampak meskipun tidak ikut campur 
dalam pemilihan jodoh. Peran orang tua berkurang dalam Kirti Njunjung Drajat. Ada pembicaraan 
para orang tua dalam perkawinan Darba, namun bukan pembicaraan mengenai pemilihan jodoh. 
Peran orang tua tidak muncul sama sekali dalam Ngulandara. Mengenai perantara, dalam Serat 
Riyanta perantara masih menunjukkan perannya meskipun hanya sebagai penyambung tali cinta 
yang sudah tumbuh antara R.M. Riyanta dan R.A. Srini. Sedangkan dalam dua novel yang lain tidak 
ada perantara. Gagasan tentang pekerjaan dalam novel Kirti Njunjung Drajat dan Ngulandara juga 
menunjukkan suatu perkembangan. Menurut tokoh muda-mudi dalam novel-novel tersebut, 
pekerjaan sebagai pegawai keraton dan pemerintah jajahan Belanda bukan satu-satunya pekerjaan 
yang dapat mengangkat harga diri seseorang. Orang akan dihargai apabila memiliki budi yang luhur, 
meskipun ia bekerja pada jenis pekerjaan yang kasar. Pergaulan muda-mudi sangat ketat dalam 
Serat Riyanta. Sedangkan dalam Ngulandara pergaulan muda-mudi menjadi longgar. Muda-mudi 
dapat bergaul tanpa melalui saluran orang tua. Pergaulan muda-mudi yang mengarah kepada cinta 
asmara juga sudah tampak. Namun pergaulan mereka tetap berpijak pada norma pergaulan Jawa. 
Budi luhur, dan sifat-sifat priyayi yang lain, yang selalu muncul dalam Serat Riyanta, masih 
merupakan dasar kuat yang membentengi pribadi para tokoh dalam dua novel yang lain, meskipun 
dalam dua novel tersebut ketiga gagasan di atas mengalami perkembangan.  

Kata Kunci: criteria jodoh, status pekerjaan, pergaulan muda-mudi 

  

1. Pendahuluan  
  Sastra Jawa modern adalah sastra Jawa yang hidup di masyarakat saat ini. 

Kehadirannya  sebagian besar tertuang dalam majalah-majalah berbahasa Jawa. 
Sastra Jawa modern juga hadir dalam bentuk buku dan dijual di toko-toko buku. Hasil-
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hasil sastra Jawa modern memang berbeda dengan karya-karya pada zaman 
kepujanggan R.Ng. Ronggowarsita. 

Satra Jawa mengalami pergeseran tempat dari sastra kepujanggaan keraton 
menuju ke luar tembok keraton (Utomo, 1993:5).  Perkembangan tersebut selanjutnya 
disebut sastra gagrag anyar atau sastra Jawa modern. Ditegaskan oleh Ras (1979:8), 
bahwa bangkitnya sastra Jawa modern ditandai oleh munculnya bentuk-bentuk sastra 
seperti bentuk-bentuk sastra Barat, yaitu cerkak, geguritan, novel, dan  drama. 
          Sastra  Jawa  modern memang  mengalami ketidaksinambungan dengan sastra 
Jawa klasik. Dikemukakan oleh Wiryamartono (1991:5), sastra Jawa modern memang 
meninggalkan bentuk-bentuk sastra Jawa klasik seperti macapatan, wayang, dan 
ketoprak, kemudian mengembangkan bentuk-bentuk sastra baru seperti disebut di 
atas.      
          Di samping perbedaan tempat ada perbedaan lain berkaitan  dengan  para 
sastrawannya. Menurut Susilomurti  para sastrawan  keraton di bawah kendali keraton, 
sedangkan para sastrawan Jawa modern telah dapat menuangkan sikap sebagai 
individu yang bebas (1989:2). Para sastrawan keraton memang harus tunduk kepada 
kehendak raja, karena mereka mengabdi dengan taat kepada raja dan dihidupi oleh 
kerajaan. Sedangkan para pengarang sastra Jawa modern lebih mandiri. Mereka tidak 
berada di bawah kehendak siapa pun dan dapat menghidupi  dirinya sendiri melalui 
hasil karyanya. 
          Novel, merupakan salah satu hasil sastra Jawa modern yang lahir paling awal. 
Jenis  satra Jawa modern yang lain baru muncul hampir satu dasa warsa setelah itu. 
Puisi Jawa modern tepatnya muncul dalam majalah Kejawen sekitar tahun 1929 (Ras, 
1979:20).  Sedangkan cerpen muncul sekitar tahun 1935 dalam majalah Panyebar 
Semangat (Hutomo,1975:39). 
          Kemunculan genre novel dalam sastra Jawa modern, beberapa ahli  menyebut-
nyebut novel Serat Riyanto (1920) karya R.B. Sulardi sebagai tonggak kemunculan 
genre novel dalam sastra Jawa modern. Menurut Hutomo (1979:14) terdapat suatu 
gagasan yang baru dalam Serat Riyanta. Tidak berbeda dengan Hutomo, J.J. Ras juga 
menempatkan Serat Riyanta sebagai pembuka suatu periode baru dalam sastra Jawa 
modern. Menurut Ras (1979:20) Serat Riyanta merupakan buku pertama yang tidak 
dirusakkan oleh kecenderungan didaktik atau ajaran moral, berisi kisah dengan plot 
yang benar-benar bagus, dan dibangun di atas tema yang bagus pula. 

Perkembangan gagasan tentang priyayi, khususnya mengenai perkawinan, 
pergaulan, dan pekerjaan dalam tiga novel yang muncul di awal pertumbuhan sastra 
Jawa modern menunjukkan perkembangan yang menuju arah yang jelas. Ketiga novel 
tersebut salah satunya telah disebut-sebut yaitu Serat Riyanto. Kedua novel lainnya 
yaitu: Kirti Njunjung Drajat dan Ngulandara. Untuk menggali perkembangan gagasan 
yang terjadi, ketiganya akan dianalisis dengan pendekatan sosiologi sastra yang 
diungkapkan oleh Swingewood dan Diana Laurenson, 1972).  

2. Pembahasan 
2.1. Priyayi sebagai Kelompok Elit  

Masyarakat Jawa mengenal dua tingkatan,   yaitu priyayi dan rakyat jelata.  
Kelompok pertama, kelompok priyayi, merupakan elit yang berkedudukan di atas 
rakyat jelata (Niel,1984:30). Selaku kelompok yang berkedudukan di  atas, priyayi 
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bertugas memimpin, memberi pengaruh, dan menjadi panutan bagi kelompok rakyat 
jelata  yang   terdiri dari para petani, padagang,  tukang, buruh, dan lain-lain.     

Dalam masyarakat Jawa sebutan priyayi digunakan di wilayah gupermen  dan 
di wilayah  Kerajaan Surakarta dan Yogyakarta. Di wilayah gupermen, priyayi adalah 
mereka yang bekerja sebagai pegawai  di kantor-kantor  pemerintah, seperti kantor 
kabupaten, kawedanan, kecamatan, kejaksaan, pengadilan, dan para guru sekolah 
(Kartodirdjo,1993:10).  Menurut Geertz (1989:100), para pegawai tersebut diambil 
dari keluarga raja- raja  di Jawa. Priyayi yang berasal dari keturunan raja adalah 
priyayi atas.  

Priyayi memiliki sifat-sifat  kepriyayian sebagai ciri khas kelompoknya, yang 
juga  dicita-citakan oleh kelompok-kelompok kelas  di bawahnya. Sifat-sifat 
kepriyayian yang merupakan pancaran  dari kebudayaan keraton, yang melekat 
dalam  diri    seorang priyayi, menurut    Damono (1993:205)   antara lain adalah 
tindak-tinduk yang halus, penggunaan bahasa yang halus, sikap menahan diri, 
rendah hati, berbudi luhur, selalu menjaga harga dan kesucian diri, suka berkorban 
untuk orang lain, suka prihatin,  dan tawakal. Semua itu  masih dipertahankan dan 
disebarluaskan oleh tokoh-tokoh  dalam novel-novel tahun 1950- an.  

Sebagian besar sifat-sifat tersebut berkaitan erat dengan peran etiket. Menurut 
Ali etiket memegang peranan  besar  dalam pergaulan  priyayi (Ali,1986:18). Etiket  
menuntut seorang   priyayi untuk menyembunyikan perasaan sebenarnya dari orang 
lain. Etiket  juga  mengatur tingkah laku  diri sendiri  maupun orang lain sehingga 
tidak terjadi  peristiwa  memalukan   yang tidak menyenangkan.  

 Dalam perkawinan, sebagian masyarakat Jawa  masih banyak yang bersifat  
parental,  masih diatur  oleh orang tua kedua- belah pihak. Apabila pihak  anak 
mempunyai  pilihan,  maka pilihannya harus disetujui oleh  orang tua. Sistem 
tersebut menurut  Geertz (1983:59) merupakan suatu  pertanda  ketergantungan 
sosial  dan psikologis anak  kepada orang tua, status anak  lebih rendah dari  orang 
tua, dan tentang penerimaannya terhadap  tanggung jawab yang harus diberikan 
kepada  orang tua pada  hari tua mereka. Ditambahkan oleh Mulder (1985:38), 
perkawinan yang dijodohkan oleh orang tua kebanyakan  terjadi pada perkawinan  
pertama. Perkawinan pertama banyak yang berakhir dengan perceraian.  

Seorang wanita, menurut nasihat Mangkunegara IV, selain masalah bibit atau 
asal usul keturunan seperti yang diuraikan di atas, dalam kriteria  pemilihan jodoh  
hendaknya ditentukan  pula mengenai  bebet dan bobotnya (Ardani,1995:207).  
Bobot berkaitan dengan masalah kualitas dan kekayaan yang dimiliki oleh pihak 
wanita. Sedangkan bebet berkaitan dengan masalah watak turunan yang diwarisi  
dari orang tuanya.  

Perkawinan antarkeluarga priyayi sangat digemari. Menurut pengamatan 
Sutherland (1983:60) para bupati cenderung mengawinkan anak-anaknya dengan 
sesama anak bupati, terutama anak yang lahir dari isteri syah. Sedangkan anak-anak 
yang lahir dari isteri selir dikawinkan dengan priyayi yang berpangkat lebih rendah.  

Etiket atau sopan santun itulah  yang mendasari dan mengarahkan pergaulan 
priyayi. Dengan kalimat lain yang lebih terinci Ardani (1995:187). menjelaskan sopan 
santun pergaulan  antara lain bermuka manis dan bermata lembut, susila dalam 
tingkah laku, berbicara yang halus dan enak didengar, ramah-tamah dan 
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memperlihatkan keakraban, pandai membawa diri, merendah meskipun berpangkat 
tinggi, berbicara hanya  menyangkut hal yang  bermanfaat, sederhana  dan  wajar 
dalam tingkah laku.  

Priyayi cenderung bergaul dengan sesama priyayi. Pengamatan 
Koentjaraningrat (1984:234) menunjukkan bahwa pola  umbaran, bermain bebas di 
luar  lingkungan  rumah, biasa dilakukan oleh anak-anak bukan priyayi. Anak-anak  
priyayi  tidak biasa  bermain bebas di luar rumah, berbeda  dengan anak-anak petani 
yang bebas bermain dengan teman-temannya di luar rumah 
(Koentjaraningrat,1984:243).       Pergaulan antara pria dan wanita  remaja sangat 
terbatas. Perkumpulan masih terpisah antara kelompok pria dan kelompok wanita. 
Tempat-tempat pertemuan di luar lingkungan keluarga  masih langka 
(Kartodirdjo,1993:194).   Keakraban antarlawan jenis merupakan sesuatu yang  
harus dihindarkan.  

Kerja  merupakan  suatu  kewajiban  yang harus dikerjakan, untuk  mencukupi  
kebutuhan (De Jong,1976:75).  Bila kerja dipandang  hanya merupakan  suatu  
kewajiban, dan hanya untuk mencukupi kebutuhan, beberapa pandangan meragukan  
tidak adanya  semangat atau gairah  dalam kerja itu sendiri. Hal ini dihubungkan 
dengan  ungkapan-ungkapan  dalam masyarakat Jawa seperti:  alon-alon waton  
kelakon (pelan-pelan asal tercapai),  ana dina apa upa (ada hari pasti ada nasi). 
Sikap santai tersebut  oleh Hardjowirogo (1984:102)  juga dihubungkan dengan 
ungkapan aja ngaya (jangan memaksakan diri).  

Mengenai  jenis-jenis  pekerjaan Mulder memaparkan  bahwa bekerja dengan  
tangan  dipandang rendah  dan tidak terhormat.  Bertani, bekerja  sebagai montir, 
tukang  las, dan pedagang dianggap  tidak  pantas  dilakukan oleh priyayi. Kepuasan 
kerja bukan terletak pada  bekerja itu sendiri maupun hasil yang dapat dicapai, tetapi 
terletak pada nilai sosial pekerjaan itu. Seperti diuraian oleh De Jong (1976:75)  
pekerjaan yang dilakukan dengan tangan merupakan  pekerjaan yang terletak pada 
urutan paling bawah. Semua pekerjaan yang dilakukan dengan tangan dianggap 
suatu  pekerjaan yang tidak sesuai untuk dikerjakan oleh seorang  priyayi.  

 

2.2 Perkembangan Gagasan tentang Perkawinan dalam Novel Awal Sastra 
Jawa  Modern 

R.M. Riyanta mempunyai prinsip yang tegas dalam memilih calon istri. R.M. 
Riyanta mempunyai kriteria istri idaman yang ditentukan berdasarkan buah 
pikirannya sendiri. Ada empat kriteria yang diutarakan R.M. Riyanta kepada orang 
tuanya, seperti dalam kutipan di bawah ini. 

‘........kang dak senengi, yaiku mung putri kang oleh candrane, sapisan: sing alus tindak tanduke 
sarta tajem polatane, ping pindho: resep sawangane anrus suci bubudene, ora mangro sadya 
kajabane garwo.......... kapindhone kang dak esthi, iya iku olehe bocah kang seneng karo aku, 
sing aku iya seneng lan dheweke; dadi ora guru senenge atiku dhewe, mundhak upama barang 
tutupan, anjinge kanthi peksan, iku tumrap rasaning jejodhoan kurang apsah............. dene 
utamane, diwuwuhi rong pekara: sing wong tuwane seneng kambi aku, sing ibu iya seneng 
kambi mantune......... utamaning utama diwuwuhi rong perkara maneh, sing wong tuwane iya 
seneng menyang ibu, sing ibu iya seneng menyang besane.” 
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Kriteria wanita yang diidamkan R.M. Riyanta tidak ditentukan berdasarkan asal-usul 
keturunan, kecantikan, dan kekayaan. R.M. Riyanta mengutamakan kecocokan 
masing-masing pihak, yaitu kecocokan dan saling menyukai antara pria dan wanita 
yang akam menjadi suami istri, kecocokan antara anak dan mertua, maupun 
kecocokan antarkedua belah pihak orang tua calon mempelai. 

Tokoh Darba mempunyai gagasan lain dalam hal pemilihan istri. Darba tidak 
berusaha mencari jodoh dari sesama keluarga priyayi. Istri Darba adalah anak 
seorang mandor pabrik Linde Tevas, sebuah pabrik besi di Semarang. Pegawai pabrik 
Linde Tevas tidak termasuk priyayi. Perkawinan antara Darba dan anak mandor Linde 
Tevas didahului oleh saling bertemu, kemudian saling kenal. Hal itu memang tidak 
diuraikan secara jelas dan rinci, tetapi kutipan di bawah ini cukup menjelaskannya. 

Nalika dhatengipun Darba ing Semarang, punika lajeng dipun pondhokaken ing griyanipun salah 
satunggilingpun mandhoripun Linde Taves.......... kelampahan kanthi rembagipun para sepuh, 
Darba dhaup kaliyan anakipun mandhor ingkang dipun pondhoki. 

Tidak ada perantara dalam perkawinan Darba. Tokoh tersebut mengenal 
secara langsung perempuan yang dipilihnya. Asal-usul keturunan tidak 
dipermasalahan, demikian pula perbedaan kelas sosial, dan mengenai tata cara yang 
menyertai perkawinan seperti tentang kecocokan hari lahir kedua calon mempelai.  

Dua tokoh pria dan wanita yang berasal dari tengah-tengah keluarga priyayi, 
Rapingun dan R. A. Supartinah dalam novel Ngulandara, memiliki prinsip yang sama 
mengenai calon pendamping. Kita perhatikan pandangan R.A. Supartinah dalam 
kutipan di bawah ini. 

“Saumpama aku wis duwe pikiran omah-omah, lan atiku pancen cocog karo kowe, sanajan kowe 
ora duwe pametu babar pisan, awakku mesthi takpasrahake ing kowe ing donya tumeka ing 
akherat..........” 

Kalimat tersebut ditujukan kepada Harjana, bekas teman sekolah R.A. Supartinah di 
Yogya. R.A. Supartinah menolak pernyataan cinta dari Harjana. Menurut R.A. 
Supartinah kesiapan mental harus dimiliki untuk memasuki perkawinan. Dari kutipan 
di atas juga dapat dilihat pendapat R.A. Supartinah mengenai kriteria calon suami. 
Dalam menentukan calon suami R.A. Supartinah tidak mengutamkan penghasilan 
atau pekerjaan. Ia mengutamakan adanya kecocokan, yaitu saling mencintai. 

 
2.3. Perkembangan Gagasan tentang Pekerjaan dalam Novel Awal Sastra Jawa  
       Modern 

Gagasan tentang pekerjaan dalam novel Kirti Njunjung Drajat dan Ngulandara 
juga menunjukkan suatu perkembangan. Menurut tokoh muda-mudi dalam novel-
novel tersebut, pekerjaan sebagai pegawai keraton dan pemerintahan jajahan 
Belanda bukan pekerjaan yang paling mulia yang dapat mengangkat harga diri 
seseorang. Orang akan dihargai apabila memiliki budi yang luhur, meskipun ia 
bekerja pada jenis pekerjaan yang kasar.  

Darba, anak seorang priyayi kecil. Pekerjaan sebagai pegawai bukan satu-
satunya jalan untuk mencapai penghargaan yang tinggi di mata masyarakat. 
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Pekerjaan sebagai pegawai hanya merupakan salah satu cara agar seseorang 
terpandang di masyarakat. Kita perhatikan pandangan tokoh Darba dalam kutipan 
berikut ini. 

“..........bilih kapriyantunan punika inggih satunggaling sarana kemawon kangge pangupajiwa, 
teka dipun anggep mulya piyambak, punika yektosipun dereng kantenan.” (Jasawidagda, 
1924:27) 

Seperti pekerjaan yang lain, pegawai merupakan salah satu cara untuk mencari 
nafkah. Pegawai bukan pekerjaan yang paling mulia, melainkan hanya merupakan 
suatu cara untuk mencapai hidup yang terpandang, dihormati dan dihargai oleh 
masyarakat. 

Yang dapat dicatat mengenai perkembangan dari novel yang satu ke novel 
yang lain berkaitan dengan pekerjaan ini adalah tentang mencari pengalaman. R.M. 
Riyanta dalam Serat Riyanta semata-mata hanya mencari pengalaman rohani. Darba 
dan R.M. Sutanta cenderung mencari pengalaman bekerjaan yang praktis. Namun 
pengalaman kedua tokoh tersebut bukan semata-mata merupakan pengalaman 
bekerja, pengalaman mereka juga merupakan proses penempaan mental. 

2.4. Perkembangan Gagasan tentang Pergaulan dalam Novel Awal Sastra Jawa  
Modern 

Gagasan tentang pergaulan dalam Kirti Njunjung Drajat dan Ngulandara juga 
menunjukkan suatu perkembangan. Para tokoh kedua novel tersebut masing-masing 
dapat bergaul akrab baik dalam lingkup pergaulan keluarga maupun di luar keluarga, 
dengan sesama priyayi maupun dengan kelompok bukan priyayi. 

Tokoh Darba dalam Kirti Njunjung Drajat bisa bergaul dengan priyayi dan 
orang-orang Belanda dengan luwes. Sebaliknya, ia juga mau bergaul dengan para 
saudagar seperti pada kutipan berikut ini. 

“Tiyang tetiga wau saestu rikuh badhe aruh-aruh Darba........” 
Darba    : “Kepareng nepangaken kula Darba.” 
Kanca-kancanipun sudagar : “Inggih nuwun, Panjenengan ngasta padamelan punapa?” 
Darba    : “O, berah ndandosi pit.” (Jasawidagda, 1924:49). 
Darba ngadeg ing ngajengan: nampani tamu,… Walandi ingkang dhateng mawi nyukani tabik, sarta 
ketawis bilih sampun tepang dangu. (Jasawidagda, 1924:55). 

 
Tokoh Darba bisa bergaul akrab dengan priyayi dan non-priyayi. Darba tidak 
membeda-bedakan teman. Dalam pergaulan ia sangat memperhatikan penampilan, 
sopan santun, dan keramahan. 

Para tokoh keluarga RA. Supartinah dalam Ngulandara bersikap menghargai 
pembantu. Mereka berusaha menjaga perasaan pembantunya seperti dalam kutipan 
berikut ini.  

 
“Rapingun kepriye Bu, apa wis krasan?” 
“Anu ki Pak wiwit teko kae let rong dina nganti seprene iki taksawang-sawang pasemonen tansah 
katon padhang lan gumbira.” 

“Ya sukur yen ngono, nanging kowe yo kudu ngati-ngati, arahe aja nganti kogel atine.” 
(Djajaatmadja,1936:23) 
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Ayah dan Ibu RA. Supartinah tampak menghargai perasaan Rapingun, si pembantu. 
Mereka menjaga sikap agar Rapingun betah di rumahnya.  

Pergaulan muda-mudi juga menunjukkan suatu perkembangan dalam kedua novel 
tersebut. Tokoh Darba telah diuraikan bahwa ia menikah dengan putri dari tuan yang 
dipondoki. Mereka saling kenal secara langsung. Demikian pula dalam novel Ngulandara. 
RA. Supartinah dapat memilih calon suaminya berdasarkan perasaan cinta, tanpa campur 
tangan orang tuanya. Mereka tidak lagi mempermasahkan bobot, bibit, dan bebet. 
 

3. Simpulan  
Perkawinan para tokoh muda-mudi dalam ketiga novel, yakni Serat Riyanta, Kirti 

Njunjung Drajat, dan Ngulandara adalah pola perkawinan yang tidak dijodohkan oleh 
orang tua. Pemilihan jodoh berdasarkan kriteria saling cinta antara muda-mudi. Orang tua 
tidak berperan atau tidak campur tangan dalam pemilihan jodoh. Peran perantara dalam 
dua novel yang disebut terakhir tidak ada sama sekali, karena muda-mudi sudah saling 
mengenal dan mencintai sebelum menikah. 

Ketiga pokok permasalahan tersebut dari novel satu ke novel yang lain juga 
menunjukkan suatu perkembangan. Dalam Serat Riyanta pemilihan jodoh menuntut 
saling cinta dan kecocokan antar rang tua. Dalam Kirti Njunjung Drajat kriteria pemilihan 
jodoh menjadi longgar, yaitu hanya menuntut saling cinta antar muda-mudi. Dalam 
Ngulandara kriteria pemilihan jodoh tidak hanya datang dari pihak pria, seperti dalam 
kedua novel yang disebut lebih dahulu, pihak wanita juga berhak menentukan kriteria pria 
idaman. Peran orang tua dalam Serat Riyanta masih tampak meskipun tidak ikut campur 
dalam pemilihan jodoh. Peran orang tua berkurang dalam Kirti Njunjung Drajat. Ada 
pembicaraan para orang tua dalam perkawinan Darba, namun bukan pembicaraan 
mengenai pemilihan jodoh. Peran orang tua tidak muncul sama sekali dalam Ngulandara. 
Mengenai perantara, dalam Serat Riyanta perantara masih menunjukkan perannya 
meskipun hanya sebagai penyambung tali cinta yang sudah tumbuh antara R.M. Riyanta 
dan R.A. Srini. Sedangkan dalam dua novel yang lain tidak ada perantara. 

Gagasan tentang pekerjaan dalam novel Kirti Njunjung Drajat dan Ngulandara 
juga menunjukkan suatu perkembangan. Menurut tokoh muda-mudi dalam novel-novel 
tersebut, pekerjaan sebagai pegawai keraton dan pemerintah jajahan Belanda bukan 
pekerjaan yang paling mulia yang dapat mengangkat harga diri seseorang. Orang akan 
dihargai apabila memiliki budi yang luhur, meskipun ia bekerja pada jenis pekerjaan yang 
kasar. 

Gagasan tentang pergaulan dalam Kirti Njunjung Drajat dan Ngulandara juga 
menunjukkan suatu perkembangan. Para tokoh kedua novel tersebut masing-masing 
dapat bergaul akrab baik dalam lingkup pergaulan keluarga maupun di luar keluarga, 
dengan sesama priyayi maupun dengan kelompok bukan priyayi. 

Pergaulan muda-mudi sangat ketat dalam Serat Riyanta. Sedangkan dalam 
Ngulandara pergaulan muda-mudi menjadi longgar. Muda-mudi dapat bergaul tanpa 
melalui saluran orang tua. Pergaulan muda-mudi yang mengarah kepada cinta asmara 
juga sudah tampak. Namun pergaulan mereka tetap berpijak pada norma pergaulan 
Jawa. 

Budi luhur, dan sifat-sifat priyayi yang lain, yang selalu muncul dalam Serat 
Riyanta, masih merupakan dasar kuat yang membentengi pribadi para tokoh dalam dua 
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novel yang lain, meskipun dalam dua novel tersebut ketiga gagasan di atas mengalami 
perkembangan. 

 

 

Daftar Pustaka 
 

 
Ardani, Moh. 1995. Al Qur’an dan Sufisme Mangkunegara IV (Studi Serat-Serat Piwulang). 

Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf. 
Damono, Sapardi Djoko. 1979. Sosiologi Sastra: Sebuah Pengantar  Ringkas. Jakarta: 

Pusat Bahasa. 
Geertz, Clifford. 1989. Abangan, Santri,Priyayi dalam Masyarakat Jawa. Jakarta: Pustaka 

Jaya. 
Harjowirogo, Marbangun. 1984. Manusia Jawa. Jakarta: Yayasan Idayu. 
Hutomo, Suripan Sadi. 1975. Telaah Kesusasteraan Jawa Modern. Jakarta: Pusat Bahasa. 
Kartodirdjo, sartono. 1993. Perkembangan Peradaban Priyayi. Yogyakarta: Gajahmada 

University Press. 
Koentjaraningrat. 1984. Kebudayaan Jawa. Jakarta: Balai Pustaka. 
Mulder, Niels. 1981. Kabatinan dan Hidup Sehari-hari Orang Jawa: Kelangsungan dan 

Perubahan Kulturil. Jakarta: Gramedia. 
-------1985. Pribadi dan Masyrakat di Jawa: Penjelajahan mengenai Hubungannya. 

Jakarta: Sinar Harapan. 
Rass, J.J. 1979. Javanese Literature Since Independence. The Hague: Martinus Nijhof. 
Sutherland, Heater. 1989. Terbentuknya Sebuah Elit Birokrasi. Jakarta: Sinar Harapan. 
Swingewood, Alan dan Diana Laurenson. 1972. Sociologi of Literature. London: Paldin. 
Utomo, Trias Yusuf Parsetyo. 1993. “Dinamika Sastra Jawa” dalam Poer Adi Prawoto. 

Wawasan Sastra Jawa Modern. Bandung: Angkasa. 
Wiryomartono, Kuntoro. 1991. “Sastra Jawa Modern dalam Jaringan Ketegangan” dalam 

Poer Adi Prawoto. Wawasan Sastra Jawa Modern. Solo: Tri Tunggal Tata Fajar. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

Konferensi Internasional Kesusastraan XXII UNY-HISKI, 2012 

SEMIOTIKA POSKOLONIALITAS THE ENIGMA OF 
ARRIVAL, KARYA VS NAIPUL10 

 

Gabriel Fajar Sasmita Aji 
Universitas Sanata Dharma 

fajar_usd@yahoo.co.id 
 

Abstract  

Poscoloniality is  also about the problems of identity. This concept should not always be 
connected with the conflict between the ex-colonized and the ex-colonizer, and this has been proved 
by the phenomenon of Caribbean, which undergoes poscoloniality different from that of the Third 
World. “The Enigma of Arrival,” by VS Naipaul, in one hand is controversial due to its tendency to 
underestimate the colonized society and to give the colonizer superior position. On the other hand, 
the work provides a new paradigm in the world of poscolonialism. Poscoloniality of lifting up  anger  
and revenge against the past historical colonialism, addressed to the ex-colonizer, is actually just to 
maintain the colonized’s inferiority, in which the perspective of being the object is continually 
emphasized. Meanwhile, the will to erase inferiority due to letting the burden of the past out of the 
memory is a significant step in order to face the  future to build identity. The terminology of “arrival” 
forms an important sign for the attempts of establishing identity because it contains the idea of 
leaving the past and starting the future. Interestingly, VS Naipaul provided a kind of reflection about 
life, which began by a bitter experience but then it has found the second life and awareness against 
the present reality, i.e. the future belonging to the New World.  

Key words: identity, poscoloniality, Caribbean Sosiety, New World 

 

A. Pendahuluan 
Penerapan istilah “The Enigma of Arrival”, sebagai judul novel ini, sebenarnya 

mengadaptasi judul sebuah lukisan, yang diceritakan pada bagian kedua dari novel ini, 
“The Journey.” Lukisan tersebut mendeskripsikan seseorang yang baru saja tiba di 
sebuah dermaga, setelah turun dari kapal yang telah mengarungi lautan luas. Di 
sanalah misteri atau kegalauan akan “kedatangan” mulai muncul. Aspek keterlanjuran 
pada aksi “kedatangan” ini membawa konsekuensi-konsekuensi yang harus dijalani 
karena kapal yang mengantarkannya sudah tidak ada di dermaga sehingga untuk 
kembali pulang sudah tidak mungkin lagi. Refleksi atau permenungan yang dilakukan 
tokoh “aku” berhasil mengolah perasaan-perasaan awal tersebut menjadi berbagai 
gagasan dan kemauan untuk bertindak lebih lanjut demi kelanjutan atau masa depan 
kehidupan yang lebih baik. Latar belakang masa muda dan berbagai pengalaman di 
Trinidad, Karibia, senantiasa menjadi acuan dalam refleksinya, sehingga kehadiran 
teks-teks perbandingan antara Trinidad dengan Inggris dan juga antara masa lalu 
dengan masa kini selalu mewarnai perjalanan plot atau alur peristiwa yang 
diungkapkan “aku” tersebut.  

Demikianlah, The Enigma of Arrival menjadi teks semiotika, yang mengusung 
berbagai tanda, khususnya yang berkenaan dengan poskolonialitas masyarakat di 
Trinidad, Karibia. “The Enigma of Arrival” sendiri adalah tanda, yang oleh tokoh “aku” 

                                                             
10 Dipresentasikan dalam Konferensi HISKI, UNY - November2012. 
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diangkat dari sebuah judul lukisan, sebagaimana telah disinggung di atas. Tanda ini 
merupakan struktur besar yang terbangun atas unsur-unsur  yang saling berkaitan 
sama lain untuk menopang kekokohan tanda tersebut, dan unsur-unsur tersebut pun 
berupa tanda-tanda, sebagaimana terwujud dalam Jack’s Garden, The Journey, Ivy, 
Rooks, dan The Ceremony of Farewell. Dalam konteks poskolonialitas yang umum The 
Enigma of Arrival setidaknya membawa paradigma baru karena acuan perjuangan the 
colonized adalah masa depan, dan bukan masa lalu, sehingga konsep oposisi biner, 
yang mempertentangkan antara Timur dan Barat, diperbaharui atau didekonstruksi. 
Bagaimana novel The Enigma of Arrival mengungkapkan ini lewat semiotikanya 
menjadi topik yang menarik untuk dikaji. 

B. Landasan Teori 
1. Teori Semiotika 

 Istilah “semiotika” pada dasarnya turunan dari kata dalam bahasa Inggris, 
“semiotics”11, yang pada intinya berarti pemanfaatan “tanda” sebagai sarana 
berkomunikasi karena di dalam tanda tersebut terkandung makna. Dua kata kunci 
penting di sini ialah “tanda”, yang bermakna, dan “komunikasi”. Model semiotika 
semacam ini adalah konsep yang dikemukakan oleh Umberto Eco dengan 
mengembangkan teori-teori tanda, baik yang berasal dari Saussure dan Peirce.12  
Berdasarkan konsep komunikasi (communication) dan pemaknaan tanda (signification) 
dari Umberto Eco tersebut (8), terdapat beberapa pemahaman, yakni pertama, 
semiotika mengkaji semua proses kultural dalam konteks berkomunikasi (“…semiotics 
studies all cultural processes as processes of communication.”), kedua, setiap proses 
dalam konteks berkomunikasi hanya bisa terjadi lewat sistem pemaknaan tanda (“… 
each of these processes would seem to be permitted by an underlying system of 
signification.”), dan, ketiga, pemaknaan tanda terjadi ketika “sesuatu” dapat dipahami 
oleh si komunikan sebagai sarana menyampaikan  “sesuatu yang lain” karena dilandasi 
oleh aturan yang berlaku (“When—on the basis of an underlying rule—something 
actually presented to the perception of the addressee stands for something else, there 
is signification.”). Dari konsep pemahaman yang pertama dan kedua secara singkat 
Eco menyatakan bahwa pada dasarnya setiap komunikasi antar-manusia 
menghadirkan atau terjadi dalam proses kultural, yang di dalamnya termaktub sistem 
atau kumpulan aturan yang mengatur pemaknaan terhadap tanda-tanda yang 
dipergunakan. Sementara itu, konsep ketiga menempatkan pihak komunikan sebagai 
entitas independen yang dapat menangkap tanda dan memaknainya sesuai aturan 
budaya tempatnya hidup atau tinggal.  

2. Teori Poskolonialitas 
Secara umum  poskolonialitas merupakan kondisi yang mengungkapkan upaya 

masyarakat terjajah (the colonized) dalam membebaskan diri dari dominasi dan 
hegemoni masyarakat penjajah (the colonizer).13  Pengertian terjajah di sini bukan 

                                                             
11 Penulis memilih menggunakan istilah “semiotika” dibanding “semiotik” karena peneliti bermaksud 

menghindari pemakaian istilah asingnya secara langsung. Juga, semiotics berarti ilmu tentang tanda, 
sedangkan istilah semiotika di sini berarti pemanfaatan tanda untuk mengusung  makna.  

12 Umberto Eco, A Theory of Semiotics,  Indiana University Press, 1979. 
13 Teori poskolonialitas, sebagaimana secara eksplisit diungkapkan oleh Ashcroft dan kawan-kawan, dalam  

The Post-Colonial Studies Reader, Routledge, 1995: 2,  
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hanya secara fisik melainkan juga non-fisik atau kultural sehingga proses pembebasan 
bisa berlangsung lama meskipun secara fisik the colonized sudah merdeka. Seperti 
dalam proses dekolonisasi,14 yakni proses pembebasan dari kekuasaan pihak kolonial, 
yang secara fisik bermuara pada kemerdekaan, peristiwa-peristiwa yang terjadi 
merupakan fenomena poskolonialitas. Di sinilah poskolonialitas menjadi potret yang 
sebenarnya dari kondisi masyarakat terjajah, sebagai unsur “siapa”, yang berupaya 
atau bangkit atas kesadarannya sebagai bagian yang ter-represi untuk terlepas, 
sebagai unsur “mengapa”,  dari dominasi dan hegemoni masyarakat penjajah. 
Masyarakat ini kemudian disebut sebagai masyarakat poskolonial. Adapun teks-teks 
poskolonial15 yang hadir di tengah-tengah mereka, berupaya mendidik masyarakat 
pada kesadarannya untuk melepaskan diri dari cengkeraman hegemoni kultural 
penjajah dengan menampilkan perspektif-perspektif yang berlawanan dengan pihak 
kolonial atau penjajah sebelumnya.  

 
3. Teori Identitas: Masyakarat Poskolonial Karibia 

Identitas masyarakat poskolonial, khususnya yang berada di kawasan Karibia, 
sangatlah karakteristik. Bill Ashcroft et al. mengungkapkan bagaimana proses 
pembentukan identitas terjadi pada masyarakat yang memiliki latar belakang sejarah 
diaspora atau terusir oleh karena pengaruh kolonisasi. Disebutkannya,  

 
A valid and active sense of self may have been eroded by dislocation, resulting from migration, the 
experience of enslavement, transportation, or ‘voluntary’ removal for indentured labour. Or it may 
have been destroyed by cultural denigration, the conscious and unconscious oppression of the 
indigenous personality and culture by a supposedly superior racial or cultural model,16  

yakni bahwa identitas diri bisa tergerus oleh karena peristiwa perpindahan karena 
migrasi, perbudakan, transportasi, atau perpindahan ‘atas kehendak sendiri’ dalam 
kasus kuli kontrak. Bisa juga hal ini terjadi karena penindasan secara kultural, 
penindasan yang disadari maupun tidak disadari atas kepribadian dan budaya asli 
lewat model superioritas rasial atau kultural. Berbagai peristiwa kemanusiaan yang 
banyak terjadi di berbagai belahan bumi yang mengakibatkan kesengsaraan 
sekelompok orang, khususnya penderitaan karena kehilangan identitas merupakan 
kasus yang banyak terjadi berkaitan dengan peristiwa penindasan atau penjajahan. 
Dan, akibat dari peristiwa inilah muncul gerakan penentangan terhadap superioritas 
yang menindas untuk kemudian muncul sebagai kelompok masyarakat yang benar-
benar merdeka dalam identitasnya.  
 

  

                                                                                                                                                                                         
“…involves discussion about experience of various kinds: migration, slavery, suppression, resistance, 
representation, difference, race, gender, place, and responses to the influential master discourses of 
imperial Europe such as history, philosophy and linguistics, and the fundamental experiences of speaking 
and writing by which all these come into being.” 

14 Bill Ashcroft et al., 2000, Post-Colonial Studies; The Key Concepts, Second edition, London: Routledge, hlm. 
56: “Decolonization is the process of revealing and dismantling colonialist power in all its forms.” 
15 Elleke Boehmer, 1995, Colonial & Postcolonial Literature, Oxford: Oxford University Press,  hlm. 3: 
“[Postcolonial literature] is writing that sets out in one way or another to resist colonialist perspectives.” 
16 Bill Ashcroft et al., 1989, The Empire Writes Back, London & New York: Routledge, hlm. 9. 
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C. Analisis 
 Berikut ini analisis pada berbagai tanda, yang tersebar ke dalam bagian-bagian 
novel, dengan tetap mengacu pada tanda utama pengikatnya.  
 

1. Bagian Pertama, Jack’s Garden 
Lewat pemaparan tiga landscapes  “aku” mengungkapkan 3 perbedaan yang 

sangat jelas. Ketika ia mengemukakan kekagumannya pada kebun Jack  “aku” hendak 
menyampaikan bahwa Jack sebenarnya berhasil mengatasi kesulitan masa lalu, dan 
bahkan seolah-olah menjadi satu-satunya yang berhasil, bak kupu-kupu yang tetap 
hidup di antara reruntuhan, … Jack like the butterflies had survived (16). Juga ada 
gambaran kerapuhan yang sangat terlihat dari eksistensi the landlord yang harus 
mengelola bekas pekarangan, yang sangat berhasil di masa lalu (53). Keberhasilan dan 
kejayaan di masa lampau, tetapi yang gagal dipertahankan di masa kini, tidak 
membuat siapa pun yang terlibat di dalamnya, termasuk para pegawai dan tukang 
kebun, untuk melakukan sesuatu sebagaimana yang telah dikerjakan Jack. Masa lalu 
masih menjadi tempat “aman” untuk bersembunyi, …—which was how his great 
security, his excessive worldly blessing, had taken him (53). Kenikmatan masa lalu 
yang pernah memberi kejayaan tetapi sudah lenyap adalah semangat yang dimiliki 
oleh orang-orang moderen yang menghendaki perubahan-perubahan yang sangat 
kontras dengan masa lalu. Tanda ketiga ini mengisyaratkan bahwa di balik perubahan-
perubahan ada resiko yang harus ditanggung, termasuk resiko hilangnya rasa simpati 
atau rasa memiliki “tanah” karena tempat itu hanya sekadar untuk bekerja dan 
dikerjakan.  

Makna tekstual Jack’s Garden, yang mengusung gagasan bahwa perubahan 
merupakan konsekuensi atau resiko dalam proses perjalanan masa lalu ke masa kini, 
menjadi tanda yang penting dalam konteks poskolonialitas Masyarakat Karibia. Tiga 
macam perubahan yang diungkapkan dalam refleksi “aku” adalah pilihan yang bisa 
ditentukan oleh masyarakat, yang telah mengalami berbagai pengalaman sejarah yang 
pahit karena peristiwa kolonisasi. Meskipun Jack harus hidup di tengah reruntuhan, 
yang dapat bermakna kehidupan generasi sekarang yang berada dalam kondisi porak-
poranda karena peristiwa kolonisasi di masa lalu, berhasil bangkit dari reruntuhan, 
yang membawa makna bahwa masih ada masa depan yang baik yang dapat dicapai. 
Hadirnya generasi baru, yang pada dasarnya adalah kelompok masyarakat yang tidak 
memiliki “satu nenek moyang”, bukan hambatan untuk berkembang, sebagaimana 
digambarkan lewat keberhasilan “relasi kerja sama” antara Jack dan mertuanya. Pilihan 
kedua ialah tetap mempertahankan masa lalu, yang mungkin memiliki kejayaannya 
sendiri, sebagai nampak dalam tanda “the landlord  dengan pekarangan tua”, dan ini 
oleh teks secara implisit ditekankan bakal munculnya kepunahan selamanya karena 
hanya orang yang masih atau sedang sakit dan sekarat yang menghendaki kondisi 
aman seperti di masa lalu. Hadirnya para pekerja yang tidak memiliki empati terhadap 
tempat dan pekerjaannya, sebagaimana the Phillipses, Pitton, dan para pekerja 
pengganti, mengusung makna pentingnya kewaspadaan terhadap generasi yang 
merasa tidak memiliki Karibia sebagai tanah tumpah darahnya karena mereka hanya 
bekerja demi diri mereka sendiri.  
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2. Bagian Kedua, The Journey 
Paragraf pembuka teks The Journey ini (97) mengungkapkan konsep “kehidupan 

kedua” dan “kesadaran kedua” yang menjadi kata-kata kunci penting. Kedua konsep 
tersebut adalah ‘tanda”, karena di balik ini sebenarnya ada makna yang hendak 
diungkapkan. Secara harafiah, berdasarkan konteks yang “aku” kemukakan 
sebenarnya pengalaman di kebun Jack bukanlah pengalaman kedua dari tokoh ini. 
Sejak keberhasilannya menghasilkan berbagai tulisan, di antaranya “Gala Night”, “Life 
in London”, dan “Angela,” tokoh ini pun telah menjelma menjadi penulis, I had made a 
start as a writer (150), dan perjalanan ke Inggris pun semakin sering dijalani (148). 
Bahkan, baginya, Yet every journey home and every journey back to England was to 
qualify the one that had gone before, … (148), yang berarti bahwa setiap perjalanan 
pulang dan kemudian balik lagi ke Inggris semakin menambah nilai atau kualitas 
perjalanan sebelumnya. Namun demikian, lambat laun muncul dalam dirinya bentuk 
kepenatan atau kepayahan setelah melewati proses “bekerja keras” untuk menjadi 
penulis, I had written a lot, done work of much difficulty; had worked under pressure 
more or less since my schooldays (100). Yang muncul kini adalah perasaan bosan yang 
sangat mendalam dan penderitaan terhadap masa depan karir sebagai penulis, There 
was a special anguish attached to the career: whatever the labor of any piece of 
writing, …, time had always taken me away from it… Emptiness, restlessness built up 
again (101). Dalam kondisi yang tanpa daya, tanpa semangat untuk menulis, karena 
kehilangan energi atau kekuatan untuk menulis, namun didorong oleh keinginan 
bangkit lagi, ia kembali ke Inggris menuju kawasan perkebunan, tempat kebun Jack, di 
Wiltshire (102). Maka terjadilah perjalanan kedua baginya.  

Tanda “kehidupan kedua”, yang secara tekstual bermakna ekstasi atau perasaan 
senang dengan kondisi yang dialami kini, jika ditarik dalam konteks sejarah Masyarakat 
Karibia, ialah masa saat mereka mengalami peristiwa dekolonisasi, yaitu peristiwa 
perginya the colonizer dari wilayahnya. Masyarakat Karibia mendapat kesempatan 
melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Demikianlah ekstasi yang dialami mereka 
setelah bertahun-tahun tercengkeram dalam genggaman penjajah. Namun demikian, 
dalam perjalanan sejarah selanjutnya, kenyataaan bahwa masyarakat tidak memiliki 
identitas, yang disebabkan oleh fakta bahwa semua orang atau semua etnik 
merupakan kaum pendatang,17  membawa permasalahan atau konflik yang tidak 
mudah diatasi. Masalah-masalah lain, seperti pengangguran, pendidikan, dan lain 
sebagainya, akhirnya menjerumuskan pada masa krisis. Kemauan untuk 
menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut, khususnya berkaitan dengan 
identitasnya, tentu bakal menjadi “kehidupan kedua”, dan kehidupan ini akan 
menyediakan masa depan yang lebih baik. 

 
3. Bagian Ketiga, Ivy 

Di sini, teks Ivy yang secara eksplisit menghadirkan tanda ivy, tanaman 
pengganggu, yang diusung lewat kehadiran beberapa tokoh sebagai “tanda.” Tokoh 
pertama yang dihadirkan adalah the landlord. Eksistensi “the landlord”, si empu 
perkebunan, menjadi penting untuk dihadirkan karena secara fisik penampilan the 

                                                             
17 Komposisi masyarakat karibia pada awal 50an 
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landlord hampir tidak ada bedanya dengan penampilan tukang kebunnya, Pitton, 
(230). Tokoh kedua yang dihadirkan oleh “aku” dalam refleksinya yang tertuang di 
bagian teks Ivy ini ialah Pitton. Dalam pandangan “aku”, secara fisik ia tidak tampil 
sebagaimana layaknya tukang kebun atau pekerja kasar (224). Aspek lain dari Pitton 
yang menarik perhatian “aku” adalah bahwa sebenarnya Pitton tidak kompeten 
sebagai tukang kebun (237). Tokoh atau karakter ketiga merupakan gabungan dari 
suami-istri, the Phillipses, yang di dalam teks Ivy ini tidak dibedakan antara Pak Phillips 
dan Ny Phillips. Pasangan suami-istri Phillips ini juga berprofesi sebagi pekerja atau 
pegawai di area perkebunan, namun karakter mereka yang menempatkan kepentingan 
diri melebihi kepentingan perkebunan menjadi aspek yang menarik bagi diri “aku.” 
Karakter penting selanjutnya, yang diangkat dalam teks Ivi oleh “aku” ialah karakter 
gabungan, Bray dan Alan. Bray, seorang sopir dari sebuah tempat persewaan mobil, 
bertempat tinggal di luar area perkebunan dan tokoh inilah yang banyak memberi 
informasi tambahan tentang orang-orang perkebunan kepada “aku” (240). Sementara 
itu, Alan adalah seorang penulis, sama dengan “aku”, yang tinggal di London, dan 
kadang-kadang datang mengunjungi “aku.”  Signifikansi kedua tokoh ini berkaitan 
dengan posisi mereka sebagai orang luar dan menjadi alat pembanding karakter. 
Kehadiran mereka berdua, sebagai orang luar perkebunan, sepertinya hendak 
memperlihatkan relasi yang bisa dipahami antara mereka yang disebut orang dalam, 
yakni yang memiliki kaitan dan kepentingan langsung dengan perkebunan, dan mereka 
yang disebut orang luar, yang sama sekali tidak memiliki kepentingan dengan 
perkebunan. 

  Bahwa tanda “ivy” dijabarluaskan ke dalam pemaparan kehadiran para 
tokoh setidaknya menjadi kunci pembuka terhadap makna yang tersembunyi di tanda 
tersebut. Secara implisit, kehadiran ivy mengungkapkan juga hadirnya pihak lain, 
tanaman inang/induk. Ivy  pada dasarnya adalah  pendatang. Ada hubungan atau 
relasi antara “yang sudah ada”, yakni tanaman inang, dan “yang datang”, ivy, tetapi 
relasi ini bukan relasi saling menguntungkan, atau relasi sinergis, melainkan relasi yang 
merugikan salah satu pihak sehingga ini menjadi relasi parasit. Bagi the landlord 
perkebunan yang kini dimiliki tersebut, sebagaimana dijelaskan teks, adalah harta 
warisan (211), bagi Pitton, the Phillipses, Bray, dan juga Alan, jelas bahwa mereka 
adalah pendatang bagi perkebunan tersebut.  Karakter para tokoh tersebut bagi 
perkebunan adalah karakter yang bersifat parasit atau bersifat “memusnahkan” bagi 
perkebunan. The landlord, secara sengaja membiarkan tumbuhnya tanaman 
pengganggu, dan justru memberi instruksi untuk tidak memusnahkan ivy. Pitton, sang 
tukang kebun, bekerja di sana tetapi tidak memiliki kapasitas dan kompetensi sebagai 
tukang kebun karena ketidaktahuannya tentang hal-hal yang berkaitan dengan tanam-
tanaman. Jelas, kondisi ini adalah syarat bagi rusak atau musnahnya perkebunan di 
kemudian hari. The Phillipses, suami-istri yang diserahi mengelola perkebunan, 
melakukan pekerjaannya sebatas memenuhi hasrat sesaat dan pekerjaan ini bukan 
karena panggilan demi suatu keberhasilan (240). Terlebih lagi, hubungan antara 
“orang luar”, yakni Bray dan Alan, menggambarkan relasi antara mereka yang sama 
sekali tidak merasa berkepentingan bagi pertumbuhan atau perkembangan 
perkebunan karena yang mereka harapkan dari relasi itu adalah keuntungan bagi 
mereka sendiri. Bagi Bray, perkebunan adalah memori yang membuatnya terus 
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terluka, karena dulu ayahnya pernah bekerja sebagai tukang kebun di sana, sehingga 
secara implisit untuk menyembuhkan luka tersebut jalan satu-satunya ialah ketiadaan 
memori tersebut, yang berarti ketiadaan perkebunan itu sendiri. Bagi Alan, relasinya 
dengan perkebunan lebih karena ia merasa senang karena memiliki teman, atau famili, 
yang  

Dalam sejarah tanah Karibia  hubungan antara tanah tersebut dengan orang-
orang yang berdatangan ke sana adalah hubungan antara “yang sudah ada” dan “yang 
datang”. Relasi parasitis dapat dikaji dari eksistensi “penjajah”, Inggris, yang merasa 
memiliki otoritas penuh atas tanah Karibia sehingga kerusakan Karibia yang 
disebabkan oleh sistem penjajahan yang hanya menguntungkan pihak penjajah. Relasi 
parasitis semacam ini pun merujuk pada mereka, yang di satu sisi merasa bagian dari 
tanah Karibia, atau “orang dalam” dalam perkebunan, tetapi di sisi lain memiliki 
paradigma bekerja bukan untuk masa depan, seperti karakter the Phillipses, dan yang 
juga sama sekali tidak memiliki kompetensi dalam bidangnya, seperti karakter Pitton. 
Dalam hal ini, semiotika karakter the Phillipses dan Pitton adalah kritik tajam bagi 
mereka-mereka tersebut, karena eksistensi mereka sebenarnya hanya membuat tanah 
Karibia lambat-laun hancur atau musnah. Relasi parasitis pun bisa terjadi pada mereka, 
yang menjadi “orang luar”, seperti Bray dan Alan bagi perkebunan milik the landlord, 
karena eksistensi mereka pada dasarnya sekadar mencari keuntungan demi diri sendiri 
dan sama sekali tidak memikirkan nasib “perkebunan”, atau tanah Karibia. Inilah kritik 
untuk mereka yang mencoba memahami Karibia tetapi di balik itu mereka justru 
membawa percepatan bagi hancurnya Karibia. 

 
4. Bagian Keempat, Rooks 

Teks Rooks mengetengahkan terutama hal-hal yang berkenaan dengan “akhir” 
atau kematian. Ada 3 macam kematian yang bisa diketemukan ialah kematian Alan, 
sepupu dari ayah Phillips, dan Phillips atau Stanley. Refleksi “aku’ terhadap kematian 
Alan ialah bagaimana ia menghadirkan rentetan atau rangkaian peristiwa sejak masa 
kecil Alan di keluarga hingga masa dewasa yang diakhiri dengan kematian tragis lewat 
bunuh diri. Kematian yang kedua ialah yang menimpa sepupu ayah Phillips. Di sini 
bukan kematian itu sendiri yang menjadi fokus refleksi “aku”, melainkan seseorang 
yang mendapatkan efek dari peristiwa ini, yaitu ayah Phillips. Ini adalah peristiwa 
kehilangan yang tidak akan pernah terlupakan, dan ini menjadi sumber kesedihan yang 
terus terasa sakitnya melebihi kesedihan-kesedihan lainnya (297).  Kematian ketiga 
adalah kematian Phillips, atau Stan/Stanley (289). Peristiwa ini mengejutkan karena 
ternyata kedatangan ambulans ke perkebunan tidak ditujukan untuk menolong Ny. 
Phillips yang sedang sakit (314), atau untuk the landlord yang memang sudah tua dan 
rapuh, melainkan untuk Pak Phillips yang sebelumnya sehat-sehat saja. Namun 
demikian, di antara yang merasa sangat “kehilangan” karena kematian Pak Phillips, 
dalam pandangan “aku”, adalah Ny Phillips dan ayah Phillips. Bagi ayah Phillips 
kematian anaknya ini adalah juga kematian bagi eksistensinya (321), sedangkan bagi 
Ny Phillips, kematian suaminya adalah kematian masa depan (320), karena kini Ny 
Phillips menghadapi ketidakpastian, uncertainty, yang diakibatkan oleh ketiadaan 
“masa depan” yang mereka bangun sebagai suami-istri, ketiadaan persiapan untuk 
masa-masa mendatangnya. 
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Lewat tanda “kematian” di sini nampaknya The Enigma of Arrival hendak 
mengungkapkan berbagai jenis kematian yang terjadi pada Masyarakat Karibia sebagai 
masyarakat yang telah melampaui masa pahit di jaman kolonisasi oleh Inggris. Lewat 
metafora  kehidupan Alan, “masa kecil” Alan adalah “generasi yang tidak langsung 
mengalami perbudakan dan penjajahan”. Ketidaktahuan atau kepolosan cara berpikir 
Alan kecil sama dengan ketidaktahuan generasi yang tidak mengalami langsung 
penjajahan yang terjadi masa lalu. Namun, ini justru menimbulkan luka mendalam bagi 
generasi selanjutnya, yang  sebelumnya tidak mengetahui apa pun akhirnya harus 
menerima akibat sebagai masyarakat terpinggirkan. Dan, ini membuat generasi 
sekarang sebagai Masyarakat Karibia yang tidak berdaya sama sekali untuk keluar dari 
kondisi atau posisi ini. Pada sisi lain berbagai penderitaan di masa lampau menjadi 
kekuatan sehingga ketika masa penderitaan selanjutnya datang, yakni tatkala harus 
berpisah dengan budaya nenek moyang, sebagaimana terjadi pada “ayah Phillips yang 
harus berpisah dengan kerabat-kerabatnya, karena meninggalnya ayah, ibu, saudara 
perempuan, dan juga istri,” penderitaan ini tidak seberat penderitaannya di masa 
penjajahan.Sedangkan makna kematian yang berkenaan dengan ketidakpastian ialah 
karena tiadanya rencana membangun masa depan. 

 
5. Bagian Kelima, The Ceremony of Farewell  

Teks bagian kelima, The Ceremony of Farewell, merupakan cerita tentang 
upacara perpisahan, khususnya perpisahan dengan arwah Sati, saudara perempuan 
dari tokoh “aku”, yang menjadi pokok utama cerita. Upacara ini dipimpin oleh seorang 
pendeta Hindhu, a pundit (347), dan dalam pandangan “aku” banyak hal dalam 
upacara itu yang agak melenceng atau tidak sesuai dengan aturan yang ketat. Hal-hal 
tersebut antara lain keterlambatan sang pendeta, tempat upacara di teras, anak laki-
laki Sati yang memakai celana jean dan kaos jumper, dan juga ritusnya yang lebih 
untuk kesuburan dan pertumbuhan. Di sini ada 2 makna penting yang hendak 
disampaikan, yakni kematian adalah proses alami dan sekaligus juga proses perubahan 
atau kebaharuan.  

Makna kematian “masa lalu” dan kebaharuan “masa depan” pada dasarnya 
mengacu pada pemahaman tentang hibriditas, yakni identitas yang tidak lagi kembali 
ke identitas nenek moyang atau tradisional, melainkan identitas ke depan sebagai hasil 
“negosiasi” antar berbagai kelompok masyarakat di Karibia, umumnya, dan Trinidad, 
pada khususnya. Masyarakat Karibia menghadapi permasalahan identitas karena 
semua etnik berkedudukan sama, yakni sebagai pendatang, sehingga tidak ada satu 
etnik pun yang dapat memaksakan diri sebagai identitas kultural bagi masyarakat 
tersebut. Maka, hibriditas adalah solusinya. Ada 2 konsekuensi dari hibriditas yakni 
“kematian masa lalu” dan “kebaharuan untuk masa depan”.  

 
D. Penutup 

The Enigma of Arrival secara menarik memaparkan gagasan akan poskolonialitas 
bagi Masyarakat Karibia, yang pada dasarnya memiliki paradigma berbeda dengan 
yang diacu oleh poskolonialitas dari Dunia III. Poskolonialitas Karibia hadir dalam 
bentuk identitas hibriditasnya yang bersedia berdamai dengan masa lampau sehingga 
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fokus perjuangan ialah menatap masa depan yang lebih baik, dan bukan sekedar 
selalu merenungi dan meratapi masa lalu. 
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 Abstrak  

 Pada abad XXI ini, absurditas merupakan sebuah subyek yang sering dibicarakan. Salah satu 
pengarang abad XXI yang gemar mengusung pemikiran absurd adalah Amelie Nothomb. Di karyanya 
ini, Nothomb memberikan sebuah gambaran baru tentang kehidupan masyarakat modern di abad 
XXI yang berhubungan dengan absurditas. Dengan kata lain, abad XXI dan absurditas memiliki 
hubungan yang cukup erat. 

 

PENDAHULUAN 
 Pada umumnya, teks-teks yang berbau absurditas ditemukan setelah perang dunia 
pertama dan kedua. Namun seringkali timbul pertanyaan tentang arti sebenarnya dari 
absurditas itu sendiri. Pada hakikatnya kata absurd digunakan untuk menyatakan sesuatu 
yang bersifat aneh atau asing. Namun pada kamus Le Robert dietmukan dua makna yang 
berhubungan dengan absurd : 
1. Contraire à la raison, au bon sens, à la logique. (personne) qui agit, parle sans bon 

sens. Perlawanan terhadap kebenaran atau logika. Seseorang yang bertindak atau 
berbicara tanpa makna. 

2. Ce qui est absurde, ce qui est faux pour des raisons logiques. Raisonement par 
l’absurde18.     Hal yang bermakna absurd dan kurang tepat merupakan sebuah 
alasan yang logis. Pembenaran melalui sisi absurd. 

 Definisi kedua mengenai absurditas ini bermuara kepada pembenaran melalui sisi 
absurd yang merupakan cara yang tepat untuk menemukan kebenaran dan kesalahan 
dengan menonjolkan sesuatu yang kurang tepat dengan penjelasan yang logis. Namun 
definisi ini tidak terlalu digunakan bagi absurditas dalam sastra. Menurut definisi pertama, 
absurditas berbicara mengenai perlawanan terhadap kebenaran. Seringkali terlihat bahwa 
absurditas itu tidak logis. Namun kelogisan dari absurd itu dapat diungkapkan dengan 
mengungkapkan sebuah alasan yang cukup dalam. Hal ini biasanya dapat ditinjau melalui 
karya-karya sastra yang beraroma absurd. 
 Pertama-tama penulis akan berbicara tentang absurditas menurut Albert Camus 
yang mengeluarkan sebuah karya Le Mythe de Sisyphe. Di dalam karyanya ini, Camus 
memberikan pandangannya mengenai absurditas yang dihubungkan kepada kepekaan 
yang bersifat absurd. Dengan kata lain, absurditas muncul pada saat semua tindakan 
kehidupan yang mengalir secara mekanis tiba-tiba terhenti, dan ketika kesadaran seorang 

                                                             
18 Danièle Morvan et, al., Le Robert de Poche, Paris: Dictionnaires LE ROBERT – SEJER, 2008, p 4. 
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manusia mulai bangun dan bergerak, hal ini menunjukkan arti non-kehidupan telah 
membuka, dan pola pikir manusia mulai dirusak. Dalam karyanya yang berjudul Le Mythe 
de Sisyphe, Camus mencantumkan pemahamannya tentang absurd sebagai momen 
“kediaman yang tak masuk akal” yang menengahi antara manusia dengan dunianya. 
 Selanjutnya, pemikiran tentang absurd menurut Kafka adalah fragmentasi 
masyarakat dan kehidupan telah membangkitkan rasa penderitaan batin dan kecemasan 
pada diri manusia. Hal ini memuncak pada tema kehilangan, kesepian, dan berartinya 
hidup. Tema-tema ini menimbulkan berbagai tema tentang eksistensialisme yang 
mempertanyakan makna dan keberadaan manusia dalam dunia yang teratur dan 
impersonal. Rasa putus asa ini digambarkan dalam semua tingkat hubungan, masyarakat, 
keluarga, dan dunia. Pada masa moderen, pemikiran Kafka merupakan alineasi dan 
disorientasi, serta protagonis, oleh karena itu, tokoh-tokohnya selalu digambarkan 
sebagai manusia yang merasa terasing dari dunianya. Gaya penceritaan yang aneh dan 
misterius dapat dipahami sebagai ciri konsep eksistensialis dari paham absurditas milik 
Kafka. Kita akan melihat “celah” antara manusia dan dunianya. Sifat ini dipahami dari 
kesenjangan tersebut yang dinotasikan sebagai gejala absurditas, sebuah konsep yang 
sering tercermin dalam narasi Kafka. Titik dalam cerita Kafka merupakan perwujudan 
alegoris dan masuk akal dari visi pesimis dari hidupnya. Sedangkan tema escapisme 
biasanya hanya untuk menunjukkan bahwa “kematian” akan mengiring manusia pada 
kenyataan lain. Dengan demikian, membaca karya-karya Franz Kafka adalah membaca 
tema absurd dalam segala kompleksitasnya. Kita akan melihat perpaduan kontradiksi 
dimana rasional dan irasional, eksistensi dan non-eksistensi, realitas dan ilusi saling 
bertemu. 
 Selanjutnya, hal-hal yang bersifat absurd di dalam sebuah karya sastra, khususnya 
di dalam Le Fait du Prince karya Amélie Nothomb, dapat dijaring melalui struktur naratif, 
yaitu sudut pandang naratif terbatas (Schmitt dan Viala, 1982 : 30). Adapun kegunaan 
dari sudut pandang ini adalah untuk melihat kedudukan narator terhadap apa yang 
diceritakan. Semua objek yang diceritakan dapat berupa benda-benda, tokoh, keadaan 
dan peristiwa. Dari penggambaran hal-hal di atas, dapat dilihat bagaimana watak dan 
pribadi si pencerita yang menentukan wujud cerita. Sudut pandang suatu cerita sangat 
penting, sebab hal ini akan menyangkut masalah seleksi terhadap kejadian-kejadian cerita 
yang disajikan, menyangkut masalah ke mana pembaca akan dibawa dan menyangkut 
kesadaran siapa yang memaparkan serta kedudukan atau tempat berpijak si pencerita 
terhadap ceritanya. 
 Le Fait du Prince karya Nothomb ini mengisahkan seorang laki-laki bernama 
Baptiste Bordave yang melihat kematian Olaf Sildur saat menerima telepon. Berkat 
kematian Olaf ini, Baptiste memiliki identitas baru di dalam hidupnya dengan meminjam 
seluruh identitas Olaf yang ternyata seorang yang kaya raya, hidup di sebuah rumah 
mewah dan sudah memiliki istri. Untuk itu, Baptiste menjalani hidupnya dengan identitas 
barunya yang membawa dirinya untuk tinggal di rumah Olaf dengan wanita yang tak 
dikenalnya, Sigrid. Namun, identitas baru Baptiste ini mulai tercium oleh salah satu teman 
Olaf. Untuk itu, Baptiste pergi membawa Sigrid agar identitas barunya tidak terkuak dan 
menjalani hidup baru sebagai Olaf. Dengan demikian, Baptiste menemukan kenyamanan 
bathin.   
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PEMBAHASAN 
  Pada bagian ini, hal pertama yang akan dibahas adalah ketidakwajaran yang 
seringkali diperdebatkan oleh khalayak umum. Dalam hal ini Nothomb memiliki ide untuk 
menangkis pemikiran negatif yang berhubungan dengan ketidakwajaran. Menurutnya, 
ketidakwajaran itu merupakan hal yang normal terjadi dan tidak perlu diperdebatkan. Di 
dalam karyanya, Nothomb menciptakan sebuah pemikiran tentang fakta-fakta yang 
bersifat umum dan berkembang menjadi fakta-fakta yang menolak ke’’umum’’an. 

+ Ne poussez-vous  pas la paranoïa un peu loin ? 
- Depuis Kafka, c’est prouvé : si vous n’êtes pas paranoïaque, vous  
   êtes le coupable 
+ À ce compte-là, mieux vaut ne jamais recevoir.(page 9) 
 
+ Jangan memaksakan diri menjadi paranoid yang agak  
    berlebihan ? 
-  Sejak ada Kafka, terbukti : jika kamu tidak paranoid, maka kamu  
    adalah tersangka 
+ Pada hal itu, lebih baik mengacuhkannya.(hal 9) 

 
Kemudian pemikiran lain yang berkaitan dengan petanda absurditas dalam cerita ini 

merujuk pada banyaknya situasi “kebetulan”. Dalam hal ini, unsur kebetulan yang 
mendominasi ditengarai memiliki peranan kuat sebagai “perekat” jalinan hubungan di 
antara tokoh-tokohnya. Seperti yang dijabarkan dalam sitasi berikut ini. 

Il avait choisi ce moment singulier de sa vie pour apparaître dans la mienne. 
Il n’était pas de temps de philosopher. Je m’emparai du téléphone pour 
appeler les secours : le souvenir de la conversation de la veille arrêta mon 
geste.  
<< Quelle coïncidence! >> pensai-je. 
Allais-je suivre le conseil de mon interlocuteur de la veille ?(page 15) 
 
Dia telah memilih momen kematian ini dalam hidupnya untuk muncul di 
tempatku. Ini bukan waktunya berfilsafat. Aku meraih telepon untuk 
memanggil bantuan : kenangan pembicaraan sehari sebelumnya 
menghentikan gerak-gerikku. 
<< Kebetulan yang mencengangkan ! >> pikirku 
Haruskah aku mengikuti saran lawan bicaraku sehari sebelumnya?(hal 15) 

 
 Kedua pernyataan besar di atas ini merupakan sebuah pemikiran yang datang 
dari Nothomb yang menganggap bahwa ketidakwajaran dan kebetulan merupakan unsur 
yang absurd. Maksud dari pemikiran Nothomb ini adalah mengangkat ketidakwajaran dan 
kebetulan itu sebagai hal yang bersifat absurd dan dijadikan landasan yang bersifat logis.  
 Melalui kedua hal tersebut, Nothomb membuat sebuah perubahan yang sangat 
signifikan. Hal ini ditunjukkan melalui Baptiste yang mengalami perubahan secara fisik 
dan psikis. Selanjutnya, perubahan ini memicu lahirnya sebuah persepsi lain mengenai 
proses perubahan yang tidak biasa mengingat bahwa pada umumnya tahap evolusi 
perkembangan seorang manusia akan membutuhkan waktu panjang berkaitan dengan 
adanya berbagai tahap kehidupan yang harus dilalui manusia untuk mencapai titik 
perubahan tersebut. Proses tersebut ditengarai sebagai salah satu bentuk manifestasi 
konsep absurditas dalam roman ini karena melalui media yang tidak lazim yaitu 
“reinkarnasi”. Jalinan unsur kebetulan yang mendominasi pada berbagai runutan peristiwa 
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yang mendera Baptiste ternyata merujuk pada suatu maksud tertentu, yaitu sebagai 
faktor pendorong terciptanya proses kelahiran hidup baru tersebut. 

Depuis que je m’appelais Olaf, je me sentais poreux. À l’exemple de la 
semoule de couscous, j’absorbais la liquide environnant. Si cela continuait 
ainsi, mon corps aller occuper le volume entier de la baignoire. Vu la quantité 
de gelmousse scandinave que j’avais versée dans la marinade, mes tissus 
auraient un goût de savon.(page 79) 
 
Semenjak aku menyebut diriku Olaf, aku merasa berpori-pori. Aku diibaratkan 
seperti tepung gandum pada couscous (nama makanan), maka aku menyerap 
cairan di sekitarnya. Jika hal ini terus berlanjut, tubuhku akan memenuhi 
seluruh isi bak mandi. Mengingat banyaknya jumlah busa Skandinavia yang 
kutuang dalam tempat berendam, mungkin bajuku juga akan berbau 
harum.(hal 79) 

 
 Kemudian, di dalam karyanya ini Nothomb berusaha menonjolkan sisi absurd 
melalui usaha seorang manusia yang berusaha memanfaatkan kesempatan dengan 
mempertaruhkan nasibnya demi mewujudkan eksistensinya sebagai pribadi yang baru. 
Pada karyanya ini, ia mengisahkan satu cerita dengan menggunakan media pemilihan 
tokoh yang berasal dari kaum marjinal, tak tersentuh, tapi di balik itu menyimpan 
semangat yang sangat besar untuk membuat hidupnya lebih berarti, bagi dirinya maupun 
orang – orang di sekitarnya. 

+(...) Celui de ma carte d’identité n’a jamais servi. Ma mère était amnésiaque 
et me donnait chaque fois un prénom différent. Mon père et mon frère ne 
m’appelaient pas. À l’école, on m’appelait pas mon nom de famille, dont j’ai 
changé, heureusement. 
- Pourquoi heureusement 
+Parce que mon patronyme était Baptiste, un prénom d’homme. C’est bizarre 
d’être appelée Baptiste à tout bout de champ.(page 69) 
 

+(...) Hal itu yang tidak pernah dijelaskan di kartu identitasku. Ibuku amnesia 
dan seringkali memberiku nama panggilan yang berbeda-beda. Ayah dan 
saudara laki-lakiku tidak pernah menyebutkannya. Di sekolah, orang tidak 
memanggilku dengan nama keluarga, jadi aku menggantinya, dengan senang 
hati. 
- Kenapa dengan senang hati ? 
+Karena nama keluargaku adalah Baptiste, nama panggilan seorang lelaki. 
Aneh jika dipanggil Baptiste secara tiba-tiba.(hal 69) 
 
Si j’avais été Baptiste Bordave j’aurais été en train de travailler au bureau 
avec mes collegues. Comment avais-je pu perdre tant d’années de ma vie à 
une occupation dont je gardais si peu de souvenirs? (page79) 
 
Jika aku adalah Bapiste Bordave mungkin aku sedang bekerja di kantor 
dengan kolega-kolegaku. Bagaimana aku bisa kehilangan banyak waktu 
hidupku demi sebuah urusan yang membuatku menyimpan kenangan-
kenangan yang begitu sedikit ? (hal 79) 

 
 Hal lain yang dapat dibicarakan pada tulisan ini adalah rangkaian fenomena ganjil 
tersebut sebagai bagian dari misi pengarang yang merujuk pada suatu maksud tertentu, 
yaitu hasil pemikiran Amélie Nothomb mengenai persoalan kehidupan terutama hasil 
pemikirannya yang berkaitan dengan masalah absurditas kehidupan yang bermanifestasi  
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pada permasalahan eksistensi para tokoh dalam roman ini dalam pencarian esensi 
kehidupannya.  

Selain itu, Nothomb juga diketahui turut melibatkan ideologi lainnya sehubungan 
dengan kompleksitas cerita yang merujuk pada kekacauan hidup manusia  sebagai efek 
krusial kekuatan absurditas kehidupan yang tak terelakkan. Pandangan lain mengenai 
persoalan absurditas juga tercurah dalam kisah ini yang tercermin melalui perjuangan 
para tokoh ketika melalui masa-masa krisis kehidupannya. Masa keterpurukan tersebut 
ditandai sebagai dasar evolusi manusia menuju suatu bentuk eksistensi yang lebih hakiki.   

Berkaitan dengan persoalan tersebut, pengarang juga ditengarai turut membawa-
bawa ideologi dasar mengenai paham eksistensialisme untuk memperkuat sisi absurd 
dalam roman ini. Secara garis besar, Nothomb telah menarik benang merah dari 
rangkaian pemikiran tersebut melalui sebuah ide paradoksal yang berkaitan dengan 
pertentangan akan nilai-nilai konsep kehidupan dalam masyarakat. Dengan demikian, kita 
dapat melihat bahwa secara menyeluruh buku ini mengandung berbagai landasan 
pemikiran absurd yang saling bertautan yang dapat mempermudah kita memahami lebih 
dalam struktur dasar pembentukan “absurditas” dalam kehidupan beserta gejala 
kemunculannya. 

Di karyanya ini, Nothomb memperlihatkan sebuah pesan penting bahwa selain 
kebutuhan akan hidup, manusia perlu menghayati eksistensinya dalam rangka pencapaian 
esensi yang diharapkan seluruh manusia, yakni makna akan berartinya hidup yang lahir 
atas dorongan kebebasan mutlak seorang manusia. Kejadian dalam roman Le fait du 
prince ini sedikit banyak telah memberikan gambaran akibat ketidakpedulian manusia 
terhadap kehidupan yang dijalaninya.  
 
SIMPULAN 
 Setelah melakukan uraian di atas ini ada beberapa hal yang dapat disimpulkan. 
Pertama-tama, Amélie Nothomb sebagai pengarang Le Fait du Prince memiliki konsep 
absurditas tersendiri yang lahir melalui sebuah benang merah absurditas milik Camus dan 
Kafka. Di sini, Nothomb memiliki kekuatan dalam mengungkapkan absurditas di dalam 
karyanya yang lahir di abad XXI. Jika sedikit menengok ke belakang  bahwa absurditas 
menjadi bahan pembicaraan yang cukup hangat di abad XX, Nothomb ingin membuktikan 
bahwa absurditas tidak hanya milik abad XX, namun abad XXI pun memilikinya. 
 Melalui karyanya ini, Nothomb melahirkan sebuah pemikiran baru tentang 
absurditas. Sedikit berbeda dari Camus dan Kafka, Nothomb berpendapat bahwa 
absurditas dapat dilihat melalui ketidakwajaran dan kebetulan di dalam kehidupan 
seorang manusia. Dalam hal ini, Nothomb ingin menambahkan khasanah dunia absurditas 
bahwa perubahan hidup yang dialami seorang manusia yang berlandaskan 
ketidakwajaran dan kebetulan adalah merupakan hal yang ‘’wajar’’, walau dengan cara 
membuang identitas diri yang lama untuk identitas diri yang baru. 
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Abstract 

Claire and Solange are the maids in Jean Genet’s The Maids. Having no life outside their 
servitude, the maids are “the other,” the submissive and subordinate. The maids invented a make-
believe world in which they play roles as being a mistress and a servant.  In the absence of the real 
Madame, Claire and Solange exercise a ritual of Madame humiliating her servant who in turn is 
supposed to murder her. The shifting of power is seen as the maids who are socially powerless 
threaten to murder Madame and take the power. However, the ritual never comes to its ends; Claire 
is never able to kill Madame played by Solange. Not being proud of themselves, the maids do not 
have a compelling basis for their rebellion. As the oppressed, the maids tend to be reactive, and their 
values are accordingly weaker, while Madame, representing the ruling class, actively controls their 
destiny with stronger values. Having been tried but unable to conduct the crime of killing Madame, 
both in the make-believe world and in reality, Solange finally seeks an escape in the illusory criminal 
world in which she is already the famous criminal. Having tried too long to come to term with being 
the “other,” Solange finally breaks down and becomes everyone else. 

 
Key words: the other, make-believe, the oppressed, the ruling class, shifting of power. 

 

A. Introduction 

Literary works are created by author living in a society and being a member of 
the society. Therefore, it is common to see literary works that represent life and social 
problems. Such literary works can be found in Jean Genet’s plays. Genet was born on 
December 10, 1910, in Paris, France, to twenty-two-year-old prostitute Camille 
Gabrielle Genet. She gave him away to an orphanage the following summer. He was 
soon put in a foster home. At age ten, he was accused of stealing. At age thirteen he 
was removed from his foster home and school, and later underwent psychiatric 
treatments after he embezzled money from his new guardian. He tried to escape from 
authorities several times but failed. He was sentenced in 1926 to the penitentiary 
colony at Mettray for two years. His time in prison hardened Genet's criminal instincts, 
his resentment against French bourgeois society, and it allowed him to explore his 
potential homosexuality. Bettina Knapp quotes Genet, “Abandoned by my family, I 
already felt it was natural to aggravate this condition by a preference for boys, and this 
preference by theft, and theft by crime or a complacent attitude in regard to crime. I 
thus resolutely rejected a world which had rejected me” (17). Since society repudiated 
him, Genet chose to repudiate society. In his early life, he chose a life of a crime as a 
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prostitute, a thief , a convict, and homosexual. Although later on he stopped the first 
three identities, he retained the latter.  

Genet’s early life shaped his sense of “Otherness”. An abandoned child and 
despised by society, Genet admires the saints for the ideas that they are children who 
abandon their father and mothers to follow Christ.  Sartre says on Genet, “God 
compensates for the absent mother, for indifferent society. In becoming an object of 
concern to an infinite being, Genet will acquire the being which he lacks. He will be a 
saint, since he is not a son” (30). Thus Genet starts to do his “pilgrimage” by 
committing crime: stealing, prostituting, convicting, and becoming homosexual. 
According to Knapp, in doing his pilgrimage: “His goal was to reach the lowest possible 
state of ‘evil.’ To become base, sordid, vile, degraded was his ‘credo’, his ‘way.’ His 
would be an inner and downward journey into an abyss” (18). Genet becomes more 
solitary, and he consciously rejects others. He wants to be a saint as a negation of 
man. The "Other" is defined by having a marginalized opposition to the status quo, the 
ruling power. Genet chooses to be the “Other” by being an outcast of the society. 

One of Genet’s plays that presents the notion of the “other” is The Maids.  It is 
a play within a play about two maids, Claire and Solange, who invent a make-believe 
world in which they play the roles of being mistress and servant. Claire plays as 
Madame and Solange as Claire. The Maids also portrays the complicated relationship 
between sisters who happen to be maids and their relationship with their mistress, 
Madame. 

 
B. The Shifting of Power in The Maids: Unsuccessful Rebellion of the “Other”?  

Although Solange and Claire appear physically to have freedom to go out, they 
never leave Madame’s apartment. All their activities are done in the apartment. Their 
daily chores, their secret theatrical, and even their love affairs with the milkman take 
place within the apartment’s boundaries. Their designated domain is the kitchen, with 
its filth and bad odors. They have their sleeping lodgings, the garret, which is 
described as a place of total crudeness and simplicity.  

Compared to Madame, the maids are nothing. They are the “Others” as they 
are the submissive and subordinates. Although they live in the same luxurious 
apartment as their mistress, their only domains are the filthy kitchen and their garret. 
Their garret is in the attic, which is in a separate part of the apartment, with only two 
iron beds, a table, and a pinewood dresser with a little altar to the wholly virgin. Claire 
says she likes the garret, but Solange loathes it because she sees it as bare, mean and 
shabby. The only reason she likes the garret is because it is the only place where she 
does not have to do all the things she has to do as a servant in the other places in the 
apartment. 

SOLANGE. I liked the garret because it was plain and I didn’t have to put on a show. No hangings 
to push aside, no rugs to shake, no furniture to caress – with my eyes or with a rag, no 
mirrors, no balcony. Nothing forces us to make pretty gestures (50). 

In contrast, Madame’s bedroom, presented on stage, is a luxurious one. For the maids, 
Madame’s bedroom is a forbidden territory which they are supposed to keep clean and 
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tidy. They are not supposed to use it ever.  They share their life with Madame, but 
they are not her family. They do not share Madame’s luxurious life. They remain 
outside, at the margin. They handle Madame’s beautiful dresses and jewelry, but they 
can not put them on. The maids do not seem to have proper clothes but the black 
dresses and what Madame gave them occasionally.  The maids’ being is defined by 
Madame who commands them what to do. Madame grants a very limited amount of 
freedom to her maids. It can be seen from her wonder when she notices the unhooked 
telephone receiver, the powder dust on her dressing table or make-up on Claire’s 
cheeks.  

Madame and the maids may be said as representing what Nietzsche claims as 
two types of individuals– master and slave – with two different ethical codes. 
According to Nietzche, there are always a great number of people who obeyed, 
compared to a small number who command. The masters are leaders and struggle to 
stand out; the slaves follow out of fear or resentment (O’Hara 22). Master morality is 
an ethic of overflowing power, of self-control and self-rule. Slave morality is a morality 
of pity, of compassion out of fear of suffering. Masters strive for excellence, always do 
their best, and have an ethic of virtue. Steinhart resumes on slaves: “Because slaves 
are parasites, they value flattery; because they are too weak to fight an open honest 
fight, they value dirty tricks and sneaky craftiness. Resentment and passive aggression 
are praised by slave morality (64). Therefore, the oppressed are always reactive, and 
their values are accordingly weaker, while the ruling class actively controls their destiny 
with stronger values. However, in master-slave relations, each also come to be 
dependent on the other. The relation between Madame and her maids to some extents 
represents the master-slave relation. 

Madam, a wealthy older woman, employs Claire and Solange as her maids. She 
lives a plentiful lifestyle, wearing furs and drinking champagne. Madame is not as 
merciless as the maids paint her to be, but she is not altogether kind, either. She 
prefers Claire to Solange. She thinks that Claire is fit for better things. She lashes out 
at Solange and thoughtlessly takes back her gift to Solange.  She feels mildly ashamed 
for not knowing her way around the kitchen.  

 
MADAME [smiling]. It’s true I’m something of a stranger in the kitchen. You’re at home there. It’s 

your domain. You are its sovereigns (75). 

 

Her comment only affirms her wealth and her position. Madame entrusts the maids her 
daily accounts, has them responsible for certain errands, and let them purchase on her 
behalf. The maids, however, are penniless themselves and are dependent to Madame. 
Madam, on the other hand, is also dependent to the maids and scared that the maid 
will desert her. 

 
MADAME.  If you find the house too sad…. 

SOLANGE. We will never desert Madam. 

MADAME. I know you won’t, Solange. You’ve not been too unhappy with me, have you? (69). 
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Madam has occasional impulses of generosity, but she often lashes out at the maids. 
The maids are objects that she does not like but depends on for everyday tasks.  

Both Solange and Claire recognize that they are slaves to Madam. They feel 
ashamed and dirty because of their poverty. They hate themselves as they associate 
themselves with filth. They are maids, and their job is to clean filth. Filth serves a 
reminder of their slavishness, their shame and their poverty. Madame holds the power 
over them. Madame is the status quo, and they are the marginalized opposition. They 
are looking at themselves as the maids, and by comparing themselves to Madame, 
they see what they are not.   

CLAIRE. [she stands up and cries]: Speak more softly, please, please. Speak – speak of Madame’s 
kindness. 

SOLANGE. Her kindness, is it? It’s easy to be kind, and smiling, and sweet – ah! That sweetness of 
hers! – when you are beautiful and rich. But what if you’re only a maid? The best you can do is 
to give yourself airs while you’re doing the cleaning or washing up (52). 

Therefore, they hate themselves as much as they hate Madame. They hate Madame in 
her glory. Any victory for Madame is a defeat for them. As a result, the maids desire to 
overturn Madame’s power.  

Solange has a more resentful attitude toward Madame. Claire also loathes 
Madame, but she is also quick to defend her by pointing out her kindness.  

CLAIRE. She does, she loves us. She’s kind! Madame adores us. 

SOLANGE. She loves us the way she loves her armchair. Not even that much! Like her bidet, rather. 
Like her pink enamel toilet-seat (52). 

Although Solange is older than Claire, she does not play Madame in their make-believe 
world. She maintains her role as a maid. While Solange forces her aggression in 
resenting Madame, Claire wants to be Madame. Claire strolls around Madame's balcony 
at night as if she were royalty, and loves making herself up with Madame's cosmetics.  

Solange is masochist and self loathing. She insists that their role-playing starts 
by shattering her esteem, which is easily done by Claire.  In doing the humiliation, 
Claire reminds Solange of her poverty and her filthiness. Claire herself tries to forget 
her filthy occupation, and she seems to resent Solange, who reminds her of her filth, 
more than she resents Madame. Her pleasure in the role-plays results from humiliating 
her sister, and her sadistic insults revolve around her loathing of servants. The relation 
between these two sisters is that of love and hatred based on their hatred toward their 
poverty. 

 
SOLANGE. I want to help you. I want to comfort you, but I know I disgust you. I’m repulsive to you. 

And I know it because you disgust me. When slave love one another, it’s not love. 

CLAIRE.  And me, I’m sick of seeing my image thrown back at me by a mirror, like a bad smell. 
You’re my bad smell (61). 

Claire’s phrase “from an image to a smell” captures the essence of “Otherness” that 
she hates. Her being the “Other” is defined by her marginalized opposition to Madame. 
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By comparing herself to Madam, Claire sees what she really is. As Solange is also the 
“Other”, seeing Solange strengthens the sense of “Otherness” that she hates.  

In the opening of the play, spectators see Madame and her maid in Madame’s 
luxurious bedroom. While helping Madame to get dressed, the maid is being humiliated 
by Madame.  Later on spectators come to know that Madame on the stage is not the 
real Madame. They are the maids in their make-believe world in which one plays 
Madame and the other as her maid. Feeling ashamed and dirty because of their 
poverty, the maids act out intricate play in which Claire plays Madame and Solange as 
the maid. In their illusory world, Claire fulfills her dreams of wealth and prestige by 
playing the arrogant Madame, and Solange satisfies her desire to prove herself worthy 
as a maid by beating down Madame. 

Having no other life outside their servitude, the maids feel being rejected by 
society. By being servants, they are forced to serve an authoritative figure. Resenting 
their low status, the maids seek to disown Madame of her status by impersonating her. 
In the role-play, Claire is now Madame, the mistress, and Solange is Claire, the maid. 
Claire-Madame orders Solange-Claire to bring back the rubber gloves which belong to 
the kitchen because “everything that comes out of the kitchen is spit!” (35). Rubber 
gloves and kitchen are symbols of their servitude. Claire-Madame makes her up and 
calls in Solange-Claire to bring her dress, jewels and leather shoes. Obeying the order, 
Solange-Claire spits on the shoes in order to make them shine. Her spitting reveals her 
hatred toward Madame and her sister who plays Madame. Claire-Madame wants to 
wear the white dress, but Solange-Claire insists that Madame wears the red dress. 
Claire-Madame submits and says Solange-Claire loathes her.  

 
SOLANGE [coldly]. Madame will wear the red dress. 
CLAIRE [simply] Quitely. [Severely] Hand me the dress. Oh! I’m so alone and friendless. I 

can see in your eyes that you loathe me. You don’t care what happens to me. 

SOLANGE.  I’ll follow you everywhere. I love you. 

CLAIRE. No doubt. As one loves a mistress. You love and respect me. And you’re hoping for 
a legacy, a codicil in your favor – (39-40). 

“As one loves a mistress” indicates that they know that love for an authoritative figure 
is mixed with anxiety, fear and hatred. It is the love of the inferior. That Solange loves 
her as “one loves a mistress” gives Claire sense of importance. 

The identity shifts in their make-believe world is complicated because the maids 
are also sisters who share much in common. Solange cautions Claire as to the 
importance of boundaries and frontiers between themselves, “Limits, boundaries, 
Madame. Frontiers are not conventions but laws. Here, my lands; there, your shore – 
(42). However, they find it difficult to put it into practice. Claire often mixes up the two 
identities when she confusedly mumbles both her name and Solange's. When Solange 
threatens Claire-Madame, she shows her the reflection of Solange and Claire- the-
maid. 

 
SOLANGE. Now, here are the two maids, the faithful servants! They’re standing in front of 

you. Despise them. Look more beautiful. – We no longer fear you. We’re merged, 
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enveloped in our fumes, in our revels, in our hatred of you. The mold is setting. We’re 
taking shape, Madame (46). 

 
The reflection on the mirror shows Solange and Claire, the maids. They are merged in 
their hatred of Madame. However, the reflection of Madame which Solange addresses 
is also the reflection of Claire on the mirror as Madame. Claire may be merged with 
Solange at the moment, but she is also merged with Madame. Therefore, the hatred is 
not only toward the mistress but also the maids themselves. 

When Claire impersonates Madame, Madame’s power is shifted to her. At 
certain part of their theatrical, Solange asks if Claire is ready, and then declares her 
hatred for Claire and begins insulting her aristocratic appearance.   

SOLANGE [coldly]. That’ll do! Now hurry! Are you ready? 

CLAIRE. Are you? 

SOLANGE. [she steps back to the wardrobe]. I’m ready. – I’m tired of being an object of 
disgust, I hate you, too. I despise you. I hate your scented bossom. Your … ivory 
bosom! Your …golden thighs! Your …amber feet! I hate you! [she spits on the red 
dress] (43-4). 

While she declares her hatred toward Madam, she also has her own self-hatred. On 
the other hand, the declaration and insult toward Madame shows that even though 
Solange remains as a lowly maid in the make-believe world, she escalates above her 
position by enabling herself release her steaming emotion and insult Madame. 

The oppressed are always reactive, and their values are accordingly weaker, 
while the ruling class actively controls their destiny with stronger values. The reactivity 
of the maids is apparent, even when no one is around. The first three sequences in the 
play are demarcated by a ringing bell—the alarm clock, the telephone, and the 
doorbell. Each time it excites fear that they will be somehow discovered. Claire always 
sets the alarm clock to let them know that Madame is about to come, therefore they 
have to finish their role-playing.  

SOLANGE.  But before I go back, I’m going to finish my job. [Suddendly an alarm clock 
goes off. SOLANGE stops. The two actresses, in a state of agitation, run together. They 
huddle and listen.] Already? 

CLAIRE. Let’s hurry! Madame’ll be back. [She starts to unfasten her dress]. Help me. It’s 
over already. And you didn’t get to the end (46). 

The maids are never able to finish what they are supposed to do in their illusory world: 
murdering Madame. When the phone rings, Claire picks it up and learns from Monsieur 
that he has been freed from prison. Trembling, she is unable to hang up the phone. 
Solange insincerely congratulates Claire on the fine job she did with the letters, and 
suggests Madame and Monsieur may even recognize her handwriting. Claire says 
Solange should have finished off Madame when she had the chance, and points out 
that their game, which leaves traces each time the Madame catches, endangers them.  

CLAIRE. We’ve got to carry on with the same kind of life. With the same old game. But, you 
poor wretch! Even the game is dangerous. I’m sure we’ve left traces. We leave them 
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every time. I see a host of traces I’ll never be able to cover up. And she, she walks 
about in her tamed menagerie. She unravels the clues. She points to our traces with 
the tip of her pink toe. She discovers us, one by one. Madame jeers at us. And it’s your 
fault. All’s lost because you lack strength (58-9). 

She accuses Solange of being weak, but Solange defends herself—she couldn't murder 
her because she was so close to Madame in her sleep. Claire says she could have done 
it, and will. The fear of being discovered makes Solange and Claire contrive another 
plan, confirming their reactivity: poisoning Madame. 

After the doorbell rings, Claire and Solange rush to prepare for Madame's 
entrance. Madame grants Claire with the red dress and gives Solange her cape fur, but 
then Madame quickly takes back the fur she bequeaths to Solange. Madame's altruism 
is an occasional advantage for charity she produces to make herself feel better. 
Madame shows her self-control and self-rule in her relation to the maids.  She does not 
really care about her maids, and she confirms her superiority such as when she says: 
“When you needed anything, I saw you got it. With my own old gowns alone you both 
could have dressed like princess” (69). The maids are also unable to make Madame 
drink the poisoned tea even though they have tried many ways to persuade her to do 
it. Madame sense of upper-class shame contrasts with the maids'. Madame's shame 
stems from guilty excess, as she feels guilty about getting tea when Monsieur is in 
prison, and not from dispossession. Even her "weak" values, then, do not conform to 
Nietzsche's reactive slave morality, but are active—she brings the guilt, one borne from 
her wealth, upon herself, while the maids have nearly no choice but to feel ashamed 
over their lower positions. When Madame declares that she is the “stranger” in kitchen 
while the maids are the “sovereign”, she suggests the contrast of the “Other” and the 
aristocracy by flipping the regular meaning in that Madame is the “Other” and the 
maids are the aristocracy for the servile task of cooking.  

Although Solange is ruthless, beating Claire at times, she was also coward, 
unable to finish off Madame when she had the chance.  

SOLANGE.  It was because I couldn’t see her face, Claire. Because I was so close to 
Madam, so close to her sleep. I lost my strength. In order to get to her throat, I’d have 
had to lift the sheet from her heaving bosom. 

CLAIRE. And the sheets were warm. The night dark. That kind of thing has to be done in 
broad daylight. You’re incapable of it. It’s too terrible a deed. But I can manage it (59). 

Solange scolds Claire for pretending to be aristocracy and submerging into escapist 
daydreams. Solange, however, has been secretly reading Claire's fantastical crime and 
romance stories.  

Solange displays a blend of dominance and submissiveness. Solange remains 
the lowly maid in their role-plays. Solange is a masochist, and she first requires that 
their role-plays shatter her esteem. This is easily accomplished, since Solange is self-
loathing, and all Claire needs to do is humiliate her sister by reminding her of her 
poverty and her filthiness.  Solange even becomes aroused during this stream of 
insults.  

CLAIRE.  I said the insults! Let them come, let them unfurl, let them drown me, for, as you 
well know, I loathe servants. A vile and odious breed, I loathe them. They’re not of the 
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human race. Servants ooze. They’re a foul effluvium drifting through our rooms and 
hallways, seeping into us, entering our mouths, corrupting us. I vomit you! 

SOLANGE. Go on. [Silence. CLAIRE coughs] Go on! I’m getting there, I’m getting there! 
(86) 

Solange asks Claire to continue her insults which at a certain point she asks Claire to 
stop because “I’ve got there” (87).  Claire then begins to dominate Claire-as-Madame.  

SOLANGE. Down on your knees! [Claire hesitates and kneels] Ah! Ah1 You were so 
beautiful, the way you wrung your precious arms! Your tears, your petals oozed down 
your lovely face. Ah! Ah! Down! [CLAIRE doesn’t move.] Down! [SOLANGE strikes her] 
Get down! [CLAIRE lies down] Ah! You amuse me, my dear! Crawl! Crawl, I say, like a 
worm! 

The revenge is that much greater, for now she can feel as if she, the "slave," is 
superior to her mistress. The power is now reversed from the mistress to the maid. 
The maids play out these illusory roles to give them more power as each sadistically 
reduces her sister before her eyes. Claire, as Madame, feels elevated above her real 
position as a maid, and Solange can cut the fake Madame down to size. 

The make-believe world that the maids perform serves as an escapist world 
comprising submission to authority and the integration of authority. Their self-loathing 
is confirmed with their submission, but they also get their authoritarian.  Claire always 
plays the dominant role first, and Solange follows. Claire is already the higher-up; 
Solange bears the burdens of insults knowing that soon she will overturn them, still as 
the maid.  The authoritarian Claire ends up as a submissive Madame, while slavish 
Solange ends up as a dominant maid. Sometimes they have to finish early before 
Solange can dominate. The illusion can only last so long before reality takes its proper 
place.  

When Madame returns home, the maids are thrown back to their reality as the 
maids. So far the maids are unable to murder Madam by strangling her, both in their 
make-believe world and in reality.  They change their plan to poisoning Madame. 
Although Claire, who is favored by Madame, is quick to show Madame’s kindness, she 
later on expresses her rage against Madame with even more hatred and bitterness 
than Solange. Unlike Solange, who cowardly backs out of the murder, Claire is willfully 
ruthless and tries her hardest to get Madame to drink the poisoned tea.  

 
CLAIRE. Madame should have some tea because of the cold. 
MADAME [laughing]. You’re trying to kill me with your tea and your flowers and your 

suggestions. You’re too much for me, Claire. No. I’ve never felt so alive. Oh! And 
served in the best tea set, the very best tea set! Such pomp! Such elegance! [She 
wants to leave, but CLAIRE stands between her and the door.] 

CLAIRE [imploringly]. Madame must drink it. Otherwise …. 

    [SOLANGE dashes in. She pushes her sister aside and turns to MADAME] 

Claire is unable to get Madame to drink the tea. Unable to execute the second plan of 
murdering Madame, the maids’ hatred toward Madame is heightened. At the same 
time, they are also more scared that Madame will discover their betrayal. 
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In regards to the failure of the maids in murdering Madame, Philip Thody calls 
The Maids as “the study of an unsuccessful rebellion” (165) because by not being 
proud of themselves, the maids do not have a basis for an effective rebellion. Thody 
asserts: 

 
As Satre has often argued in his political essays, revolutions are possible only when the 
victims of oppression can look upon their present condition as a possible source of future 
dignity. In classical times, the slave who became Christians saw in the virtues of poverty 
and humility the very image of his own condition (165). 
 

Claire and Solange, unfortunately, are not proud of themselves. They even hate each 
other for being poor. They are outcasts, and they have a reminder of that alienation 
every time they see each other. Solange says: “I can’t stand our being so alike” (60).  
They see themselves as so low that even love is impossible to exist between them, as 
Solange says: “When slaves love one another, it is not love” (61). Religion also does 
not help the maid to see the virtue of their poverty and humility. The maids are made 
to go to church and to be submissive. They resent both.  

CLAIRE. Let me alone. Think of what comes after. 

SOLANGE.  Nothing comes after. I’m sick in tired of kneeling in pews. In church I’d have 
had the red velvet of abbesses or the stone of penitents, but my bearing at least would 
have been noble (56). 

As Thody argues, because the maids are not proud of themselves, they don not have a 
basis for an effective rebellion. Therefore, they are unable to execute their plan to 
murder Madame. 

Claire's illusory life is constantly undercut by her self- consciousness—she often 
feels someone is watching her and Solange or recording their gestures. 

CLAIRE [She wants to gain time]. You’re not listening to me Solange. I assure you, I feel 
something, I feel it. Listen, we’re being spied on. I’m sure she’ll come back 
unexpectedly. She’ll have forgotten her handkerchief. Or her gloves. [SOLANGE shrugs 
her shoulders.] Or her compact, God knows what. But I feel there’s something here, 
Solange – something in this room – that can record our gestures and play them back. 
Remember, Madame told us not to latch the front door….(83).  

The idea that someone or something is keep watching and recording them applies an 
excessive pressure on the maids. 

Solange launches a long monologue at the end of the play in which she acts 
out the dialogue surrounding a number of invented events and characters.  

 
SOLANGE. Madame….At last! Madame is dead! ….laid out on the linoleum ….strangled by 

the dish-gloves. What? Oh, Madame may remain seated …Madame may call me 
Mademoiselle Solange ….Exactly. It’s because what I’ve done. Madame and Monsieur 
will call me Mademoiselle Solange Lemercier …. Madame should have taken off that 
black dress. It’s grotesque. [She imitates Madame’s voice.] So I’m reduced to wearing 
mourning for my maid. As I left the cemetery all the servants of the neighborhood 
marched pass me as if I were member of the family. I’ve so often been part of family. 
Death will see through the bitter end…(91-2). 
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Unable to conduct the crime of killing Madame, both in the make-believe world and in 
reality, Solange seeks an escape to the illusory criminal world in which she is already 
the famous criminal. She has too long tried to come to hold with being an "Other," an 
oppressed or alienated figure identified by her opposition to the ruling power.  She 
finally breaks down and becomes everyone else.  

After Madame departs gloriously, the maids are left alone. Claire once again 
takes up the role of Madame. She performs her final attempt to safe them from 
servitude. 

CLAIRE. Be still. It will be your task, yours alone, to keep us both alive. You must be strong. 
In prison no one will know that I’m with you, secretly, on the sly (97). 

She forces Solange to make her drink the poisoned tea. When Claire dies, Solange will 
be in a circumstance of being accused of murdering Claire. Claire sacrifices herself so 
that Solange may attain the glory and prestige of being a murderer. Therefore, both of 
them will be free from the servitude. 
 

C. Conclusion 
In her monologue at the very end of the play, Solange faces the audience. She 

declares that they have now achieved their final liberation.  

 

SOLANGE. Madame steps into the car. Monsieur is whispering sweet nothings in her ear. 

She would like to smile, but she is dead. She rings the bell. The porter yawns. He 

opens the door. Madame goes up the stairs. She enters her flat – but Madame is dead. 

The two maids are alive: they’ve just risen up, free, from Madame’s icy form. All the 

maids were present at her side – not they themselves, but rather the hellish agony of 

their names. All that remains of them to float about Madam’s airy corpse is the delicate 

perfume of the holy maidens which they were in secret. We are beautiful, joyous, 

drunk, and free (99-100). 

 

The freedom Solange declares in her final words is, in her eyes, freedom from the 

oppressive authority of Madame. However, her freedom is only illusory and temporary; 

she is still a maid, and Madame and Monsieur will come home again the following day. 

On the other hand, if Claire is really dead, Solange will be free from the servitude. She 

will carry Claire within herself, and attain the glory and prestige of a criminal. 
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Abstract 
This paper analyzes social criticism of Russian Literature in 19th Century.  Nikolay Vasilevich 

Gogol as founder of realism put the effort to describe the life of civil society especially the lower 
class. The work of writers such as Revizor (Nikolay Vasilevich Gogol), Otsi I Deti (Ivan Sergeyevich 
Turgenev), and Smert’ Chinovnika (Alexander Pavlovich Chekov) are the subject of this paper. These 
works tell about Russian society who were opress by authority. 
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Pendahuluan  

Sastra menampilkan gambaran kehidupan dan kehidupan itu sendiri adalah suatu 
kenyataan sosial.19 Karya sastra adalah cerminan kehidupan masyarakat yang 
menampilkan realita kehidupan sehari-hari. Pengarang menuangkan berbagai gagasan 
atau ide ke dalam karya mereka berdasarkan kenyataan-kenyataan yang terjadi di dalam 
lingkungan mereka. Sebagai media yang berhubungan erat dengan ekspresi dan 
penciptaan, sastra juga dapat dikatakan sebagai ungkapan pribadi manusia berupa 
pengalaman, pemikiran, ide, semangat, keyakinan dalam suatu bentuk gambaran konkret 
yang membangkitkan pesona dengan alat bahasa.20 

Karya sastra itu sendiri memiliki fungsi ganda. Dulce et utile di dalam Ars Poetica 
yang ditulis oleh Horatius memiliki arti bahwa sastra mempunyai fungsi ganda, yakni  
menghibur dan sekaligus bermanfaat bagi pembacanya.21  Sebuah karya sastra tidak 
hanya semata dapat menghibur pembacanya sebagai penikmat sastra,  tetapi juga dapat 
memberikan manfaat  melalui pesan-pesan yang disampaikan pengarang di dalam karya 
tersebut.   Pesan dalam sebuah karya sastra disampaikan oleh pengarang kepada 
pembaca sehingga pembaca mampu memahami makna yang tersirat.  

Rusia sebagai salah satu bangsa besar di dunia yang memiliki sejarah panjang 
mengenai kesusasteraan. Sejarah kesusasteraan Rusia dimulai pada abad 7 M ketika dua 
orang misionaris dari Bizantium yaitu Santo Cyrril dan Santo Methodius menemukan huruf 
Cyrril.  Liturgi dan terjemahan kitab suci merupakan bentuk pertama karya sastra (tulisan) 
yang muncul di Rusia. Selanjutnya kesusasteraan  Rusia berkembang dan mencapai 
zaman keemasannya  pada abad ke-19  (золотая века) dimana pada masa itu muncul 
pengarang-pengarang besar Rusia dengan karya-karya yang  luar biasa.  Para pengarang 
Rusia muncul dari kalangan bangsawan karena pada masa itu hanya golongan pendeta 
dan bangsawan yang mampu membaca dan menulis. 

                                                             
19 Sapardi Djoko Damono. Sosiologi Sastra, Sebuah Pengantar Ringkas. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan, 1979), hlm. 1 
20 Jakob Sumarjo, Saini K.M. Apresiasi Kesusasteraan. (Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. 34 
21 Melani Budianta, dkk. Membaca Sastra. (Magelang: Indonesia Tera, 2002), hlm. 19 
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Pada zaman keemasan kesusateraan Rusia muncul realisme (1840-an) yang 
dipelopori oleh Nikolay Vasilevich Gogol, salah seorang pengarang besar yang  peduli 
akan kehidupan masyarakat Rusia khususnya masyarakat kelas bawah.  Realisme menjadi 
aliran  yang berkembang sejak zaman masa Tsar Peter Agung dimana sebelumnya pada 
abad ke 18 kesusasteraan Rusia terkait pada kehidupan religius.22 Realisme adalah aliran 
susastra yang mengungkapkan potret kehidupan yang lugas dan apa adanya, membawa 
pembuktian dari suatu fenomena yang diobservasi oleh seseorang.23   Kehadiran realisme 
membawa pengaruh  besar dalam dunia kesusasteraan, terutama pada tema cerita yang 
bertumpu  pada kejadian aktuil di masyarakat.  Kritikus Vissarion Grigoryevich Belinsky 
(1811-1848) berpendapat bahwa sastra harus secara jujur merefleksikan kenyataan yang 
terjadi dan mentransformasi  masyarakat.  Karya sastra yang baik  adalah karya sastra 
yang merefleksikan masyarakat, yang berguna bagi masyarakat.24 

Realisme  digemari masyarakat dan berkembang pesat hingga muncul  berbagai 
aliran realis yang intinya mengangkat permasalahan yang terjadi di masyarakat.  Gogol 
melihat bahwa permasalahan sosial di kalangan masyarakat perlu ditampilkan ke 
permukaan agar seluruh rakyat mengetahui kondisi yang sesungguhnya terjadi di 
masyarakat, oleh karena itu ia mencetuskan  realisme kritis.  Realisme kritis adalah aliran 
susastra yang memperlihatkan protes dari golongan masyarakat bawah yang tertindas 
melawan kekuasaan tirani dan perbudakan.25  Menurut Anna Karaeva  dalam tulisan 
Andre Hardjana (1984) bahwa realisme kritis adalah suatu metode sastra yang muncul 
dan mencerminkan realitas kehidupan  kaum tertindas dan membangkitkan suatu tradisi 
untuk melukiskan penderitaan.26 

Nikolay Vasilevich Gogol (1809-1852), Ivan Sergeyevich Turgenev (1818-1883), 
Fyodor Mikhailevich Dostoevsky (1821-1881), Lev Nikolaevich Tolstoy (1828-1910), 
Alexander Pavlovich Chekov (1860-1904) adalah pengarang-pengarang besar Rusia abad 
ke-19 yang mengusung realisme ke dalam karya-karya mereka.  Kehandalan mereka 
sudah dikenal di seluruh dunia dan karya-karya mereka digemari oleh penikmat sastra.  

Dalam makalah ini akan dibahas karya-karya dari Nikolay Vasilevich Gogol, Ivan 
Sergeyevich Turgenev, dan Alexander Pavlovich Chekov yang berisi kritik sosial terhadap 
kondisi sosial masyarakat Rusia abad ke-19 dengan bentuk karya sastra yang berbeda.  
Pengarang menampilkan tokoh-tokoh di dalam karya-karya tersebut sebagai representasi 
kehidupan masyarakat yang sesungguhnya pada masa itu. Selain membahas tokoh-tokoh  
juga akan ditinjau mengenai latar sosial yang muncul di dalam karya-karya tersebut.  
Menurut Alan Swingwood bahwa karya sastra adalah dokumen sosial budaya. Status 
sosial  dari seorang pengarang akan memberikan pengaruhnya terhadap proses 
kreativitas sang pengarang dalam menciptakan karya-karya sastranya.27 

 
  

                                                             
22 Henry S. Sabari. Dostoevsky Menggugat Manusia Modern. (Yogyakarta: Kanisius, 2008), hlm. 111 
23 Abdul Rozak Zaidan, dkk. Kamus Istilah Sastra. (Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 2007), hlm. 168 
24 Marvin A. Carlson. Theories of the Teatre: A Historical and Critical Survey from the Greeks to the Present. 
(New York: Cornell University, 1973), hlm. 240 
25 S. Mashinsky. Nikolai Gogol: A Selection. (Moscow: Progress Publisher, 1980), hlm. 9 
26 Andre Hardjana. Kritik Sastra, Sebuah Pengantar. (Jakarta: P.T. Gramedia, 1984), hlm.9 
27 Umar Junus. Sosiologi Sastra: Persoalan Teori dan Metode. (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka 
Kementrian Pelajaran Malaysia, 1986), hlm. 40 



124 
 

Konferensi Internasional Kesusastraan XXII UNY-HISKI, 2012 

Ревизор/Revizor/Inspektur Jenderal 

 Karya sastra  berbentuk drama komedi ini ditulis oleh Nikolay Vasilevich Gogol 
pada tahun 1836.  Drama ini  bercerita tentang  perbuatan orang-orang yang ingin 
‘mencari muka’ dan saling menipu demi kepentingan masing-masing individu.  
Kedatangan seorang Inspektur Jenderal yang menyamar ke kota  untuk melakukan 
inspeksi mendadak membuat Walikota berupaya sebaik mungkin menutupi segala 
kebobrokan yang terjadi di kota itu. 
 Ivan Alexandrovich Xlestakov adalah tokoh utama berusia duapuluhan bekerja di 
kantor pemerintahan dengan pangkat rendah.  Ia memiliki gaji kecil dan hutang yang 
banyak karena ia senang berfoya-foya.   
 

‘….Sebetulnya tidak apa-apa, kalau ia orang berpangkat.  Tapi dia hanya pegawai rendahan. Dia 
bertemu musafir lain. Lalu main kartu. Sebelum dia sadar, ia sudah disapu bersih…mau diapakan 
dia? Ayahnya akan mengirimkan uang.  Tetapi aturannya ia berhemat, oh tidak.  Dia berfoya-
foya.(Gogol, 2010: 35) 

   
Xlestakov mewakili gambaran masyarakat Rusia pada abad ke 19 yang hidup 

dalam kepalsuan, dan mengalami dekadensi moral akibat mengutamakan materi.  Ia 
bermimpi memiliki pangkat tinggi dan bergelimpangan harta.   

Kedatangan Inspektur Jenderal dimanfaatkan Xlestakov agar dapat terbebas dari 
tunggakan pembayaran penginapan.  Kebodohan Walikota yang menganggap dirinya 
adalah Inspektur Jenderal telah membuka jalan bagi Xlestakov untuk keluar dari segala 
hutang yang melilitnya.  Sebagai balasannya, ia memuji sang Walikota yang telah 
membayari semua hutangnya. 

 
‘Aku berterimakasih sebanyak-banyaknya.  Aku tidak suka orang bermuka dua. Aku senang sekali 
dengan keramahan tuan. Terus-terang tidak ada yang lebih kuinginkan daripada pengabdian dan 
hormat, hormat dan pengabdian’.(Gogol, 2010: 56) 

  
Gogol melihat bahwa pimpinan pemerintahan di Rusia pada masa itu tidak 

memiliki jiwa pengabdian kepada masyarakat melainkan lebih mengutamakan 
kepentingan pribadi dan mengumpulkan kekayaan materi.  Walikota rela merogoh 
koceknya demi menyelamatkan diri dan kekuasaannya.  

Selain Xlestakov, Gogol menampilkan tokoh Anton  Antonovich Skvoznik 
Dmukanovsky sebagai Walikota yang merasa takut akan kehadiran Inspektur Jenderal ke 
wilayahnya.  Kedudukannya sebagai Walikota dengan pendapatan sedikit  membuat 
dirinya melakukan perbuatan tercela.  Ia menerima suap dengan alasan gaji yang yang 
rendah. 

 
‘Tolong pertimbangkan tuan, gaji resmiku bahkan untuk membeli teh dan gula tidak cukup.  Kalau 
aku menerima suap, itu hanya kecil-kecilan. Cuma sekedar untuk dimakan dan dipakai….’(Gogol, 
2010: 50) 

 
 Kabar kedatangan Inspektur Jenderal ke daerah kekuasaannya membuat Walikota 
kalang-kabut.  Penyelewengan dan korupsi yang dilakukannya tidak boleh diketahui 
pemerintah pusat.  Oleh karena itu, ia memberi perintah kepada Kepala kantor pos untuk 
membuka semua surat yang dikirim lewat kantor pos untuk mengetahui sekiranya 
ditemukan surat pengaduan yang ditulis masyarakat kepada pemerintah pusat. 
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‘… sekarang begini Ivan Kuzhmich, untuk kepentingan bersama, apa tidak baik kalau kau membuka 
semua surat yang dikirimkan lewat kantor pos, baik yang keluar maupun yang masuk? Siapa tahu 
ada semacam pengaduan atau sekedar surat-menyurat.  Kalau tidak ada, surat itu boleh kau lem 
kembali.  Atau untuk kepentingan itu, tidak apa surat itu kau sampaikan sudah terbuka’. (Gogol, 
2010:18-19) 

 
 Walikota menyuruh warganya untuk tidak memberitahukan kebobrokan 
pemerintahannya kepada  Inspektur Jenderal, tak seorangpun diperbolehkan 
menceritakan sisi negatif dari dirinya. 
 

‘…kalau pejabat yang dalam perjalanan itu bertanya pada orang-orang yang bekerja itu apa mereka 
puas, suruh mereka mengatakan: “Kami puas sekali Yang Mulia”. Kalau ada orang yang mengatakan 
tidak puas, nanti akan aku beri sesuatu yang bisa membuat dia betul-betul tidak puas…’(Gogol, 
2010: 31) 

 
Perbuatan Walikota menindas golongan miskin karena keserakahannya 

menimbulkan ketakutan di dalam dirinya. Ia mampu melakukan segala cara demi 
melindungi kehormatan dirinya.  Masyarakat kelas bawah tidak diperhatikan, kejahatan 
merajalela, korupsi dilakukan oleh pegawai pemerintahan, semua kondisi ini harus 
ditutupi agar tidak diketahui pemerintah pusat. 

 
Отци и Дети/Otsi i Deti/Ayah dan Anak-anaknya 

Ivan Sergeyevich Turgenev menulis karya ini pada tahun 1862.  Novel ini bercerita 
tentang pertentangan pendapat antar dua golongan, tua dan muda.  Di dalam novel ini, 
pengarang menggambarkan Yevgeny Vasilevich Bazarov sebagai tokoh utama yang 
cerdas dan percaya diri.  Ia sedang menyelesaikan pendidikannya sebagai dokter di luar 
negeri. 

‘Yevgeny Vassilyevich,’ Bazarov menjawab dengan suara lunglai, tetapi bernada jantan sambil 
membalikkan kerah bajunya, dia memperlihatkan seluruh wajahnya: tinggi dan kurus, kening lebar, 
hidung agak merata di bagian atas dan tajam sampai ke ujung, mata besar dan kehijau-hijauan, 
bagian janggut dan kumis menggantung tinggi, wajahnya hidup oleh senyum yang tenang dan rasa 
percaya diri sendiri dan kecerdasan.’ (Turgenev, 1996:10) 

 
Ketika liburan, Bazarov pulang dan mengunjungi rumah temannya, Arkady 

Nikolaevich Kirsanov yang belum lama dikenalnya.  Di sana ia berkenalan dengan ayah 
dan paman Arkady, Nikolay dan Pavel Petrovich Kirsanov. Pavel Petrovich Kirsanov ingin 
mengenal siapa sesungguhnya Bazarov itu. 

 
‘Apakah akan kuceritakan kepada Paman, siapa dia sebenarnya?....’ 

 ‘Dia seorang Nihilis.’ 
 ‘…Asalnya dari perkataan Latin, “nihil”.  Artinya, tidak ada apa-apa – sejauh yang saya dapat 

menilainya,’ ujar Pavel Petrovich. 
 ‘Apakah itu berarti, seorang yang tidak mempercayai apapun juga?’ 
 ‘Katakanlah, orang yang tidak menghargai, tidak mempercayai apapun,’ Pavel Petrovich menyela  

sambil mengoleskan pisaunya lagi ke mentega. 
 ‘Mereka yang memandang segala-galnya secara kritis,’ Arkady menjelaskan. 
 ‘…seorang Nihilis adalah orang yang tidak menggubris kekuasaan apapun, yang tidak menerima 

prinsip-prinsip apapun juga tentang kesetiaan, tak perduli betapapun tingginya prinsip itu dinilai.’ 
(Turgenev, 1996: 28-29) 

 
Perkenalan keluarga Kirsanov dengan Bazarov menimbulkan pandangan tersendiri 

mengenai Bazarov.  Kedua bersaudara, Pavel dan Nikolay Petrovich Kirsanov sepakat 
mengenai kepribadian Bazarov yang mereka anggap pandai tetapi sombong. 
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‘Saya yakin, bahwa dia tidak berarti sama sekali dalam ilmu kedokteran.’ 
‘Tidak saudaraku, Anda salah.  Bazarov adalah orang pandai dan berpengetahuan  banyak dan luas.  
Tetapi dia sangat sombong,’ kata Pavel Petrovich. 
‘Ya, dia sangat sombong,’ kata Nikolay Petrovich mengiakan. (Turgenev, 1996: 57) 

 
Bazarov pun  memiliki pandangan sendiri mengenai ayah Arkady, Nikolay Petrovich 

Kirsanov yang dianggapnya berpikiran kuno dan tidak sesuai dengan kehidupan masa 
kini. 

 
‘Ayah  Anda  adalah seorang yang baik hati,’ kata Bazarov, tapi dia orang kuno.  Masa bergayanya 
sudah berlalu.’ 

 ‘Pada suatu hari saya menemuinya sedang membaca Pushkin,’ kata Bazarov.  ‘Itulah batasnya, tentu. 
Kita harus menjelaskan sesuatu kepadanya.  Akhirnya dia bukanlah anak-anak; sudah waktunya dia 
mengesampingkan omong kosong itu, berfantasi untuk romantika di zaman kita; berikan kepadanya 
sesuatu yang berharga untuk dibacanya.’  
‘Bacaan apa yang Anda anjurkan? ‘ tanya Arkady. 
‘Saya kira, “Stoff und Kraft”, karangan Buchner sebagai pemula.  
‘Saya kira demikian.  Arkady membenarkan “Stoff und Kraft”, ditulis dengan gaya 
sederhana.’(Turgenev, 1996: 56-57) 

 
Sedangkan Bazarov menilai ayahnya, Vassily Ivanich Bazarov, menyerupai ayah 

Arkady tetapi ia banyak bicara. 
 
‘Nah, begitulah, dia adalah orangtua yang santai dan menyenangkan, dan sangat baik hati,’ Bazarov 
berkata, sesudah ayahnya pergi.  ‘Dia sama eksentriknya seperti ayah Anda, tapi caranya lain.  Dia 
suka sekali berbicara.’ (Turgenev, 1996: 143) 

 
Nikolay Petrovich Kirsanov dan Vassily Ivanich Bazarov memiliki beberapa 

persamaan, antara lain mereka dibesarkan dalam lingkungan bangsawan,  dan berada 
dalam generasi yang sama. Turgenev menggambarkan golongan tua sebagai orang-orang 
yang ‘terkurung’ dalam dunia konservatif, tidak melihat ‘dunia luar’ karena mereka sibuk 
dengan kegiatan rutin memelihara dan memanen hasil perkebunan, merawat ternak, dan 
mengurus budak-budak. 

Di dalam novel ini, Turgenev menampilkan tokoh Pavel Petrovich Kirsanov  sebagai  
tokoh bangsawan yang tidak setuju tentang kehidupan Rusia modern. 

 
 ‘Ya, aku kira ini bukan garis kita.  Kita adalah orang-orang dari madzab lalu yang kuno.  Kita 

percaya, bahwa tanpa prinsip orang tak dapat bergerak setapak pun juga, atau tak dapat menarik 
napas.’ (Turgenev, 1996: 29)  

 
Pavel Petrovich Kirsanov mewakili golongan Slavophil dan Bazarov mewakili 

golongan Zapadniki. Golongan Slavophil merupakan golongan nasionalis yang bersifat 
romantik dan mengagungkan sejarah Rusia yang telah berlalu dan menjunjung tinggi hal-
hal yang dianggap sebagai kebaikan-kebaikan Rusia, sedangkan golongan Zapadniki 
adalah golongan yang menyetujui ide-ide Barat dan menganggap penting untuk 
mengadopsi ide-ide tersebut untuk kemajuan Rusia.28 Pengaruh Perancis dan Jerman 
sangat besar di Rusia pada abad ke 19, terutama modernisasi yang dilakukan di Jerman. 

                                                             
28 Hans Kohn. Dasar-dasar Sejarah Rusia Modern (diterjemahkan oleh Hasjim Djalal). (Jakarta: Bhratara, 
1966), hlm. 35 
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Kehadiran Bazarov di rumah Kirsanov menimbulkan ketegangan hubungan antara 
Pavel Petrovich dan Bazarov yang didukung oleh Arkady. Perdebatan terjadi antara Pavel 
Petrovich yang  menentang pandangan Bazarov dan juga Arkady mengenai bangsa Rusia. 
Kesombongan dan pemikiran Bazarov dianggap tidak sesuai dengan kehidupan bangsa 
Rusia pada umumnya. 

 
‘Saya tidak dapat percaya bahwa tuan-tuan memang mengenal benar bangsa Rusia, bahwa anda 
mewakili kebutuhan-kebutuhannya, - aspirasinya. Tidak, bangsa Rusia bukanlah seperti yang anda 
bayangkan.  Bangsa itu mempunyai pandangan suci terhadap tradisi mereka , berpandangan 
patriarkal, tak bisa hidup tanpa kesetiaan.’ (Turgenev, 1996: 63) 
 
Kaum muda Rusia pada masa itu sudah banyak dipengaruhi oleh pandangan 

Barat, karya sastra asing sudah banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Rusia dan 
majalah-majalah yang berasal dari Perancis dan Jerman dibaca oleh kaum muda Rusia.  
Oleh karena itu,  kaum muda Rusia sedikit banyak sudah dipengaruhi oleh pemikiran-
pemikiran Barat.29 

Turgenev  adalah salah seorang pengarang Rusia yang menyetujui pandangan 
Eropa mengenai perubahan sosial sebagai gerakan reformasi.  Pengalaman hidupnya 
tinggal di Perancis dan Jerman mempengaruhi pemikiran Turgenev mengenai 
modernisasi.   

Persoalan harga diri menjadi penting terutama bagi laki-laki yang merasa dirinya 
sudah dihina.  Duel menjadi pilihan bagi Pavel untuk menyelesaikan permasalahan ini, 
Bazarov dianggapnya sudah menghina dirinya sehingga duel harus dilakukan diantara 
mereka berdua. 

 
‘Dari segi teori, duel adalah bodoh, tetapi dari segi praktisnya, ya itu soal lain. 
‘Artinya, jika saya dapat mengartikan Anda dengan tepat, juga pendapat Anda tentang duel, kita 
tidak akan menghina diri kita tanpa menuntut suatu kepuasan dengan jalan pembalasan.’(Turgenev, 

1996: 186) 
  

Duel dilakukan antara Pavel dan Bazarov menggunakan pistol dengan Pyotr sang 
pelayan sebagai wasit mereka, akhirnya kaki Pavel terluka terkena tembakan Bazarov.  
Pavel mengakui kekalahannya dan Bazarov menganggap perseteruan diantara mereka 
selesai.  Bazarov memutuskan pergi meninggalkan rumah keluarga Kirzanov pulang ke 
rumah orangtuanya di Gubernia dan Pavel juga memutuskan pergi ke Dresden atau 
Florence untuk tinggal di sana selamanya. 

Karya Turgenev ini dianggap sebagai karya fiksi terbaik di abad ke-19.  Pengaruh 
modernisasi tidak bisa dielakan, kaum muda Rusia yang sudah mengenal ‘dunia luar’ 
menyampaikan pengaruh-pengaruh tersebut ke lingkungan sosial dimana mereka tinggal. 

 
Смерть Чиновника/Smert’ Chinovnika/Kematian Juru Tulis 

 Karya ini ditulis oleh Alexander Pavlovich Chekov pada tahun 1883. Karya ini 
berbentuk cerita pendek yang bercerita mengenai kehidupan masyarakat kelas bawah di 
Rusia yang penuh dengan penderitaan.  Kondisi ini dialami oleh tokoh utama Ivan 
Dmitrich Cheryakov, seorang juru tulis di sebuah kantor pemerintahan.  Ia merasa 

                                                             
29 Ibid, hlm. 14-16 
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bersalah karena telah menghina seorang Jenderal meskipun perbuatan itu dilakukannya 
tanpa sengaja.    

Pada suatu hari ketika Cheryakov sedang menonton pertunjukan opera, tiba-tiba 
ia bersin sambil meludah, ludahnya mengenai bagian atas kepala seorang laki-laki botak 
yang ternyata memiliki kedudukan penting di Departemen Perhubungan. 

 
‘Tiap orang bersin.  Cheryakov pun sama sekali merasa tidak terganggu, maka dengan tenang-
tenang saja ia mengusap hidungnya dengan saputangan, dan sebagai orang yang tahu akan sopan-
santun ia pun melihat ke sekitar kalau-kalau bersinnya itu mengganggu  orang lain…..Ia melihat 
seorang lelaki tua bertubuh kecil duduk di deretan pertama di depannya dengan hati-hati  sedang 
mengusap kepala botak dan tengkuknya dengan sarung tangannya sambil sedikit menggerutu.  
Cheryakov baru mengetahui bahwa laki-laki yang sudah berumur itu adalah Jenderal Brizalov, orang 
penting di Departemen Perhubungan,’(Chekov, 2006: 4) 
 
Cheryakov sangat  terkejut dan segera meminta maaf kepada sang Jenderal.  

Meskipun  Jenderal  itu bukan atasannya langsung tetapi ia merasa bersalah atas 
perbuatannya meskipun ia lakukan tanpa sengaja.   

 
‘Maafkan saya, Jenderal, saya telah bersin…saya benar-benar tak sengaja…’ 
‘Tak apa, tak apa.’ 
‘Sungguh, Jenderal, saya mohon maaf.  Saya, saya tidak sengaja.’ 
‘Ah, silakan duduk.  Saya tidak bisa mendengarkan opera!’ (Chekov, 2006: 5) 
 
Cheryakov sangat cemas melihat tanggapan sang Jenderal yang dingin dan acuh 

tak acuh ketika mendengar permintaan maaf darinya.  Ia menyesali dirinya yang sudah 
melakukan perbuatan tercela.  Sebagai anggota masyarakat golongan bawah, ia merasa 
sudah sepantasnya untuk tidak menghina pejabat pemerintahan.  Oleh karena itu,  sekali 
lagi ia mendekati  sang Jenderal untuk meminta maaf. 

 
‘Saya sudah meludahi Jenderal…Sungguh sudilah kiranya  Jenderal  memaafkan saya… 
Saya, sungguh tidak…’  

 ‘Ya ampun…Demi Tuhan saya sudah melupakannya, tapi kenapa kamu terus saja berbicara  hal yang 
sama!’ tukas sang Jenderal dengan menggigit bibir karena kesalnya. (Chekov, 2006:5) 
 
Akhirnya Cheryakov meninggalkan gedung opera sambil berpikir bahwa sang 

Jenderal sudah memaafkan kesalahannya, tetapi ia teringat nada suara sang Jenderal 
sepertinya tidak menyukainya.   

Ia menceritakan kejadian ini kepada isterinya di rumah.  Sang isteri menganggap 
kejadian tersebut sepele terlebih lagi sang Jenderal itu bukan atasan langsung suaminya.  
Cheryakov dihinggapi rasa penasaran dan keesokan harinya ia mendatangi kantor 
Jenderal Brizalov untuk meminta maaf lagi. 

 
‘Kemarin di Teater Arcadia, Jenderal…kiranya Anda masih ingat?’ pegawai kecil itu memberanikan diri 
berbicara. 

 ‘Saya bersin, Jenderal dan…secara tak sengaja saya meludah…Saya mohon ma..’ 
 ‘Bodoh betul kamu ini…!Buang-buang waktu saja.  Silakan yang lain!’ bentak sang Jenderal seraya 

mengalihkan pandangan matanya kepada tamu berikutnya. (Chekov, 2006: 6) 
 

Perasaan bersalah semakin membuat Cheryakov resah.  Ia memutuskan untuk 
mendatangi kembali kantor Jenderal. Cheryakov meminta maaf tetapi sang Jenderal 
beranggapan bahwa Cheryakov sedang mengolok-olok dirinya. 
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‘Mengolok-olok?’ pikir  Cheryakov.  ‘Tentu saja saya tidak sedang coba-coba mengolok-olok!  Masak 
seorang Jenderal tidak bisa mengerti lelucon atau bukan!... (Chekov, 2006: 7) 
 
Pada malam hari Cheryakov tidak bisa tidur dan terus-menerus mengingat apa 

yang terjadi di Teater Arcadia.  Akhirnya ia memutuskan esok pagi  akan mendatangi 
kembali kantor sang Jenderal. 

 
‘Kemarin saya datang mengganggu, Jenderal.  Tidak untuk mencoba berolok-olok apalagi 
membadut, sebagaimana Jenderal berkenan menyangkanya.  Saya datang untuk memohon maaf 
atas kelancangan saya yang telah bersin dan meludahi Jenderal.  Jenderal, tak mungkin orang 
seperti saya berani memperolok-olok dan membadut seperti itu….’ 

 ‘Pergi!!!’ desis sang Jenderal tiba-tiba, mukanya merah padam dan gemetaran karena marah.’ 
(Chekov, 2006: 8) 
 
Perasaan Cheryakov sedih  dan cemas karena sang Jenderal memarahinya, 

permintaan  maafnya menyebabkan sang Jenderal naik pitam. Perutnya terasa tidak enak.  
Ia pulang ke rumah dalam keadaan setengah sadar.  Kemudian ia merebahkan tubuhnya 
ke sofa dan meninggal dunia. 

 
‘Sesuatu tiba-tiba bergejolak di dalam perut Cheryakov.  Tanpa melihat apa-apa lagi, tanpa 
mendengar apa-apa lagi, ia terhuyung-huyung berjalan mundur ke arah pintu.  Sampai di jalan, terus 
ngeluyur pergi…Ia memasuki rumahnya sudah dalam keadaan setengah sadar.  Tanpa membuka 
baju seragam kantornya ia pun merebahkan tubuhnya ke atas sofa, dan…mati!’ (Chekov, 2006: 8) 
 
Cheryakov meninggal karena memendam rasa bersalah  dan penyesalan atas 

kejadian di Teater Arcadia.  Ia hanya seorang pegawai rendahan yang melakukan 
kesalahan tanpa disengaja kepada petinggi sebuah departemen. Chekov menampilkan 
realita kehidupan bagaimana golongan masyarakat bawah memendam ketakutan atas 
kesalahannya namun sang atasan tidak menggubris niat baiknya.  ‘Orang kecil’ tidak 
boleh melakukan kesalahan atau menyinggung perasaan ‘Orang besar’ karena dapat 
menyebabkan petaka. 

 
Kesimpulan  
 Karya sastra merupakan cermin dari kehidupan masyarakat.  Pengarang 
menampilkan realita kondisi masyarakat ke dalam karyanya.  Nikolay Vasilevich Gogol  
memunculkan realisme sebagai wujud kepeduliannya kepada kehidupan masyarakat yang 
tertindas.  Realisme berkembang sedemikian rupa sehingga muncul karya-karya sastra 
berisi kritik atau protes terhadap para penguasa atas perlakuan mereka yang sewenang-
wenang terhadap bawahan atau rakyat kecil, terhadap para penguasa dan sistim 
pemerintahan yang menindas golongan masyarakat bawah. 
 Karya sastra Rusia seperti Revizor, Otsi i Deti, Smert’ Chinovnika ditulis oleh 
pengarang-pengarang besar Rusia abad ke-19.  Karya-karya itu sarat dengan muatan 
kritik sosial yang tajam. Walaupun karya-karya itu ditulis beberapa abad silam namun 
kondisi seperti itu hingga kini masih dijumpai dalam lingkungan sosial kita. Para 
pengarang telah berhasil melakukan kritik terhadap kondisi sosial masyarakat Rusia 
dengan harapan para penguasa dapat bersikap adil, jujur, dan membela kepentingan 
golongan masyarakat bawah. 
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Abstrak 

Penelitian ini membahas mengenai warna lokal dalam novel Jawara: Angkara di Bumi 
Krakatau. Novel karya Fatih Zam setebal 530 halaman dan diterbitkan oleh PT. Tiga Serangkai 
Pustaka Mandiri ini mengangkat tema mengenai jawara Banten. Hal itu menarik, karena pengarang 
berusaha mengembalikan citra jawara ke makna yang positif. Metode yang digunakan adalah 
deskriptif kualitatif dan menggunakan teori sosiologi sastra yang dikemukakan oleh Rene Wellek dan 
Warren. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa warna lokal yang tampak dalam novel tersebut 
adalah bahasa lokal. Bahasa lokal yang digunakan dalam novel  adalah Jawa dialek Serang dan 
Sunda dialek Banten. Selain itu, terungkap pula karakter masyarakat Banten yang ditandai oleh 
hadirnya sosok kiai dan  jawara yang merupakan identitas masyarakat Banten. Keberadaan kiai dan 
jawara digambarkan saling melengkapi. Jawara yang sering dianggap sebagai pengacau dan 
berkonotasi negatif di masyarakat,  dimaknai secara positif dalam novel ini, yaitu sebagai pengawal 
dan tentara kiai. Keahlian jawara dalam ilmu beladiri menjadi salah satu kelebihan yang 
memungkinkannya mengawal seluruh aktifitas kiai dan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 
Sementara itu, kiai adalah sosok pribadi yang menjadi panutan dan rujukan masyarakat dalam 
berperilaku.    

 
 Kata-kata kunci: warna local, jawara, kiai, dan bahasa local 

 
Abstract 

 
The Local Color of Jawara: Angkara di Bumi Krakatau’s Novel 

 
This research discussed the local color in the novel entitled Jawara: Angkara di Bumi 
Krakatau novel. Fatih Zam’s 530 pages novel, published by PT. Tiga Serangkai Pustaka 
Mandiri, was using jawara banten as its theme. It was interesting, because the author 
tried to restore the image of jawara itself into a positive meaning. The method used in this 
research was qualitative and descriptive literature using sociological theory by Rene 
Wellek and Warren. The results of the discussion of the research have shown that the 
local color which appeared in the novel is the local language. Local languages which are 
used in the novel are Javanese using Serang dialect and Sundanese dialect of Banten. 
Besides, it also revealed the character of society of Banten which is characterized by the 
presences of kiai and jawara as the identity of Banten. The presences of kiai and jawara 
were described as a mutual symbiosis (giving complement to each other). Jawara, who is 
often regarded as a troublemaker and seen as a negative connotation in the society, 
interpreted positively in this novel, that is, as the guards and the soldiers of the kiai. The 
expertise of jawara in the martial arts became one of the excess that make them enable 
to escort all the activities of the kiai and society in their daily life. Meanwhile, the kiai is a 
figure who became a role model and the referral for the community to behave in their life. 

 
Key words: local color, jawara, kiai, and local language 

 

 

1. Pendahuluan 
Kiai dan jawara merupakan salah satu bentuk budaya lokal di Banten. Dua entitas 

khas Banten ini menarik  untuk dikaji karena dikaitkan dengan perjuangan pahlawan 
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masa lalu, perjuangan membela kebenaran, serta berkaitan dengan budaya kekerasan di 
masyarakat Banten. Khusus jawara, sosok ini  sering dikaitkan dengan mitos setempat 
yang sarat dengan unsur mistik. Pemaknaan sosok jawara pada masa kini berkembang 
menjadi alat untuk memanipulasi mitos demi kepentingan politik.  Menurut Miftahul Falah 
S.S., ada empat penafsiran mengenai asal-usul istilah jawara. Penafsiran pertama, istilah 
jawara memiliki makna sebagai jagoan. Jago dalam mengadu  ayam dan hebat dalam 
bela diri pencak silat.  

Penafsiran kedua, jawara merupakan pasukan khusus militan pada zaman 
pemerintahan Kesultanan Banten, Maulana Hasanuddin. Penafsiran ketiga, dimulai 
dengan dibentuknya perkumpulan Orok Lanjang oleh golongan pemuda di Distrik Menes 
Pandeglang, kemudian sekarang berkembang menjadi tukang pukul. Penafsiran keempat, 
istilah jawara muncul ketika terjadi perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda 
abad 19 yang digerakkan oleh kaum ulama. Penafsiran kelima, istilah jawara muncul 
sebagaimana yang diungkapkan RM Taufik Djajadiningrat, tatkala dimulainya 
pembangunan Jalan Raya Pos Deandles (1808-1811) antara Anyer-Panarukan. 
Pembangunan jalan yang sangat merugikan rakyat ini menimbulkan pemberontakan di 
kalangan para pendekar persilatan, dikenal dengan peristiwa Perang Pertama 
(http://silatindonesia.com/2009/03/menapaki-jejak-sang-jawara-entitas-
%E2%80%9Csubculture-of-violence%E2%80%9D-masyarakat-banten-dan-jawa-bagian-
barat/).  

Dari kelima penafsiran di atas, terdapat penafsiran jawara dalam pemaknaan 
positif maupun negatif. Dalam perkembangannya, menurut sejarawan Taufiq Abdullah, 
jawara pada saat ini memanfaatkan psikologi ketakutan yang berakar kuat di masyarakat, 
yaitu memitologisasikan tradisi keulamaan seraya mengaktualisasikan tradisi kejawaraan. 
Jawara menjadi dinasti politik yang bermodalkan mitos masa silam 
(http://endibiaro.blogdetik.com/?p=346). Jawara  merupakan perhatian utama dalam 
novel Jawara: Angkara di Bumi Krakatau karya Fatih Zam. Namun, terdapat pula aspek 
budaya lokal lain yang tampak pada novel tersebut seperti pemilihan lokasi Gunung 
Karang di kabupaten Pandeglang, Banten sebagai latar tempat novel ini. Pemahaman 
budaya lokal sebagai konsep cipta pengarang pada keadaan sosio-geografi ini merupakan 
daya tarik tersendiri.  

Telaah karya sastra mendudukkan teks sastra sebagai cerminan masyarakat 
berusaha menggambarkan lokalitas jawara  yang merupakan fakta sosial budaya yang 
terjadi pada kehidupan masyarakat Banten. Berdasarkan uraian di atas, dapat dijelaskan 
bahwa karakteristik dan warna lokal yang terdapat dalam novel Jawara: Angkara di Bumi 
Krakatau  memiliki kekhasan tersendiri yang menarik untuk diteliti. Penelitian ini berfokus 
pada warna lokal dalam novel  karya Fatih Zam ini. Dan sejauh pengamatan penulis, 
penelitian warna lokal novel Jawara: Angkara di Bumi Krakatau belum dilakukan.  

Judul penelitian yang dapat dijangkau penulis mengenai lokalitas Banten yang 
pernah dilakukan sebelumnya adalah sebagai berikut. Representasi Jawara dalam Cerpen 
“Pembelaan Bah Bela” karya Moh. Wan Anwar (Muhyidin, 2008), penelitian ini 
menyimpulkan bahwa jawara memiliki kultur dominan di masyarakat sehingga jawara 
dipandang memiliki nilai, norma, dan pandangan hidup yang khas. Nilai dan Kearifan 
Lokal dalam Cerita Rakyat Banten (Seha, 2010), penelitian ini hanya mengambil empat 
cerita rakyat Banten sebagai datanya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa cerita Mesjid 
Terate Udik, Legenda Gunung Pinang, Legenda Batu Kuwung, dan Pangeran Pande 
Gelang mengandung nilai moral kejujuran, kesabaran, kerendahan hati, kerja keras, dan 
kedermawanan. Selain itu, keempat cerita tersebut juga mengandung kearifan lokal yang 
berkaitan dengan pelestarian objek-objek wisata, penanaman kejujuran di atas sumpah, 
dan penghormatan terhadap ibu. Tasbih Dan Golok: Studi tentang Kharisma Kyai & 
Jawara di Banten (Baedhowi, 2002), penelitian ini memaparkan tentang kedudukan dan 
peran kiai dan jawara sebagai elit sosial. 
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2. Kerangka Teori 
Menurut Maman S. Mahayana, lokalitas menjadi ruang sosio-budaya yang harus 

diterjemahkan berdasarkan pemahaman tiga kode: kode bahasa, kode sastra, kode 
budaya. Pemahaman kode budaya dapat ditafsirkan dengan pemahaman latar budaya  
(http://kem.ami.or.id/2012/01/membangun-bangsa-melalui-pendidikan-multikultural/). 
Karya pada dasarnya tercipta atas dasar dari realitas masyarakat dan juga segala unsur 
atau aspek yang terdapat dalam lingkungan sosial. Menurut Damono (2003:3), 
pendekatan sosiologi sastra merupakan pendekatan terhadap sastra yang 
mempertimbangkan segi kemasyarakatan itu dengan menyertakan pula analisis teks 
untuk mengetahui strukturnya, untuk kemudian dipergunakan memahami lebih dalam lagi 
gejala sosial yang berada di luar sastra. Menurut Wellek dan Warren dalam Damono 
(2003:3), pengertian pendekatan sosiologi sastra mencakup 3 hal yakni (1) sosiologi 
pengarang, mencakup masalah tentang status sosial, ideologi, politik yang menyangkut 
diri pengarang, (2) sosiologi karya sastra, mencakup masalah tentang apa yang tersirat 
dalam karya sastra dan tujuan apa yang hendak disampaikan, dan (3) sosiologi pembaca, 
mencakup masalah tentang pembaca dan pengaruh sosial terhadap masyarakat.  

Menurut Tihami, jawara itu adalah murid kiai. Kiai di Banten pada tempo dulu 
tidak hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam tetapi mengajarkan ilmu persilatan atau 
kanuragan. Hal itu disebabkan pesantren, pada masa yang lalu, berada di daerah-daerah 
terpencil, kurang aman, dan sangat jauh dari pusat kekuasaan. Murid kiai yang berbakat 
secara intelektual, mendalami ilmu agama Islam disebut santri, sedangkan murid kiai 
yang berbakat secara fisik dan condong kepada persilatan atau ilmu kanuragan disebut 
jawara. Karena itu dalam tradisi kejawaraan, jawara yang melawan perintah kiai itu akan 
kawalat. Dalam dunia persilatan dan seni budaya Banten, jawara dikenal sebagai khodim 
(pembantu) nya kiai atau juga juwara iku tentrane kyai  yang berarti jawara itu 
tentaranya kiai (http://babadbanten.blogspot.com/).  

Jawara memiliki peran sosial yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan 
masyarakat Banten. Peran-peran tradisional jawara dalam masyarakat Banten 
berlangsung turun naik. Hal ini pula yang merubah persepsi masyarakat terhadap jawara. 
Pada waktu situasi sosial kurang stabil, peran jawara biasanya sangat penting, tetapi 
ketika masyarakat dalam keadaan damai peran mereka kurang diperlukan. Bahkan sering 
dipandang negatif karena perilakunya yang sering melakukan kekacauan dan kekerasan 
dalam masyarakat dan melakukan tindakan kriminal. Namun demikian peran-peran sosial 
yang sering dimainkan oleh para jawara adalah di seputar kepemimpinan seperti menjadi 
jaro (lurah), penjaga keamanan desa (jagakersa) dan guru silat dan guru ilmu magis 
(endibiaro.blogdetik.com/?p=346). 
 

3. Sinopsis 
Cerita dimulai saat Janari menemui Kiai Shohib membicarakan fitnah yang 

melanda pesantren dan jawara. Kiai Sohib memintanya untuk menemui Kiai Shobar. Kilas 
balik cerita ke puluhan tahun yang lalu di pasar Labuan, saat seorang jawara bernama 
Sapri membuat kerusuhan. Ia menganiaya seorang kakek yang ternyata bukanlah orang 
sembarangan. Kakek itu adalah ahli bela diri kungfu bernama Lie Ching.  Kakek Lie Ching 
mampu mengalahkan Sapri dengan tangan kosong. Jaka yang menyaksikan kehebatan 
Kakek Lie Ching, ingin berguru dan mengikuti kakek hingga ke kediamannya. Akhirnya 
Kakek Lie Ching mengajari Jaka teknik dasar ilmu bela diri sebelum Jaka memulai 
perjalanan untuk menunaikan tugas dari guru pesantren memusnahkan Angkara, seorang 
jawara yang diyakini sebagai biang kerusuhan. Jaka mendengar kabar bahwa pesantren 
dan jawara di ambang perpecahan.  

Diceritakan pula peristiwa yang melatarbelakangi perpecahan itu. Di sebuah 
pesantren, Kiai Saefullah bersama para santri bersiap-siap menghadapi perlawanan 
jawara yaitu Ki Badra. Kiai Saefullah mengutus muridnya untuk memperingatkan Ki Badra 
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agar tidak membumihanguskan pesantren. Utusan kiai malah dibunuh di warung Ki Badra. 
Dalam kepungan dan kondisi terjepit, salah satu santri berhasil membunuh Ki Badra dan 
membuat pihak Japra dan Japri semakin mengamuk. Mereka melancarkan serangan ke 
pesantren. Pertempuran antara pihak pesantren dan jawara pun tak terelakkan. Saefudin, 
anak Kiai Saefullah diperintah ayahnya melarikan diri dari pesantren. Dalam pelariannya, 
ia bertemu Gojali dan ayahnya. Saefudin trauma dengan kematian Ayah dan para santri. 
Hingga ia memilih mengasingkan diri dari dunia persilatan. Sementara itu, Gojali merasa 
dikhianati oleh Sumi kekasihnya yang tiba-tiba mencintai Ki Johani. Bahkan Gojali 
mengaitkan kepergian Sumi dari sisinya karena ilmu magis.  

Dikisahkan pula, di sebuah padepokan di Pandeglang, Badai meminta izin ke Abah 
Santa untuk merantau mencari kitab Serat Cikadueun. Dia pun mengizinkan dan  
memberi bekal sebuah petunjuk penting. Badai mulai berpetualang dan menghadapi 
banyak tantangan dari jawara yang mengincar kitab itu. Dengan ilmu bela dirinya, Badai 
mampu bertahan. Di tengah perjalanan, Badai dibekali Golok Salam Nunggal oleh Abah 
Hasan, teman seperguruan Abah Santa. Abah Santa berpesan kepada Badai agar 
menemui Kiai Kohar. Kiai Koharlah yang menyelamatkan Badai dari serangan para jawara 
yang mengaku sebagai anak buah Angkara. Kiai ini adalah tokoh kunci dalam pencarian 
kitab Serat Cikadueun. Dia memiliki lempengan batu yang sama dengan milik Badai dan 
berisikan sandi penunjuk lokasi kitab tersebut. Di tengah perjalanan, Jaka yang telah 
berlatih ilmu bela diri, ikut bergabung. Demikian pula dengan Sulastri, murid Abah Hasan 
yang diperintahkan untuk membantu Badai. Keempat pendekar yang mewakili pihak 
jawara dan kiai ini mendapat serangan dari para pendekar jahat yang mengincar kitab 
Serat Cikadueun. Semua pihak baik jawara dan kiai beranggapan bahwa kitab itu dapat 
menambah kesaktian orang yang menemukannya dan dapat melumpuhkan Angkara yang 
dikabarkan sakti mandraguna.  

Dalam sebuah pertempuran, Kiai Kohar meninggal terkena pukulan jarak jauh. Di 
dusun Kadu Engang, mereka bertemu dengan kuncen Gunung Karang yang memberi 
petunjuk keberadaan kitab Serat Cikadueun dan menceritakan perihal Sumur Tujuh. 
Sebelum menemukan kitab itu, mereka harus menemukan Sumur Tujuh. Perjalanan ini 
pun diwarnai pertempuran dengan para jawara. Dalam pertempuran itulah, mereka 
bertemu dengan  seorang jawara yang bernama Sarga yang akhirnya ikut mencari 
keberadaan kitab tersebut bersama-sama. Mereka berhasil menemukan tiga buah sumur. 
Melalui ketiga buah sumur dan perantara Golok Salam Nunggal, mereka dapat 
menemukan kitab Serat Cikadueun 

 
4. Pembahasan 

Warna lokal yang  terdapat dalam novel Jawara: Angkara di Bumi Krakatau  
menunjukkan kebudayaan Banten yang tersurat  maupun tersirat didalamnya. Menurut 
Abrams (1981:89) sastra warna lokal adalah sastra berlatar belakang daerah, berupa adat 
istiadat, kebiasaan-kebiasaan, dialek, cara berpikir, dan berperasaan masyarakat. Warna 
lokal tidak hanya diartikan sebagai sesuatu kedaerahan yang menggambarkan suatu 
dimensi keruangan atau batas  geografis, tetapi juga menggambarkan ciri-ciri khusus 
kultur setempat. Banten sebagai komunitas budaya inilah yang secara simbolik ditangkap 
oleh pengarang novel. Menurut Sutarto dalam Naila (2010:258), penelitian sastra yang 
berfokus pada salah satu budaya perlu dilakukan karena dapat dijadikan sebagai salah 
satu sarana untuk mempelajari budaya lokal secara rinci dan bisa digunakan sebagai alat 
untuk mencermati kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan kemajemukan, 
perbedaan, keterbelahan, ketidaksinambungan berbagai peristiwa, kemunculan berbagai 
gejala yang bercampur aduk dengan berbagai macam variable yang tentunya sangat sulit 
dipahami dengan pendekatan kuantitatif.  Warna lokal yag tergambar dari hasil analisis 
data yang telah dilakukan terhadap novel Jawara: Angkara di Bumi Krakatau adalah 
sebagai berikut. 
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4.1 Bahasa 
Salah satu warna lokal yang tampak dalam novel ini adalah penggunaan bahasa 

lokal Banten yaitu bahasa Jawa dan Sunda Banten.Penggunaan bahasa Banten pada 
novel Jawara: Angkara di Bumi Krakatau ini bukan dalam bentuk kalimat atau frasa yang 
utuh.  Bahasa Jawa Serang dan Sunda dimunculkan dalam bentuk kosakata yang 
diselipkan dalam dialog para tokoh. Adapula bentuk kosakata yang sengaja dimunculkan 
karena penggunaan kosakata tersebut sangat khas Banten. Bahasa yang khas itu lebih 
sesuai dipakai karena lebih mencerminkan budaya Banten daripada mencari padanan kata 
dalam bahasa Indonesia dan membuat ciri khas Banten tenggelam. Seperti pada kutipan 
berikut. 
 Gaya bicara mereka sompral tanpa tedheng aling-aling (Zam, 2012:34). 
Kosakata sompral dan tanpa tedheng aling-aling ini muncul untuk menjelaskan karakter 
jawara yang lugas dan tanpa basa-basi. Meskipun kosakata sompral dapat dipadankan 
dengan makna “berbicara sembarangan dengan bercanda”, namun usaha untuk 
memadankan makna itu juga tidak mewakili makna yang sebenarnya. Apabila dipaksakan 
malah mengurangi  makna yang akan disampaikan oleh penngarang. Demikian pula 
dengan kosakata tanpa tedheng aling-aling yang merupakan padanan makna secara kias 
dari “keterusterangan”. Kosakata ini sebenarnya juga merupakan sifat jawara yang 
terbuka pada pandangan dan pendapat orang lain. Selain itu, terdapat pula kosakata 
bahasa Sunda Banten. Salah satunya adalah leuwi (Zam, 2012:85) yang berarti pusaran 
air, jeujeur useup (Zam, 2012:39) yang berarti alat pancing ikan yang terbuat dari bambu 
dan diraut hingga elastis.  

Beberapa kosakata bahasa Sunda Banten lain yang muncul adalah rangda 
bengsrat (2012:87) yang berarti janda genit. Adapula yang berkaitan dengan hal magis 
seperti sirep (2012:92) dan ririwa (2012:95 ). Istilah khusus yang berkaitan dengan golok 
seperti sarangka (2012:394), ruruncang (2012:103), tonggong lempeng (2012:102), 
tonggong bentik (2012:102), beuteung lempeng (2012:102), beuteung ngagayot 
(2012:102), nonggong munding (2012:102),  dan nonggong kuya (2012:102). Kosakata 
Jawa Banten yang muncul dalam novel Jawara: Angkara di Bumi Krakatau yaitu manut  
(2012:58), jegongan  (2012:103), amben (2012:94), ngeyel (2012:497), dan sumringah 
(2012:433). Pengarang sengaja membubuhkan beberapa istilah lokal, agar pembaca 
merasakan budaya lokal Banten dalam novel tersebut. Istilah dalam bahasa Jawa dan 
Sunda Banten tersebut tidak dipaksakan muncul dalam sebuah dialog atau deskripsi. 
Keberadaan istilah-istilah tersebut penting karena menunjukkan warna lokal Banten yang 
memperkuat penyampaian cerita kepada pembaca. 
 
4.2 Magis 

Magis merupakan usaha manusia untuk memanipulasi rangkaian sebab dan akibat 
antara peristiwa-peristiwa yang bagi kita tidak berhubungan, dengan cara bagi kita yang 
tidak rasional (Keesing, 2004:96). Dalam novel Jawara: Angkara di Bumi Krakatau  
terdapat beberapa hal magis yang diyakini oleh masyarakat sebagai sesuatu yang abstrak 
dan tidak bisa dijelaskan secara logika. Pengetahuan magis yang muncul yaitu sirep. 
Penyebutan sirep dalam novel ini tampak pada paragraf berikut.  

 
Gojali memiringkan tidurnya ke kanan. Tidak lama, sudah miring ke kiri. Telentang, lalu 
menelungkup. Semuanya tidak mempan mengundang kantuk. Barangkali, ahli sirep pun akan 
menepuk jidat beberapa kali karena kemampuannya nyata tidak berpengaruh terhadap Gojali (Zam, 
2012:91—92). 
   
Selain ilmu sirep, terungkap pula warna lokal Banten yang berkaitan dengan magis 

yaitu  guna-guna (pelet) dan jimat pengasihan. Hal itu terdapat pada percakapan antara 
Gojali, Ki Sobri, Saefudin, dan Komar. Saat itu Gojali curiga terhadap perubahan drastis 
yang dialami Sumi dan keluarganya. Perihal guna-guna terungkap pada kutipan berikut.   
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“Kenapa malah tertawa, Ki?” 
“Berarti guna-guna atau pelet itu benar-benar manjur.” Ki Sobri masih menyambung jawabannya 
dengan gelak tawa. 
. . .   
“Apakah guna-guna bisa semacam itu, Ki?” 
Ki Sobri menghela nafas panjang. “Guna-guna digunakan agar orang yang diguna-gunai memiliki 
ketertarikan, atau mejadi suka. Bisa juga untuk membuat sasarn guna-guna menjadi gila, bahkan 
mati.” (2012:314—315). 
 
Jimat pengasihan yang berarti sebuah benda atau pusaka untuk mendukung pelet 

pengasihan terdapat pula pada percakapan warga desa sesaat setelah pemakaman Ki 
Johani. Warga desa menduga Ki Johani berhubungan dengan dukun yang membekalinya 
jimat pengasihan. Jimat dan dukun adalah dua pengetahuan magis yang masih ada dan 
dipercaya oleh sebagian masyarakat Banten. Hal itu pun tergambar pada dialog berikut.  

 
“Aku dengar, Ki Johani dekat dengan dukun.” 
“Dekat bagaimana maksudmu?” 
“Kabarnya, Ki Johani dibekali jimat pengasihan oleh dukun itu.” 
“Memang untuk apa jimat itu?” 
“Untuk membuat perempuan kleyeng-kleyeng.” (2012:318—319) 
 
Pengetahuan magis lain yang dipercaya sebagian masyarakat Sunda terutama 

yang tinggal di pedesaan adalah ririwa (semacam hantu). Hal itu terungkap dalam kutipan 
berikut.  

 
“Ririwa itu tidak bisa kemana-mana. Dia hanya berdiam di pohon.” 
Kalau begitu, kenapa ririwa suka menjahili anak-anak kecil?” 
“Itu karena anak-anak kecil suka main petak umpet malam-malam dan bersembunyi di balik pohon.” 
“Lalu, apa ririwa juga suka menjahili orang-orang dewasa?”…” (Zam, 2012:95). 
 
Kepercayaan masyarakat akan kemampuan spiritual yang dimiliki oleh orang-orang 

tertentu dapat dilihat misalnya dalam pengetahuan magis sebagian masyarakat Banten 
akan pentingnya meminta doa, nasihat, petunjuk, dan arahan dari orang-orang yang 
dianggap suci dan memiliki kemampuan supranatural. Oleh karena itu, tidak heran bila 
ada praktik umum di masyarakat Banten seperti silaturahmi ke para kiai dan orang pintar 
atau ziarah ke kuburan sultan, wali, dan makam keramat  (Ali, 2011:155). Adapun bentuk 
kepercayaan masyarakat akan kemampuan spiritual yang diyakini dapat menambah 
kepercayaan diri dan sugesti dengan melakukan ziarah terdapat dalam novel ini saat 
Badai dan kawan-kawan meminta izin dengan melakukan ritual sebelum berangkat ke 
Puncak Karang. Seperti pada kutipan berikut. 

 
“Lalu apakah kami yang sudah melakukan ziarah sebelum melakukan perjalanan dijamin bisa kembali 
dengan selamat?” tanya Jaka, sedikit meragukan apa yang diutarakan Ki Anom. 
“Itu tergantung keyakinan kalian.” 
“Tergantung keyakinan?” 
“Kalau kalian yakin bisa kembali dengan selamat, maka itulah yang akan terjadi. Jika ragu, ya begitu 
pula keadaannya.” 
“Kami sudah yakin, Ki. Lantas kenapa juga harus melakukan ritual?” 
“Ritual dilakukan untuk mendapatkan restu dari penunggu Puncak Karang. Restu mereka akan 
memperkuat keyakinan kalian.”  
Jaka tahu, ritual itu hanya sugesti. Tetapi, dalam hal ini dia tidak bisa berbuat banyak. Dia menurut 
saja apa yang dilakukan oleh Ki Anom (Zam, 2011:343). 
 
Selain magis, sebagian penduduk Banten juga percaya dengan mitos. Mitos 

seringkali menimbulkan rasa  ketakutan dan sugesti pada orang yang mempercayainya. 
Pemercaya mitos meyakini objek yang dimitoskan memiliki kekuatan magis yang tidak 
bisa dijelaskan akal sehat. Alasan untuk mempercayainya pun seringkali tidak 
berdasarkan logika dan seringkali disebut keramat. Hal itu terlihat pada kutipan berikut. 
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“Karena mereka tidak mampu menemukan ketujuh sumurnya. Mereka hanya menemukan satu buah 
mata air saja. Enam mata air lainnya seolah menyembunyikan diri. Hanya orang yang beruntung saja 
yang bisa menemukannya.” 
“Apa karena alasan tersebut tempat itu dinyatakan keramat?” 
“Ya. Dipercaya, siapa saja yang bisa menemukan ketujuh mata air dan meminum airnya, akan 
memperoleh keberuntungan. Dia bisa menjadi pengusaha yang berhasil, bisa naik jabatan, bahkan 
bisa mendapatkan kesaktian.” . . . 
“Itulah Puncak Karang. Di sanalah, konon ada Sumur Tujuh, tempat paling mistis di tanah Banten. 
Tempat yang dipercaya sebagai pusar dan pusat tanah Banten ini.” (Zam, 2012:297—298). 

  
4.3 Representasi Karakter Masyarakat Banten (Ulama dan Jawara) 

Ulama dan jawara  memainkan peran penting  sebagai sosok yang paling 
berpengaruh di Banten. Keduanya memiliki andil besar dalam pembangunan aspek 
ekonomi, religius, sosial, dan kebudayaan Kedua pihak ini berjalan beriringan dan saling 
melengkapi. Jawara sebagai sosok yang mumpuni dalam menguasai ilmu bela diri, 
menunjukkan sikap santun, dan religius. Kesungguhan belajar bela diri didorong oleh 
tujuan untuk membela Islam dan memperjuangkan kehormatan tanah Banten. Yang 
tergolong pemuka agama dalam masyarakat desa di Banten ialah mereka yang disebut 
kiai, guru agama, pejabat yang menangani bidang keagamaan (amil), dan haji. Kiai 
adalah seorang yang dipandang tinggi pengetahuan agamanya, melebihi pengetahuan 
agama penduduk desa pada umumnya. Pengetahuan agamanya berasal dari pesantren 
dan banyak diantara mereka mendirikan pesantren di desanya. Pada dasarnya kegiatan 
sehari-hari para kiai diisi dengan mengajarkan ilmu agama Islam kepada anak-anak muda 
lewat madrasah atau pesantren, juga kepada orang tua secara langsung lewat pengajian 
dan secara tidak langsung atau melalui khotbah (Ekadjati, 2009:187).  

Novel Jawara: Angkara di Bumi Krakatau mengangkat konflik antara jawara dan 
kiai. Dua kelompok sentral yang memainkan peran sosial dalam masyarakat Banten. 
Keduanya memegang peran strategis dalam kehidupan masyarakat Banten. Kiai adalah 
sosok kharismatik yang ‘mumpuni’ dalam ilmu keagamaan. Kiai dengan pesantrennya 
laksana pemimpin dengan rakyatnya. Jawara adalah tokoh pendekar  yang memiliki ilmu 
kesaktian  dan  menguasai ilmu-ilmu gaib. Pengaruhnya hampir sama dengan kiai,  
mewarnai kehidupan sosial,  ekonomi, termasuk politik. Masyarakat Banten dalam novel 
ini berada di tengah pengaruh bayang-bayang dua kelompok besar ini. Ada kalanya kedua 
kelompok  ini bahu membahu menjalin kekuatan sinergis tetapi juga muncul satu masa 
dimana keduanya saling mendominasi. Hal tersebut terungkap pada percakapan antara 
Saefudin dan pedagang beras berikut ini. 

 
Aku tahu kalau ceramah dan nasehatmu dapat menjadi jalan untuk mencegah kezaliman. Tetapi, 
tidakkah kau ingin mendapatkan kemuliaan dengan mengutamakan kekuatan tanganmu itu?” 
“Aku santri. Bukan jawara!”  
Apa bedanya santri dan jawara? Sepertinya kau membedakan dua hal itu, Anak Muda.” Orang tua itu 
makin menggebu. 
“Jelas saja beda. Santri adalah penerus kiai dalam menyebarkan agama. Berbeda dengan jawara 
yang kerjanya hanya berbuat onar!” 
. . .“O, berarti kesalahan juga tidak hanya di pihak jawara, tetapi juga di pihak santri dan kiai.”  
. . .“Jelas saja kesalahan ada di pihak santri dan kiai. Bukankah kau mengatakan bahwa ulah para 
jawara itu disebabkan karena mereka jauh dari tuntutan agama? Lantas, di mana peran para santri 
dan kiai yang semestinya memberikan pemahaman dan tuntunan beragama kepada jawara itu?” 
Saefudin menelan ludah. Telak pertanyaan itu menyodok hatinya.  
“Aku tidak sepakat dengan alasanmu yang menistakan dan seolah meniadakan peran positif jawara.”  
“Terus terang kita barangkali berbeda. Kau berasal dari keluarga pesantren, sementara aku berasal 
dari keluarga jawara. Ayahku adalah seorang guru silat yang tanpa pamrih menggembleng anak-
anak muda di kampung kami. Bahkan, ayahku bekerja sama dengan pengasuh pesantren di sana. 
Kiai di sana meminta ayahku untuk melatih ilmu bela diri bagi para santri agar mereka mempunyai 
pegangan jika sekiranya diganggu penjahat ketika menyebarkan ajaran agama. Barangkali, kiai itu 
tahu bahwa menyadarkan penjahat tidak selalu bisa hanya dengan bacaan ayat atau hadis.” Orang 
tua itu memulas ujung kalimatnya dengan sindiran tingkat tinggi (Zam, 2012:131—133). 
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Dalam beberapa kurun waktu, kedua kelompok ini hidup berdampingan saling 
menguatkan dan menempati posisi kelas menengah masyarakat Banten. Sehingga 
keduanya menjadi ikon masyarakat Banten. Pilihan orang Banten hanya dua, menjadi 
murid kiai (santri) atau murid seorang jawara. Jawara juga memiliki peran sosial yang 
tidak dapat dilepaskan dari kehidupan masyarakat Banten. Peran sosial jawara dalam 
masyarakat Banten berlangsung turun naik. Hal itu pula yang merubah persepsi 
masyarakat terhadap jawara. Pada waktu situasi sosial yang kurang stabil, peran jawara 
biasanya sangat penting tetapi ketika masyarakat dalam keadaan damai, peran mereka 
kurang diperlukan. Bahkan sering dipandang negatif karena perilakunya yang sering 
melakukan kekacauan dan kekerasan dalam masyarakat dan melakukan tindakan 
kriminal. Namun demikian, peran sosial yang sering dimainkan jawara adalah 
kepemimpinan seperti menjadi jaro (lurah), penjaga keamanan desa (jagakersa), guru 
silat, dan guru ilmu magis (endibiaro.blogdetik.com/?p=346). Hal itu terlihat pada kutipan 
berikut.  

 
Saefudin tidak menyangka bahwa orang tua itu adalah mantan jaro. Ternyata jaro adalah peran yang 
juga diemban oleh jawara. Jawara yang menjaga keamanan kampung diangkat oleh masyarakat 
menjadi jaro, sebuah penghargaan yang diberikan karena perlindungan yang diberikan.  
Ayah orang tua itu adalah guru silat. Lazim disematkan predikat ‘Abah” kepadanya. Menjadi guru 
silat adalah peranan lain seorang jawara. Seorang jawara, berkewajiban mendidik masyarakat agar 
bisa melindungi diri dari rongrongan orang yang hendak menzaliminya.  
. . . Masih banyak lagi peran para jawara. Mereka juga turut menghidupkan kesenian tertentu yang 
hanya boleh dimainkan oleh jawara yang sudah mumpuni ilmunya…. Kesenian itu juga masih 
berhubungan dengan kekuatan fisik dan kekuatan magis. Debus nama permainan itu. (Zam, 
2012:136—137) 
 
Jawara dan kiai merupakan dua kelompok yang dekat. Berbeda dalam cara, tetapi 

memiliki tujuan yang sama. Bisa dikatakan jawara adalah murid kiai juga, tugasnya 
mengawal kiai ketika sedang berdakwah dan menyampaikan ajaran agama. Jawara juga 
bagian dari pesantren, mereka adalah murid kiai yang lebih memfokuskan diri pada 
pembinaan fisik dan olah kanuragan. Jawara membantu kiai agar merasa aman ketika 
menyebarkan agama. Sebaliknya, untuk menjadi pemimpin di masyarakat atau jaro, 
jawara membutuhkan kiai untuk meyakinkan masyarakat karena masyarakat sangat 
percaya dengan kiai. Jawara memiliki falsafah yaitu berani, bersemangat tinggi, bersikap 
kekeluargaan, dan memiliki komitmen kuat untuk menepati janji. Berani dalam rangka 
membela hubungan kekeluargaan. Mereka memiliki kerja sama dengan para ulama dan 
kukuh dengan perjanjian. Bagi mereka, ulama adalah keluarga  
http://www.rumahdunia.net/wmview.php?ArtID=2238). 

Pesantren pada masa lalu berada di daerah terpencil yang kurang aman dan jauh 
dari pusat kekuasaan. Murid kiai yang berbakat secara intelektual mendalami ilmu agama 
Islam dan disebut santri, sedangkan murid kiai yang berbakat secara fisik mendalami ilmu 
kanuragan dan disebut jawara. Karena itu dalam tradisi kejawaraan, jawara yang 
melawan perintah kiai itu akan kawalat. Dengan kata lain, jawara itu adalah khodim 
(pembantu) kiai dan bahkan ada ungkapan juwara iku tentrane kiai atau jawara itu 
tentaranya kiai (http://babadbanten.blogspot.com/). Uraian tersebut ada pada kutipan 
berikut. 

 
Orang tua itu menghembuskan napas panjang. Ditatapnya wajah Saefudin. “Aku dan teman-temanku 
di perguruan sangat bangga dengan sebutan jawara. Kami adalah pengawal kiai ketika sedang 
melakukan tablig. Kepada kiai kami berguru ilmu agama. Kami, para jawara dan para ulama atau 
kiai, seperti bagian yang tidak terpisahkan. Bahkan yang membanggakanku, para kiai itu sempat 
berkelakar bahwa kata ‘jawara’ adalah perwujudan dari tiga sifat mulia.” . . . 
“Jawara adalah perwujudan dari tiga sifat mulia yang terangkai dalam kata ‘jawara’. Ketiga sifat 
mulia itu adalah jagoan, wanian, dan wara’. Seseorang yang memiliki kesaktian dan keberanian 
tetapi tanpa kerendahhatian, belum bisa mencapai derajat jawara (Zam, 2012:133—134). 
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Tokoh Japra dan Japri adalah gambaran jawara dalam pemaknaan negatif. Jawara 
yang merupakan akronim dari jalma wani nga-rampog (orang yang berani merampok) 
atau orang yang berani menipu/pembohong (jalma wani nga-rahul). Jawara yang 
dikenal sebagai seseorang yang memiliki keunggulan dalam fisik dan kekuatan untuk 
memanipulasi kekuatan supranatural (magic), seperti penggunaan jimat, sehingga ia 
disegani oleh masyarakat. Sosok jawara memiliki karakter yang khas. Ia cukup terkenal 
dengan seragam hitamnya dan kecenderungan terhadap penggunaan kekerasan dalam 
menyelesaikan setiap persoalan. Karena itu, bagi sebagian masyarakat, jawara dipandang 
sebagai sosok yang memiliki keberanian, agresif, sompral (tutur kata yang keras dan 
terkesan sombong), terbuka (blak-blakan) dengan bersenjatakan golok untuk 
menunjukan bahwa ia memiliki kekuatan fisik dan supranatural 
(http://www.ditpertais.net/istiqro/ist02-04.asp). Pengarang meggambarkan citra negatif 
jawara pada paragraf di bawah ini.  

 
“Kalian para begal, hebat punya kanuragan. Tapi, menjadi budak begitu melihat uang Ki Badra. 
Sekarang, Ki Badra sudah mati. Apa lagi yang kalian harapkan?” Kiai Saefullah berusaha mengikis 
semangat tempur anak buah Japra dan memulihkan semangat para santri lewat retorikanya . . . 
“Jadi sekarang, buat apa kita teruskan pertempuran konyol ini. Sudah banyak korban yang jatuh.” 
(Zam, 2012:28). 
 
Dalam novel ini, Fatih Zam sebagai pengarang menggambarkan pemaknaan 

jawara yang lebih luas dalam dialog antara Saefudin dan pedagang beras. Hal itu terlihat 
pada kutipan berikut. 

 
Sebutan jawara sungguh sangat tinggi derajatnya. Tidak setiap orang pantas menyandangnya 
karena sangat besar godaan yang ada ketika ilmu kanuragan sudah mumpuni. Apalagi semangat 
saling mengalahkan dan ingin unggul seorang diri akan makin mengaburkan makna jawara. 
Lucunya, setiap orang yang memiliki kesaktian dan keberanian, meski tanpa kerendahhatian, selalu 
diidentikkan dengan jawara sehingga makna agung jawara menjadi pudar. Sekarang, tak ada 
bedanya antara jawara baik hati dengan jawara arogan dan kejam. Semua disebut jawara. 
Tiga sifat mulia yang disematkan para kiai dan orang-orang bahwa jawara adalah jagoan, wanian, 
dan wara, telah dipelintir oleh banyak orang menjadi jalma wani nga-rampog, jalma wani nga-
rahul, dan seabrek istilah lainnya . . .” (Zam, 2012: 134—135). 
 
Penokohan orang Banten dalam novel Jawara: Angkara di Bumi Krakatau 

cenderung keras dan pemberani seperti karakter orang pesisir lainnya. Jadi banyak orang 
yang kemudian merasa ‘gerah’ bila berurusan dengan mereka. Tokoh Sapri yang 
dilukiskan sebagai jagoan pasar digambarkan sebagai orang sombong yang 
mengandalkan kekuatan dan kesaktiannya untuk menindas orang lain. Sapri dijuluki 
pendekar yang ditakuti masyarakat sekitarnya, dengan tubuh yang besar dan golok di 
pinggangnya cukup menunjukkan simbol kependekarannya. Karakter tokoh Sapri ini juga 
dimiliki tokoh pendekar sewaan warga Pasar Labuan yang dibayar untuk melenyapkan 
Sapri. Hal itu terlihat pada dialog berikut. 

 
“Sekali gibas, dia pasti modar!”. Itu sesumbar seorang pendekar yang dibayar oleh para pedagang 
pasar.   
Seorang pendekar yang sedang menimang-nimang kantung uang dari para pedagang kembali 
sesumbar sambil menepuk dadanya yang bidang. Dia juga memiliki rupa yang tidak jauh beda 
dengan Sapri. Goloknya besar, ototnya besar, dan suaranya juga menggelegar.  
“Dia tidak akan bisa lagi melihat matahari besok pagi” katanya. 
Nama Sapri pun menjadi buah bibir. Setiap hari kerjanya hanya berjalan, berkacak pinggang atau 
memelintir kumisnya yang baplang, … (Zam, 2012:7—8). 

  
Karakter lain dari masyarakat Banten adalah kiai atau kalangan santri. Mereka 

dibekali kemampuan mengaji dan keahlian bela diri sehingga tiap pribadi mampu menjadi 
pribadi yang santun dan kuat. Hal itu terlihat pada kutipan berikut. 
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Di rumah Abah Santa, Badai dan anak kampung lainnya belajar mengaji. Tidak hanya mengaji, di 
sana juga diajarkan dasar-dasar ilmu bela diri. Kata Abah Santa, dunia dan akhirat harus seimbang. 
Yang kuat bukan hanya dalamnya saja, luarnya pun harus berisi. Orang yang kuat ilmu agama tetapi 
lemah dalam olah kanuragan, akibatnya akan dicemooh dan diganggu orang ketika berdakwah. Pun 
kalau hanya luarnya saja yang berisi, sementara dalamnya kerontang, hanya akan menjadi manusia 
semena-mena. Keseimbangan itulah prinsipnya (Zam, 2012:32). 

 
Karakter fisik lainnya yang dapat dilihat adalah golok Banten. Lelaki Banten adalah 

lelaki jantan yang tidak terpisah dengan golok di pinggangnya. Sebenarnya di tempat lain 
pun dikenal peralatan sejenis golok, seperti rencong  di Aceh dan badik di Palembang, 
Lampung, dan Makasar, Dayak dengan mandaunya, dan Madura dengan caroknya. 
Budaya daerah-daerah tersebut—dengan perkakas senjatanya masing-masing—
berimplikasi pada watak dan karakter yang khas dan cenderung "keras". Tipikal ini 
memang tidak bisa dirubah, karena kearifan lokal yang dimiliki masing-masing daerah 
tersebut telah hidup sejak lama. Keberadaan golok dan hubungannya dengan konvensi 
masyarakat Banten terdapat pada kutipan berikut. 

 
“Apa kau tidak memiliki golok, Badai?” 
Badai menggeleng. 
“Apa kau pemuda Banten?” 
Badai mengangguk. 
“Aneh sekali kalau kau tidak punya golok. Setiap lelaki Banten sepengetahuanku tidak pernah 
terpisah dari golok di pinggangnya. Kepemilikan atas golok menandakan kejantanan.” . . . 
“Golok dibuat tidak hanya untuk alat rumah tangga atau senjata. Ada nilai filosofis yang terkandung 
di dalamnya.” . . .  
Setiap golok memiliki sarung atau lazim disebut sarangka. Golok dan sarangka-nya ibarat lelaki dan 
perempuan, berpasangan. Golok yang memakai sarangka akan terlihat sangat bagus. Dan yang lebih 
penting setiap golok memiliki sarangka yang pas. Tidak ada golok yang sarangka-nya kepanjangan 
atau kependekan. Setiap sarangka harus mengikuti bentuk goloknya. Golok dan sarangka adalah 
satu kesatuan makna. Begitu pula halnya dalam memilih pasangan. Harus pas. Harus klop,” kali ini 
Abah Hasan tidak lupa memulas penjelasannya dengan senyum.  
(Zam, 2012:120). 

  
4.4. Pesantren 

Dengan julukan kota SEJUTA SANTRI SERIBU KIAI, Banten memiliki banyak 
pesantren yang menjadi sentra pendidikan Islam bagi masyarakat Banten khususnya dan 
luar Banten pada umumnya. Sejarah Islam menunjukkan bahwa Islam menyebar melalui 
pengajian dan penghafalan ayat-ayat suci Alquran. Sebagai kelanjutan tradisi penyebaran 
Islam tersebut, maka setiap santri yang telah mempunyai ilmu agama tertentu akan 
segera mendirikan musala (langgar). Di situlah anak-anak desa dididik membaca Alquran. 
Inilah bentuk sistem pendidikan masyarakat yang berkembang sejak di Timur Tengah 
hingga Jawa, yaitu melalui langgar dan masjid, yang kemudian berkembang menjadi 
pesantren. Betapa pun sederhananya sistem pendidikan pesantren, namun pendidikan 
tradisional ini sangat berperan besar hingga dewasa ini (Supriatna, 2011:213). Pesantren 
sebagai tempat pembelajaran dan penyebaran Islam sangat berperan dalam 
pembentukan karakter yang berlandaskan Islam. Di dalam novel Jawara: Angkara di Bumi 
Krakatau,  terdapat beberapa tokoh yang hidup dalam lingkungan pesantren. Alur novel 
mengisahkan liku-liku kehidupan yang berkaitan dengan sosok kiai, santri, dan jawara. 
Penokohan serta pembentukan karakternya sangat bercirikan Islam, terutama dalam 
konsep penguasaan dan penyerahan diri terhadap Allah swt yang diselipkan dalam 
beberapa dialog. Salah satunya seperti kutipan di bawah ini.  

 
“Apa pesan dari Abah Hasan?” 
Sulastri menghela napas beberapa kali. Kemudian berujarlah dia, “Hanya penyerahan diri yang total 
kepada Gusti Allah.” (Zam, 2012:483) 
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Menurut Geertz dalam Keesing (2004:94), agama adalah sistem simbol yang 
berfungsi untuk menanamkan semangat dan motivasi yang kuat, mendalam, dan 
bertahan lama pada manusia dengan menciptakan konsepsi-konsepsi yang bersifat umum 
tentang eksistensi, dan membungkus konsepsi-konsepsi itu sedemikian rupa dalam 
suasana faktualitas sehingga suasana dan motivasi itu kelihatan sangat realistis. Agama 
menurut Cholil dalam Supriatna (2011:201) adalah teratur, beres dengan tepat dapat 
dikatakan suatu “peraturan”. Menurut Frazer (2011 :203), agama sebagai cara untuk 
mengambil hati dan  mencanangkan kekuatan yang melebihi kekuatan manusia, dan 
menurut kepercayaan  adalah membimbing dan mengendalikan nasib kehidupan manusia. 
Masyarakat Banten sebagian besar memeluk Islam. Simbol keislaman yang tampak pada 
novel Jawara: Angkara di Bumi Krakatau yaitu keberadaan pesantren sebagai tempat 
menimba ilmu agama Islam. Seperti pada kutipan berikut. 

 
Gemuruh suara memenuhi gendang telinga ketika Janari sampai di Pondok At-Ta’awwun. Suara itu 
adalah suara puluhan atau mungkin ratusan santri yang tengah mengaji. Ada tiga bangunan utama 
yang dia jumpai, sebagaimana bangunan di pondok pesantren pada umumnya. Satu bagian langgar 
yang cukup besar, satu kobong, dan satu bangunan utama di mana pemimpin pesantren dan 
keluarganya tinggal (Zam, 2012:502). 

 
Penguasaan golok Salam Nunggal dan usaha untuk mencari kitab Serat Cikadueun 

berkaitan erat dengan prinsip penyerahan diri dan tawakal kepada Allah swt. Hal itu juga 
tidak bisa dilepaskan dari pengaruh kuat Islam yang telah mendarah daging dalam 
kehidupan masyarakat. Dalam bab kitab Serat Cikadueun, penjelasan mengenai 
hubungan antarelemen dalam ritual salat diurai Fatih Zam dengan menambahkan kesan-
kesan fiksi seperti golok Salam Nunggal milik Badai yang memiliki kekuatan sebagai 
perantara untuk menemukan kitab tersebut. Secara dramatis, golok tersebut tiba-tiba 
bergetar ketika ditancapkan ke tanah dan membuat posisi seakan-akan sedang bersujud 
sebagai simbol penyerahan total kepada Sang Maha Esa. Dalam posisi seperti bersujud, 
golok itu mengarah ke langgar yang ada di puncak gunung Karang. Langgar atau surau 
kecil sebagai tempat ibadah umat Islam. Melakukan kegiatan salat sebagai wujud 
ketundukan, kepasrahan, dan penyerahan total hamba kepada Yang Mahatunggal. Dalam 
langgar itu ada pangimaman atau tempat imam saat salat berjamaah yang menjadi akhir 
pencarian Badai dan kawan-kawan, karena di sanalah kotak tempat kitab tersebut 
tersembunyi (Zam, 2012:487—490). 
 Pada novel ini, peran kiai sangat besar yaitu sebagai pemuka agama Islam. Selain 
sebagai pemimpin pesantren, kiai juga berperan dalam kehidupan sosial. Pada umumnya, 
kepemimpinan pesantren terpusat pada seorang kiai. Kiai mengatur irama perkembangan 
dan keberlangsungan kehidupan pesantren dengan keahlian, kedalaman ilmu, 
kharismatik, dan keterampilannya. Sebagai unsur yang sangat dominan dalam sebuah 
pesantren, segala keputusan dan kebijakan pesantren ada di tangan kiai. Pesantren 
sebagai lembaga pendidikan Islam bagi pemuda Banten adalah tempat mengkaji ilmu 
agama untuk kemudian diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat kelak. Gambaran 
pesantren ada dalam bab Epilog novel ini, dimulai ketika Janari memasuki pondok 
pesantern At-ta’awun dan disambut oleh suara puluhan santri yang sedang mengaji. 
Pesantren tersebut memiliki tiga bangunan utama sebagaimana bangunan di pesantren 
umumnya. Satu bangunan langgar yang cukup besar, satu kobong atau asrama para 
santri, dan satu bangunan utama tempat pimpinan pesantren dan keluarganya tinggal. 
Kiai Sohib, tokoh dalam novel ini digambarkan sebagai sosok yang sangat bersahaja 
dengan gamis putihnya yang panjang hingga ke mata kaki dan tangan kanannya yang 
selalu memegang tasbih. Dengan kemampuan batinnya, Kiai Sohib memiliki kemampuan 
berkomunikasi secara batiniah dengan kiai lain tanpa harus bertatap muka. Dalam kondisi 
genting perihal keberlangsungan hidup pesantrennya, Kiai Sohib mengutus tokoh Janari 
untuk menyelidiki dan mencari tahu kebenaran tentang perilaku kesewenang-wenangan 
aparat desa yang dibekingi oleh para  jawara dan berpotensi menimbulkan pertumpahan 
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darah antara jawara dan santri. Demi tujuan itulah Janari menemui pimpinan pesantren 
lainnya, yaitu Kiai Sobar (Zam, 2012:2—3). 
 
4.5. Representasi Kondisi Geografis Banten 

Beberapa mata pencaharian atau profesi yang digeluti masyarakat Banten sangat 
berkaitan dengan kondisi geografisnya berupa pantai dan pegunungan. Sistem mata 
pencaharian hidup adalah kegiatan manusia dalam mempertahankan eksistensinya 
dengan melakukan tindakan yang bisa menopang hidupnya (Ali, 2011:157). Bagi 
penduduk yang bertempat tinggal di pantai, mereka berprofesi sebagai nelayan. Profesi 
sebagai nelayan mengharuskan mereka menghabiskan sebagian besar waktu di laut. 
Dalam kutipan berikut, Gojali dan Saefudin menjadi nelayan sebagai sumber penghidupan 
mereka. 

 
Di Caringin, Gojali membeli sebuah gubuk sederhana di pinggir pantai. Uang hasil penjualan rumah, 
sawah, dan lain-lainnya dia belikan sebuah perahu. Dia ingin menjadi nelayan. Mencumbui laut dan 
bersenda gurau dengan matahari (Zam, 2012:410). 

  
Bagi penduduk yang mengenal hubungan perantara barang, mereka memilih 

menjadi pedagang. Sebagian besar kegiatan pedagang bertempat di pasar. Perputaran 
uang terjadi di sana. Dalam novel Jawara: Angkara di Bumi Krakatau terdapat pula profesi 
pedagang dimunculkan. Hal itu terlihat pada kutipan berikut.  

 
Pasar Labuhan, di tengah riuh jual beli . . . . 
“Sekali gibas, dia pasti modar!” 
Itu sesumbar seorang pendekar yang dibayar oleh para pedagang pasar. Sungguh, para pedagang 
itu bukan hendak menciptakan ketentraman dengan cara melumatkan sumber kekacauan (Zam, 
2012:9). 
 

 Dalam kehidupan pasar yang ramai, terdapat pula orang yang merasa berkuasa 
menciptakan keamanan yang biasa disebut dengan preman. Preman ini biasanya memiliki 
anak buah yang membantu untuk melancarkan aksinya. Ada yang beraksi sendiri, ada 
pula yang beraksi keroyokan. Dalam kutipan berikut, Sapri berprofesi sebagai preman. 

 
Maka, pasar yang semula menjadi ajang jual beli itu, berubah menjadi ajang unjuk kebolehan ilmu 
kanuragan. Dan, setiap penantang yang datang selalu mengalami nasib yang sama dengan pendekar 
yang pernah disewa oleh pedagang. Pulang dengan naas yang menghinggapi badan (Zam, 2012:9). 

  
Selain nelayan, pedagang, dan preman, novel ini pun menampilkan penduduk 

yang berprofesi sebagai petani. Di wilayah pegunungan, sebagian besar penduduk adalah 
petani. Mereka mengolah sawah dan hidup bergantung pada musim. Sumber daya alam 
yang melimpah di Banten sangat membantu roda perekonomian masyarakat. Sebagian 
besar dari mereka menggarap lahan pertanian mereka sendiri untuk bertahan hidup. 
Seperti pada kutipan di bawah ini. 

 
Petani itu lalu mengulang apa yang dilakukannya tadi. Mencari lubang belut, setelahnya dia cukup 
memasukkan telunjuk dan mengikuti alur di dalam lumpur. Kemudian, telunjuk yang satu menelusur 
lubang yang lain hingga bertemu di satu titik (Zam, 2012:160). 

 
Ranah kesenian juga menjadi salah satu alat yang dijadikan sebagian masyarakat 

Banten sebagai profesi mereka. Kesenian adalah karya cipta rasa dan karsa manusia 
untuk memberi rasa nikmat dan keindahan (Prasetyo, 1995:93). Kesenian muncul saat 
manusia dapat menghayati keindahan yang tercipta dan memberikan rasa nikmat bagi 
penikmatnya. Kesenian tradisional Banten merupakan wujud keahlian dan keterampilan 
masyarakat Banten untuk menciptakan dan melahirkan hal-hal yang bernilai indah baik 
secara perasaan, penglihatan, maupun pendengaran (Ali, 2011:172). Di Banten, terdapat 
pula kesenian yang merupakan kekhasan budaya. Kesenian yang tampak  dalam dialog 
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pada novel Jawara: Angkara di Bumi Krakatau yaitu debus. Debus adalah kesenian yang 
mempertunjukkan kemampuan manusia yang luar biasa, kebal senjata tajam, kebal api, 
minum air keras, memasukkan benda ke dalam kelapa utuh, menggoreng telur di kepala, 
dan lain-lain. Ilmu debus lebih dikenal sebagai kesenian asli masyarakat Banten, yang 
mungkin berkembang sejak abad 18 
(http://sanusiz. wordpress.com/2011/05/04/ilmu-debus/).  

Debus Banten memfokuskan pada kekebalan tubuh pemain terhadap serangan 
benda tajam, dan benda tajam inilah yang disebut debus. Debus dalam bahasa Arab 
berarti senjata tajam yang terbuat dari besi, mempunyai ujung yang runcing, dan 
berbentuk sedikit bundar. Dengan alat inilah para pemain debus dilukai. Dan hebatnya, 
pemain itu tidak mempan dengan sayatan senjata tajam ini. Dalam pertunjukan debus, 
atraksi kekebalan badan memiliki berbagai variasi. Antara lain menusuk perut dengan 
benda tajam atau tombak, mengiris tubuh dengan golok sampai terluka maupun tanpa 
luka, memakan bara api, memasukkan jarum yang panjang ke lidah, kulit, pipi sampai 
tembus dan tidak terluka, mengiris anggota tubuh sampai terluka dan mengeluarkan 
darah tetapi dapat langsung disembuhkan saat itu juga, menyiram tubuh dengan air keras 
sampai pakaian yang melekat di badan hancur, mengunyah beling atau serpihan kaca, 
membakar tubuh, dan masih banyak lagi atraksi yang mereka lakukan 
(http://www.navigasi.net/goart.php?a=budbsbtn).  

Kesenian ini tumbuh dan berkembang sejak ratusan tahun yang lalu, bersamaan 
dengan berkembangnya Islam di Banten. Pada awalnya, kesenian ini mempunyai fungsi 
sebagai sarana penyebaran agama. Namun pada masa penjajahan Belanda dan masa 
pemerintahan Sultan Agung Tirtayasa, seni bela diri ini digunakan untuk membangkitkan 
semangat pejuang dan rakyat Banten untuk melawan penjajah Belanda. Belanda yang 
memiliki persenjataan lengkap terus mendesak pejuang dan rakyat Banten yang 
melakukan perlawanan secara gerilya. Masyarakat Banten melakukan perlawanan dengan 
satu-satunya keahlian yang mereka miliki yaitu seni bela diri debus. Profesi pemain debus 
terungkap pada kutipan berikut. 

 
. . . Masih banyak lagi peran para jawara. Mereka juga turut menghidupkan kesenian tertentu yang 
hanya boleh dimainkan oleh jawara yang sudah mumpuni ilmunya. Jika dimainkan oleh jawara yang 
masih rendah kemampuannya, hanya akan menyebabkan bencana. Kesenian itu juga masih 
berhubungan dengan kekuatan fisik dan kekuatan magis. Debus nama permainan itu . . . .  
Ada tiga jenis kesenian debus, . . . di antaranya, debus al-madad, debus surosowan, dan debus 
langitan (Zam, 2012:137—138). 

 
Selain profesi-profesi yang telah disebutkan di atas, terungkap pula beberapa 

nama tempat dan peristiwa yang ada di Banten. Kondisi geografis tempat-tempat tersebut 
menggambarkan Banten sebagai daerah yang menyimpan sejarah panjang dan unik. 
Kabupaten Pandeglang adalah salah satu kabupaten yang berada di Banten dan dipilih 
Fatih Zam, pengarang novel Jawara: Angkara di Bumi Krakatau sebagai latar tempat. Ia  
digambarkan secara detail dan sangat baik. Deskripsi kabupaten yang terletak di Provinsi 
Banten ini dijelaskan dengan rangkaian cerita rakyat bergenre legenda yang berkembang 
di masyarakat. Hal itu terlihat jelas pada kutipan di bawah ini. 

 
Pandeglang adalah sebuah dataran tinggi di tanah Banten. Konon, dahulu di Pandeglang ada sebuah 
meriam bernama Ki Amuk. Meriam itu besar sekali ukurannya. Ki Amuk memang suka mengamuk. 
Secara gaib, dia suka menghancurkan perkampungan dengan peluru meriamnya. Untuk 
mengantisipasi hal itu, seorang pandai besi yang berasal dari kampung Kadu Pandak memberikan 
gelang-gelang dari besi pada Ki Amuk. Dengan gelang besi itulah meriam Ki Amuk kemudian berhasil 
dipindahkan ke Banten Lama. Pandai besi dari Kadu Pandak itu lalu menjadi termasyur dengan 
sebutan Pande Gelang. Nama Pande Gelang lantas berubah menjadi Pandeglang, dan akhirnya 
menjadi nama daerah itu (Zam, 2012:32). 
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Kabupaten Pandeglang memiliki pasar pelelangan ikan terkenal yaitu pasar 
Labuan. Pasar Labuan pun digambarkan dengan apik sehingga pembaca dapat 
membayangkannya dengan tepat. Sebuah pasar dengan orang-orang dan aktifitas 
kesehariannya sebagai nelayan; sebuah tempat jual beli; urat nadi kehidupan penduduk 
Labuan. Seperti pada kutipan berikut. 

 
Pasar Labuan adalah pasar yang berada di garis pantai di ujung Pulau Jawa. Disebut Pasar Labuan, 
karena pasar itu memang sebuah pelabuhan. Semestinya, disebut pasar pelabuhan atau labuhan. 
Namun, lidah orang-orang di sana lebih akrab dengan nama pelabuhan. Kemudian, untuk 
memudahkan pengucapan, disingkatlah nama pelabuhan menjadi Labuan saja. Hingga kini, nama 
Labuan-lah yang ada di kamus mereka. 
Di pasar itu, setiap waktu tertentu diturunkan berton-ton ikan dari perahu nelayan. Betapa melimpah 
ikannya. Ikan itu laksana jawaban Tuhan atas doa-doa yang senantiasa mereka panjatkan. Dengan 
melaut dan melakukan aktivitas jual beli ikan serta barang-barang lainnya, urat nadi kehidupan 
penduduk Labuan terus berdenyut. Meskipun, tak pelak pasar yang ramai itu menjadi rebutan para 
jagoan yang ingin berkuasa (Zam, 2012:9).  

 
Dusun dan Gunung Pulosari juga dipilih Fatih Zam sebagai pelengkap latar dalam 

novelnya. Gunung Pulosari adalah gunung berapi di Kabupaten Pandeglang, Banten, 
Indonesia. Walaupun tidak ada data letusan yang pernah terjadi, tapi terdapat aktivitas 
fumarol yang terjadi di dinding kaldera dengan kedalaman 300 meter 
(http://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Pulosari). Menurut sejarah Banten, sesampai di 
Banten Girang, Sunan Gunung Jati dan puteranya, Hasanuddin, mengunjungi Gunung 
Pulosari yang saat itu merupakan tempat keramat bagi kerajaan. Di sana, Sunan Gunung 
Jati menjadi pemimpin agama masyarakat setempat dan membimbing masyarakat untuk 
memeluk Islam sebagai keyakinan baru. Setelah itu Sunan Gunung Jati menaklukkan 
Banten Girang secara militer. Beliau menjadi raja dengan restu raja Demak. Dengan kata 
lain, Sunan Gunung Jati bukan mendirikan kerajaan baru tapi merebut tahta dari kerajaan 
yang sudah ada, yaitu Banten Girang. Di Gunung Pulosari, setiap bulan Rabiul Awal, 
masyarakat mendaki ke puncak sambil membawa telor mentah dan dicelupkan ke air 
kawah gunung api Pulosari 
(http://id.wikipedia.org/wiki/Mandalawangi,_Pandeglang). Dialog antara seorang petani 
dan Saefudin berikut ini memuat data mengenai dusun dan gunung Pulosari.   

 
“Ini di mana, Kisanak?” Tanya Saefudin kepada seorang petani yang sedang menyiangi padinya . . . . 
“Kau tidak tahu itu gunung apa?” Petani itu menunjuk gunung yang tadi dipandanginya. Saefudin 
menggeleng. “Itu Gunung Pulosari” . . . “Itu Dusun Pulosari, Anak Muda.”  
“Namamu siapa, Anak Muda?” 
“Saya Saefudin. Dari Caringin.”  
“Saefudin, keterlaluan sekali kalau kau tidak tahu Dusun Pulosari, padahal jarak Pulosari dari Caringin 
tidak begitu jauh.” (Zam, 2012:158—159) 

 
Fatih Zan memoles fakta sejarah tentang adanya tujuh mata air di puncak gunung 

Karang dengan sangat apik dan mengungkap bahwa ke tujuh mata air ini adalah mata air 
keramat. Gunung Karang terletak di kabupaten Pandeglang, dekat pantai barat Carita. Di 
bagian terakhir novel, Fatih Zam menyisipkan sejumlah lokus menarik di Banten seperti 
Sumur Tujuh yang pernah disinggahi Sultan Maulana Hasanuddin, pendiri Kesultanan 
Banten. Sumur yang berada di bukit puncak Karang dipercaya sebagai pusarnya Banten. 
Sumur itu diyakini sebagai bekas kemunculan Syekh Mansur dari dalam bumi setelah 
melakukan perjalanan ke tempat jauh, termasuk Mekah. Akhirnya, puncak dari pencarian 
tiga serangkai Jaka, Badai, dan Sulastri ada di sebuah gunung yaitu gunung Karang. Hal 
tersebut ada pada dialog berikut ini. 

 
“Sumur Tujuh di tanah Banten ini ada di Puncak Karang.” . . . 
“Ki Anom bercerita bahwa Sumur Tujuh tidak menampakkan diri pada sembarang orang, ini saja 
sudah merupakan sesuatu yang aneh. Apalagi kitab itu. Kitab itu barangkali sama dengan Sumur 
Tujuh.” (Zam, 2012:377) 
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Lokus lain yang coba ditampilkan pengarang adalah Batu Quran dan sejarahnya. 
Batu Quran yang ada di kolam Cibulakan merupakan peninggalan Syekh Mansyur, 
seorang ulama terkenal di zaman Kesultanan Banten abad ke-15. Syekh Mansyur—yang 
juga disebut Maulana Mansyur oleh masyarakat Banten—memang salah seorang ulama 
pemberani, cerdas, piawai dalam memainkan alat-alat kesenian bernafaskan Islam. Di 
masa kejayaan Sultan Hasanudin, Syekh Mansyur yang juga cakap dalam ilmu pertanian 
serta komunikasi diserahi tugas untuk menjaga kawasan Islam Banten Selatan dan 
berdomisili di Cikadueun. Keberadaan Batu Quran terungkap pada kutipan berikut ini.  

 
“ . . . Syekh Mansur menutup lubang bekas tempat keluarnya itu dengan sesuatu…. “Lubang itu 
ditutup Syekh Mansur dengan kitab Alquran. Dan menurut cerita turun temurun, air yang memancar 
dari dalam tanah itu kemudian berhenti. Ajaibnya, Alquran yang menjadi pengganjal air itu lalu 
berubah menjadi batu.”  
“Apakah batu itu mirip dengan Alquran?” Tanya Jaka. 
“Kalau mirip dengan sebuah kitab yang terbuka, tidak. Hanya saja, batu itu bertuliskan huruf-huruf 
Arab,” terang Sarga.  
“Dimana Batu Quran itu berada?” Tanya Badai. 
 “Masih di tanah Banten . . .” (Zam, 2012:431). 

  
Novel ini sangat mengalir dalam penceritaan dan disisipkan dengan data-data 

sejarah, seperti meletusnya gunung Krakatau dan latar sosial Banten masa lampau 
selama masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. Gunung Krakatau meletus pada tanggal 
27 Agustus 1883, bertepatan dengan hari Minggu Senin. Dentuman pada pukul 10.02 
WIB ini terdengar di seluruh wilayah Nusantara, bahkan sampai ke Singapura, Australia, 
Filipina, dan Jepang. Bencana yang merupakan salah satu letusan terhebat di dunia itu 
sempat merenggut sekitar 36.500 jiwa manusia 
(http://cingciripit.wordpress.com/2007/08/22/letusan-krakatau-tahun-1883-lebih-hebat-
dari-bom-atom/). Waktu kejadian Krakatau meletus dalam novel ini tidak dijelaskan 
secara eksplisit oleh pengarang.Seperti pada kutipan berikut. 

 
Tidak akan pernah ada yang bisa melupakan prahara itu. Ribuan nyawa adalah peserta yang turut 
meramaikan peristiwa paling getir tersebut. Puluhan desa lumat beserta isinya. Dalam beberapa 
kejap mata saja, Krakatau telah sukses melambungkan berton-ton batuan panas dan abu. 
Gelegarnya begitu gempita hingga terdengar entah sampai dimana. Menjadi tuli adalah harga mati 
bagi yang mendengar langsung dentuman dahsyat itu.  
Bagi seseorang yang selamat dari prahara itu, tidak lain dia akan mengatakannya sebagai prosesi 
kiamat. Apa yang terpapar di depan mata dan didengar telinga kala itu adalah gambaran yang 
hampir utuh, tentang teori kiamat yang turun temurun  dikisahkan di dalam kitab suci (Zam, 
2012:508). 

   
 
5. Simpulan 

Dari hasil analisis penulis terungkap beberapa warna lokal dalam novel  Jawara: 
Angkara di Bumi Krakatau ini. Salah satunya adalah penggunaan bahasa Jawa Serang dan 
Sunda dalam bentuk kosakata yang diselipkan dalam dialog para tokoh. Seperti kata 
sompral,  tanpa tedheng aling-aling, leuwi, jejer useup, rangda bengsrat, sirep, ririwa, 
sarangka, ruruncang, tonggong lempeng, tonggong bentik, beuteung lempeng), beuteung 
ngagayot, nonggong munding, nonggong kuya, manut, jegongan, amben, ngeyel, dan 
sumringah. Keberadaan istilah-istilah tersebut penting karena menunjukkan warna lokal 
Banten yang memperkuat penyampaian cerita kepada pembaca.  

Dalam beberapa karya sastra yang ditulis oleh sastrawan Banten, magis adalah 
sisipan yang kadang dimunculkan dalam karya mereka. Begitu pun dalam novel ini. 
Pengetahuan magis yang muncul yaitu sirep, guna-guna (pelet), jimat pengasihan, dukun, 
ririwa, dan tempat keramat. Hal paling menarik yang muncul dalam novel ini adalah 
representasi dua entitas masyarakat Banten yaitu ulama/kiai dari kalangan pesantren dan 
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jawara. Dua kelompok masyarakat ini memainkan peran penting  sebagai sosok yang 
paling berpengaruh di Banten.  

Jawara menguasai ilmu bela diri, menunjukkan sikap santun, dan religius. 
Kesungguhan belajar bela diri didorong oleh tujuan untuk membela Islam dan 
memperjuangkan kehormatan tanah Banten, sedangkan ulama/kiai adalah orang yang 
dipandang tinggi pengetahuan agamanya, berasal dari pesantren dan mendirikan 
pesantren di desanya. Jawara membantu kiai agar merasa aman ketika menyebarkan 
agama, sebaliknya untuk menjadi pemimpin di masyarakat atau jaro, jawara juga 
membutuhkan bantuan kiai karena masyarakat sangat percaya dengan kiai. Ilmu agama 
khususnya Islam dan bela diri atau kanuragan selalu menjadi pijakan dalam kehidupan 
sehari-hari mereka. Karakter fisik lainnya yang dapat dilihat adalah golok Banten. Lelaki 
Banten adalah lelaki jantan yang tidak terpisah dengan golok di pinggangnya.  

Lingkungan dan kehidupan orang-orang pesantren yang mengakar pada ajaran 
Islam juga terungkap pada beberapa paparan novel ini. Masyarakat Banten sebagian 
besar memeluk Islam. Simbol keislaman yang tampak yaitu keberadaan pesantren 
sebagai tempat menimba ilmu agama Islam. Penguasaan golok Salam Nunggal dan usaha 
untuk mencari kitab Serat Cikadueun berkaitan erat dengan prinsip penyerahan diri dan 
tawakal kepada Allah swt. Hal itu juga tidak bisa dilepaskan dari pengaruh kuat Islam 
yang telah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat. Sebagai pemuka agama 
Islam, kiai/ulama juga adalah pemimpin pesantren dan berperan aktif dalam kehidupan 
sosial. Kondisi geografis Banten berupa pantai dan pegunungan terekam melalui profesi 
sebagian penduduknya. Antara lain sebagai nelayan, pedagang, preman, dan petani. 
Profesi sebagai pemain debus yang merupakan khas Banten juga dilakoni oleh sebagian 
kecil penduduk.  
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Abstrak 
Makalah ini bertujuan untuk mendeskripsikan hubungan antara sastra dengan lingkungan 

sehingga diharapkan dapat memunculkan wacana bahwa lingkungan juga berperan penting dan 
menjadi latar peristiwa dalam sastra. Begitu juga sebaliknya, sastra dapat dijadikan sebagai media 
untuk menyampaikan ide atau gagasan betapa pentingnya lingkungan dalam hidup manusia 
sehingga harus dijaga dan dipelihara demi keberlanjutan hidup manusia. Dalam hal ini, penulis 
mencoba untuk menyajikan bahwa sastra merupakan salah satu bidang ilmu yang peduli terhadap 
lingkungan. 

Sastra seringkali membicarakan persoalan-persoalan lingkungan sosial seperti fenomena 
prilaku manusia yang selalu kontradiksi dengan nilai-nilai yang telah tertanam pada diri kita yang 
diwariskan secara turun temurun. Isu-isu seperti persoalan yang muncul ketika laki-laki miskin 
menikahi perempuan kaya dan keturunan bangsawan, upaya pemberontakan terhadap streotipe 
perempuan yang berkembang selama ini dalam masyarakat, dan sebagainya marak dibicarakan 
dalam karya sastra. Akan tetapi, secara tidak sadar dalam pikiran kita telah ditanamkan betapa 
pentingnya lingkungan fisik dalam menciptakan suasana keharmonisan hidup masyarakat.  

Pemilihan latar yang dilakukan oleh para pengarang seperti dalam novel Pengakuan 
Pariyem karya Linus Suryadi AG., Gerhana  karya A.A. Navis, Orang-orang Proyek karya Ahmad 
Tohari, dll., tanpa sengaja mensugesti pembaca untuk menerima dan ikut merasakan suasana konflik 
yang diceritakan dalam novel itu. Demikian juga halnya  dalam puisi, alam menjadi media untuk 
mengemukakan ide-ide atau gagasan yang ingin disampaikan pengarang dalam karyanya. Misalnya, 
puisi-puisi Afrizal Malna, Sitok Serengenge,  Taufiq Ismail, W.S., Rendra, Hamid Jabbar, Sapardi 
Djoko Damono, dll. Pesan-pesan lingkungan dalam puisi ini pun sebenarnya telah ada pada masa 
penyair-penyiar lampau seperti dalam puisi-puisi Roestam Effendi, Amir Hamzah, dll.  

 
Kata-kata kunci: Sastra, Lingkungan, Perspektif 

 
 
 

Karya sastra juga dapat membelajarkan pembaca untuk mencintai lingkungan. Di 
samping fungsi dan nilai yang lain, karya sastra secara tidak langsung menjadi media 
untuk menyadarkan pembaca betapa hubungan manusia dengan lingkungannya amat 
erat, lingkungan menjadi habitat hidup manusia. Bahkan, di dalam karya sastra, 
lingkungan itu mencitrakan karakter dan peran tokoh serta sebagai salah satu mediasi 
penyelesaian konflik cerita. Akan tetapi, apa yang saya kemukakan dalam makalah ini 
bukanlah merupakan hasil sebuah penelitian atau studi pustaka yang luas. Ini hanyalah 
sebuah penghayatan yang merupakan hasil pengejawantahan saya selama mengampu 
mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar, di dalamnya terdapat materi hubungan antara 
manusia dengan lingkungan. Ketika mendiskusikan materi itu dengan mahasiswa, terlintas 
dalam pikiran saya bahwa karya sastra juga pada dasarnya peduli terhadap lingkungan.  
 Deskripsi sebuah lingkungan dalam karya sastra dilatarbelakangi oleh asumsi 
bahwa hal itu menjadi sebuah pakem penciptaan karya sastra sebagai sebuah seni yang 
menirukan alam. Pengarang dalam mendeskripsikan latarnya bertujuan untuk menambah 
estetika karyanya. Oleh sebab itu, persoalan dalam tulisan ini dibahas dengan mengacu 
pada deskripsi latar tempat (setting) terjadinya peristiwa dalam cerita. Hanya saja yang 



149 
 

Konferensi Internasional Kesusastraan XXII UNY-HISKI, 2012 

perlu diingat adalah sastra berurusan dengan kode bahasa bukan fakta seperti buku 
sejarah. 

Newton (1990:7) mengemukakan membaca dan menafsirkan tidak dapat 
dipisahkan dalam hubungannya dengan wacana sastra. Dalam wacana-wacana non-sastra 
kendala-kendala tertentu memaksa wacana-wacana tersebut untuk dibaca dengan cara 
khusus. Mereka begitu terikat pada tujuan-tujuan kemanusiaan sehingga misalnya, orang 
tidak dapat ‘mengiaskan’ serangkaian perintah, karya ilmiah, dokumen sejarah, tanpa 
sama sekali merusak tujuan-tujuannya. Tetapi wacana sastra tidak dapat dibatasi hanya 
pada seperangkat tujuan-tujuan kemanusiaan tertentu yang menentukan kendala-kendala 
pada cara membacanya. 

Kode sastra tidak bisa lepas dari kode bahasa (A. Teeuw,1983:17). Oleh sebab itu, 
Saya menguraikan hubungan sastra dengan lingkungan hanya berdasarkan tafsiran dan 
anggapan dari kode bahasa semata. Burke menyebut kesusasteraan merupakan ‘tindakan 
simbolis’. Menurut Junus (1981:198) karya sastra bukannya memindahkan kenyataan 
yang ada dalam kehidupan nyata ke dalam dirinya. Pengarang hanya menyatakan 
reaksinya terhadap kenyataan yang dia lihat, bukan memindahkannya, meski 
bagaimanapun ia mencoba menjadi seorang realis karatan. Subjek ilmu sastra bukanlah 
sastra, tetapi kesastraannya, yaitu hal yang membuat suatu karya menjadi karya sastra 
(Jakobson dalam Newton, 1990:19) 
 Latar dalam karya sastra salah satu unsur yang amat penting dalam menghadirkan 
peristiwa yang dekat dengan kehidupan manusia sehingga pembaca merasakan peristiwa 
itu faktual. Dalam berbagai cerita dapat dilihat bahwa latar memiliki daya untuk 
memunculkan tone dan mood emosional yang melingkupi sang karakter; kesunyian yang 
melingkupi sang karakter (Stanton, 1965). Latar mendeskripsikan general local dan 
historical time di dalam tindakan atau prilaku tokoh sehingga latar merupakan 
suasana/pemandangan yang merupakan bagian penting dari sebuah peristiwa cerita 
(Abrams, 1957).   
 

* 
 Lingkungan dalam karya sastra dapat dilihat ketika pengarang mendeskripsikan 
latar karyanya. Berbagai variasi muncul dalam deskripsi itu. Mulai dari lingkungan asri 
yang ditumbuhi banyak pepohonan sampai dengan megah dan gemerlapnya bangunan-
bangunan yang didirikan oleh manusia. Seperti yang diungkapkan Linus Suryadi AG (10-
11)berikut.  
  
 Mentari pagi mengorakkan sinar  
 Jagad ngayogya lepas dari kegelapan 
 Dan bunga-bunga pun berkembang 
 Dan burung-burung pun terbang 
 Dalam gelora cahaya hari pun bergema 
 Masing-masing mengikuti irama alam. 
 
 Dalam kutipan di atas dapat dilihat bahwa deskripsi  alam atau lingkungan yang 
asri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hidup manusia. Alam yang bersahabat 
selalu menjadi keinginan dasar manusia karena hal itu merupakan habitat hidupnya: 
tempat untuk mencari penghidupan dan berkembang biak. 
  

“.....Hidup tak perlu dirasa 
 Hidup tak perlu dipikir 
 Dari awal sampai akhir 
 Hidup itu pun mengalir 
 Bagaikan kali Winanga 
 Bagaikan kali Codhe, di tengah kota, 
 Bagaikan kali Gajah Wong 
 Hidup kita pun mengalir.....” 



150 
 

Konferensi Internasional Kesusastraan XXII UNY-HISKI, 2012 

    (Suryadi AG, 2002:167) 
  

Bahkan, manusia selalu belajar dari alam seperti kiasan perjalanan hidup manusia 
dengan aliran kali Winangan, Codhe, dan Gajah Wong. Kali-kali itu mengalir tanpa 
hambatan, beda dengan kali Ciliwung yang setiap kali harus dibersihkan dari tumpukan-
tumpukan sampah. Hal itu juga menandakan bahwa kebiasaan masyarakat sekitar ketiga 
kali yang membelah kota Yogyakakarta itu berbeda dengan masyarakat sekitar kali 
Ciliwung, Jakarta. Masyarakat yang tinggal di tepian kali Codhe misalnya, memiliki 
keinginan untuk menjaga kali itu agar bersih dan airnya mengalir—sewaktu masih belajar 
di Yogyakarta pada tahun 2008, saya pernah diajak oleh teman ikut membersihkan kali 
Codhe bersama warga yang lain. 
 Lingkungan yang lebih khusus lagi terdapat dalam kutipan berikut. 
   

Pohon kelapa gading di depan 
Tumbuh, menambah asri pekarangan 
Perdu pohonnya dan kuning buahnya 
Berjanjang-janjang bergelantungan 
Di tengah alam yang hijau subur 
Kuning subur pohon kelapa gading  

(Suryadi AG, 2002:133) 
 

Pengarang melukiskan betapa asrinya sebuah rumah dengan pekarangan yang 
ditumbuhi oleh pepohonan. Jika sekiranya setiap rumah atau bangunan terutama di kota-
kota besar memiliki lebih dari satu pohon, kecemasan terjadinya pemanasan global tentu 
akan berkurang. Saya kira semua kita setuju bahwa lingkungan amat penting bagi 
kehidupan kita dan generasi berikutnya.  Oleh sebab itu, sastra memang berurusan 
dengan universal truth, kebenaran yang universal (A. Teeuw,1983: 22). 
 Bukan hanya Linus Suryadi Ag, pengarang lain yang mendeskripsikan lingkungan 
dengan rinci salah satunya Ayu Utami seperti yang terdapat dalam kutipan berikut.   

 
“yang penting yang dekat adalah rumpun-rumpun pisang dan bambu betung yang begitu tuanya 
sehingga merunduk membikin lorong satu dengan yang lain. Jika didekati, kelopok di ruas-ruasnya 
adalah sebuah dunia lain di mana semut dan kutu putih berteduh dari matahari dan air hujan tropis. 
Setalah itu, pohon-pohon kelapa, yang jangkung maupun yang genjah, yang memberikan makan 
kumbang badak dengan bunga dan tunasnya. Lalu, tanaman buah: durian, nangka, lengkeng. Dan 
dibelakan semua itu, hidup pohon-pohon yang semakin tua, semakin kekar batangnya, semakin lebar 
dan panjang-panjang tangannya...” 
                                    (Utami, 2007:47) 

 
Ayu Utami mendeskripsikan sebuah lingkungan yang ditanami oleh berbagai jenis 

pepohonan beserta jenis hewan yang bisa hidup di pepohonan tersebut. Satu tanaman 
dapat memberikan tempat bagi beberapa jenis serangga, kemudian serangga merupakan 
sumber makanan bagi burung. Dalam hal ini, siklus rantai makanan (simbiosis 
mutualisme) tercipta sedemikian rupa. Salah satu ciri lingkungan yang baik adalah ketika 
siklus rantai makanannya itu tidak terganggu. Jika salah satu komponen terputus maka 
populasi salah satu jenis hewan yang berada dalam siklus itu akan meningkat sehingga 
hewan yang biasanya hidup di hutan keluar dan memasuki wilayah pemukiman manusia. 
 Bentuk lain yang dikemukakan Ayu Utami dalam karyanya adalah sebuah mitos 
yang tidak masuk akal tetapi dipercaya oleh masyarakat pemiliknya. 
  

Nama gadis itu Upi. Kemudian si Ibu bercerita tentang anak perempuannya yang gila. Ketika lahir 
kepalanya begitu kecil sehingga ayahnya menyesal telah membunuh seekor penyu di dekat tasik 
ketika istrinyahamil muda. Dan akhirnya anak itu tak pernah bisa bicara, meski tubuhnya kemudian 
tumbuh dewasa. 
                                              (Utami, 2007:71) 
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Peristiwa dalam kutipan di atas adalah peristiwa yang tidak masuk akal. Akibat 
membunuh seekor penyu ketika istri hamil, seorang ayah menerima kutukan. Akan tetapi, 
kearifan lokal yang demikian dapat melestarikan berbagai jenis makhluk hidup dari 
kepunahan. Mitos-mitos seperti ini banyak terdapat di Indonesia dengan aneka ragam 
bentuk sesuai dengan kepercayaan budayanya masing-masing. 
 Misalnya, bagi orang Batak  tidak diperbolehkan membunuh ular di sawah terlebih 
lagi ketika istri sedang hamil. Jika dilanggar, si Ibu akan melahirkan anak dengan kulit 
bersisik seperti kulit ular. Jika ditelisik lebih jauh, mitos itu berguna bagi petani karena 
ular dapat mengurangi populasi tikus di sawah.  
 Karya sastra lain yang dapat dilihat sebagai karya yang mewacanakan lingkungan 
adalah Ali Akbar Navis. Salah satu karyanya yang dengan jelas menguraikan 
permasalahan lingkungan terdapat dalam novelnya yang berjudul Gerhana, terbit pada 
tahun 2004 silam. Perhatikanlah kutipan berikut. 
 

“Kalau hujan jatuh di kota Padang, adakalanya sangat lebat dan lama berlangsungnya. Air pun naik 
ke jalan raya. Sebab kota ditumbuhkan tanpa saluran air. Di beberapa bagian kota adakalanya air 
naik ke tangga rumah, terus ke lantai. Bahkan adakalnya sampai ikut duduk di kursi atau tidur di 
ranjang. Meskipun demikian, air hujan di kota padang tidak nakal. Belum pernah menghanyutkan 
rumah penduduk.” 
                                       (Navis, 2004:2) 
 
Kutipan di atas memperlihatkan bahwa banjir tidak hanya bisa diatasi dengan 

memperbanyak pepohonan. Kota Padang adalah sebuah daerah yang hijau yang 
ditumbuhi banyak pepohonan tetapi masih mengalami banjir ketika hujan lebat turun. 
Permasalahannya menurut Navis karena saluran air yang tidak tertata dengan benar 
terlebih lagi hujan yang disertai dengan pasang-naik air laut. Beberapa hari sebelum 
makalah ini ditulis, peristiwa yang dideskripsikan oleh Navis itu terjadi lagi bahkan 
genangan air mulai meluas.  

Dahulu sebelum gempa September 2009 yang terjadi di Sumatera Barat, titik-titik 
banjir atau genangan air itu hanya beberapa saja, sekarang hampir menyeluruh pada 
jalan-jalan utama di kota Padang. Pemerintah setempat harus lebih bekerja keras agar 
dapat memperbaiki saluran-saluran itu sehingga air dapat mengalir dengan lancar. Jika 
tidak, bukan saja banjir yang akan datang melainkan juga akan berdampak pada 
kesehatan masyarakat kota Padang. Bahkan, banjir kota Padang sekarang sudah ‘nakal’. 
Akibat hujan deras, rumah warga sepanjang aliran sungai di Nagari (desa) Batu Busuk 
hanyut bahkan sampai menelan korban.  
 Kemudian, situasi yang dideskripsikan oleh A.A. Navis itu juga terjadi pada tempat 
Ahmad Tohari. Ia juga mendeskripsikan bencana banjir di dalam karyanya, Orang-Orang 
Proyek, karena meluapnya air sungai Cibawor. Berikut kutipannya.  

 
 “Pagi ini sungai Cibawor kelihatan letih. Tiga hari yang lalu hujan deras di hulu membuat sungai ini 
banjir besar. Untung sudah jadi watak sungai pegunungan banjir yang terjadi berlangsung cepat. Air 
yang semula jernih mulai mengeruh di pagi hari, meninggi dan segara menggelora setengah jam 
kemudian. Cibawor seperti sedang digelontor dari hulu dengan bah besar yang pekat berlumpur 
serta membawa segala macam sampah, dari sandal karet, bekas botol plastik, dari batang pisang 
sampai batang mahoni.” 

 “Banjir kali ini memang besar. Setelah air surut hanya beberapa jam kemudian banyak sampah 
tersangkut di ranting pepohonan. Pada tebing yang curam tampak rerumputan dan pakis-pakisan 
tercerabut oleh derasnya air. Dinding cadas yang tergerus. Pada bantaran yang landai banjir telah 
menutup hamparan lahan pertanian dengan lumpur, batu, dan pasir....” 

                                             (Tohari, 2004:1) 
 

Permasalahan lingkungan  yang dapat ditafsirkan dari pernyataan Ahmad Tohari 
itu adalah sungai yang tercemar oleh sampah seperti sandal bekas dan botol-botol plastik. 
Meluapnya air sungai pada dasarnya berawal dari volume air banyak yang datang dari 
hulu. Air hujan tidak mampu diserap oleh tanah karena populasi pepohonan yang sudah 
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berkurang. Tanah yang ditahan oleh akar pepohonan tergerus sehingga membuat air 
sungai berwarna kecoklatan. Hal ini pulalah yang terjadi di kota Padang, di Nagari Batu 
Busuk itu, kurang lebih 10 km dari pusat kota Padang. Pada tahun 2012,  peristiwa banjir  
terjadi di dua kali daerah yang sama. 

 
* 

Dalam puisi juga dapat kita temukan berbagai deskripsi alam yang dianggap 
sebagai media untuk menumbuhkan pentingnya lingkungan itu bagi manusia. Seperti 
puisi Hamid Jabbar berikut. 

 
Sejuta Panorama Suara 
..... 
kicauan sejuta burung 
desahan sejuta bayu 
lambaian sejuta daun 
ayunan sejuta pohon 
belukaran sejuta semak 
siraman sejuta cahaya 
lekukan sejuta lembah 
desiran sejuta airkali 
lebaran sejuta batu 
..... 
    (Jabbar, 1998:59) 
 
Hamid Jabbar mengemukakan betapa alam ini indah dengan kicauan burung, 

angin yang mendayu, hijaunya gunung, dan air yang mengalir dihiasi oleh batu. 
Semuanya adalah lingkungan tempat manusia hidup dan berkembang biak. Pada sisi lain, 
jauh sebelum Hamid Jabbar mempublikasikan karyanya, WS Rendra, Amir Hamzah, 
Roestam effendi, Taufik Ismail, dan para penyair lainnya telah melukiskan alam dalam 
karya-karya mereka. Perhatikan kutipan puisi Rendra berikut. 
 

Ciliwung yang Manis 
Ciliwung mengalir 
dan menyindir gedung-gedung kota Jakarta 
...... 
Ciliwung bagai lidah terjulur 
Ciliwung yang manis tunjukkan lenggoknya. 
 
Dan Jakarta kecapaian  
dalam bisingnya yang tawar 
dalamnya berkeliaran wajah-wajah yang lapar 
...... 
Dan bulan bagai perempuan tua 
letih dan tak diindahkan 
menyeret langkahnya atas kota 
Dan bila ia layangkanpandangnya ke Ciliwung 
Kali yang manis membalas menatapnya! 
Hoi! Hoi! 
 
Ciliwung bagai lidah terjulur 
Ciliwung yang manis tunjukkan lenggoknya. 
 
Teman segala orang miskin 
timbunan rindu yang terperam 
bukan bunga tapi bunga. 
Begitu kali bernyanyi meliuk-liuk 
dan Jakarta disinggung dengan pantatnya. 
                      (Rendra, 1961:58-59) 
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Lima puluh satu tahun yang lalu, Rendra mennggambarkan betapa indahnya 
sungai Ciliwung yang membelah kota Jakarta. Airnya mengalir ibarat lidah yang menjulur 
serta lekukan-lekukan sungai yang tampak indah menyentuh gedung-gedung Jakarta. 
Akan tetapi, sungai Ciliwung yang tampak kini tentu berbeda jauh dengan Ciliwung 
dahulu. Lingkungan berubah diakibatkan oleh populasi penduduk yang padat. Ciliwung 
sekarang sudah dipenuhi oleh sampah sampai menutupi permukaan air sungai. Barangkali 
tepatlah yang disebut oleh Abrams bahwa latar atau setting dalam sebuah karya sastra 
itu merupakan historical time, salah satu bukti yang menghubungkan masa lalu dengan 
masa sekarang. 

 
* 

 Bukanlah sesuatu yang berlebihan jika saya kemukakan bahwa karya sastra juga 
dapat menjadi mediator untuk menumbuhkan kesadaran pembaca akan pentingnya 
memelihara lingkungan baik sifatnya biotik maupun abiotik untuk kemaslahatan umat 
manusia terutama bagi generasi berikutnya. Karya sastra Indonesia, terlebih lagi yang 
mengemukakan secara eksplisit pentingnya memelihara lingkungan masih belum banyak 
ditemukan. Hal ini penting mengingat bahwa karya sastra bukan saja harus 
mempersoalkan pergeseran nilai-nilai moral, agama, dsb. Saya kira pesan-pesan akan 
kepedulian lingkungan ini juga bukan saja disampaikan dalam bentuk karya sastra 
melainkan juga karya seni lain, terutama film-film yang notabene lebih luas penikmatnya. 
Sederhananya, pesan-pesan itu boleh jadi dalam bentuk tindakan-tindakan aktor seperti 
membuang sampah pada tempatnya, sikap menghargai pepohonan, dan sebagainya. 
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Abstrak 

Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi adat ketimuran, masyarakat Indonesia juga 
mengamini nilai-nilai heteronormativitas. Homoseksual—yang tidak dapat dimungkiri telah ada sejak 
dahulu—dianggap keluar dari nilai tersebut. Pelakunya dianggap melawan takdir dan mendapat 
diskriminasi bahkan penolakan dari masyarakat. Kurangnya informasi mengenai seksualitas, 
terutama homoseksualitas, semakin menyudutkan kaum homoseks sehingga terciptalah stigma 
terhadap mereka. Homoseks dianggap immoral karena seksualitasnya yang non-normatif. Hal-hal 
tersebutlah yang menyebabkan ketidakadilan terhadap kaum minoritas seksual. Sastra sebagai 
ekspresi sebuah masyarakat mencoba mengungkapkan hal tersebut. Menurut Luxemburg dkk. 
(1984: 23), sastra dianggap sebagai suatu gejala sosial sehingga sastra yang ditulis pada kurun 
waktu tertentu langsung berkaitan dengan norma-norma dan adat-istiadat zaman itu. Oleh karena 
itu, beberapa karya sastra mencoba membicarakan isu homoseksualitas untuk memperlihatkan 
kehidupan homoseks yang selalu mendapat label negatif. 

Dalam makalah ini, dibahas mengenai isu heteronormativitas yang selalu bersinggungan 
dengan isu homoseksualitas dalam novel Lelaki Terindah karya Andrei Aksana. Penelitian ini 
menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemukan unsur-unsur 
heteronormativitas yang dipertentangkan dengan homoseksualitas di dalam novel tersebut.  
  
Kata-kata kunci: heteronormativitas, seksualitas, heteroseksual, homoseksual, gay 

 

1. Pendahuluan 
Sejak masa Reformasi dan turunnya rezim Orde Baru yang terjadi pada tahun 

1998, perkembangan yang terjadi di Indonesia tidak hanya di bidang politik, tetapi juga di 
bidang sastra. Semangat Reformasi menuntut adanya kebebasan untuk menyuarakan 
pendapat individu yang selalu dibungkam dan adanya “pemasungan kreativitas” pada 
masa Orde Baru. Hal inilah yang membuat sifat dari sastra pasca-Reformasi bebas dan 
demokratis. Pada masa inilah terjadi pembebasan kreativitas sastra. Karya-karya sastra 
yang sebelumnya tidak dapat diterbitkan secara terang-terangan pada masa Reformasi 
mulai muncul tanpa takut akan disensor atau ditarik dari peredaran. 

Reformasi politik yang terjadi sejak 1998 ini banyak melatarbelakangi lahirnya 
karya-karya sastra baik puisi, prosa, maupun drama, yang kebanyakan merefleksikan 
keadaan sosial politik serta kritik terhadap keadaan bangsa Indonesia pada saat itu. Sejak 
Reformasi 1998, banyak muncul penulis dalam dunia sastra Indonesia, terutama 
perempuan penulis. Penulis-penulis tersebut mulai banyak menulis tentang kesetaraan 
gender, seksualitas, maupun hal-hal lain yang dianggap tabu. Salah satu hal yang 
dianggap tabu adalah tema homoseksual. Ketabuan tersebut disebabkan adanya nilai-nilai 
heteronormativitas yang dijunjung tinggi dalam masyarakat Indonesia. 

Nilai-nilai dalam heteronormativitas telah mengalami pelanggengan bahkan telah 
menjadi hegemoni sehingga mereka yang tidak menganut norma tersebut menjadi kaum 
marginal dan rentan terhadap diskriminasi. Heteronormativitas menuntut orang untuk 
menjadi heteroseksual sehingga mereka yang bukan heteroseks dan tidak berorientasi 
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pada reproduksi, seperti masturbasi dan homoseksual, menjadi korban penindasan. Selain 
itu, norma ini juga menuntut kesesuaian antara jenis kelaminm identitas gender, dan 
identitas seksual. Nilai-nilai tersebut pulalah yang menyebabkan pengarang enggan 
mengangkat tema homoseksual dalam karyanya. Akan tetapi, semangat kebebasan 
pasca-Reformasi mulai mengikis keengganan tersebut. Hal ini juga didukung dengan 
maraknya pengungkapan fenomena homoseksual ke ruang publik. Menurut situs 
http://www.goodreads.com, terdapat sembilan belas novel dan kumpulan cerpen 
Indonesia yang mengangkat (atau menyinggung) tema homoseksualitas, seperti Gerhana 
Kembar (Clara Ng), Cinta Tak Berkelamin (Andy Stevenio), Pria Terakhir (Gusnaldi), Garis 
Tepi Seorang Lesbian (Herlinatiens), Rahasia Bulan (Is Mujiarso), Kembang Kertas (Eni 
Martini), Sanubari Jakarta (Laila Lele Nurazizah), Club Camilan (Bella Widjaja), dan 
sebagainya. 

Salah satu pengarang yang menulis tema tersebut adalah Andrei Aksana. Dalam 
novelnya, Lelaki Terindah, Aksana menggambarkan bagaimana kisah cinta dan 
romantisme sepasang lelaki, Rafky dan Valent. Kisah cinta seperti ini kebanyakan 
ditentang oleh masyarakat. Sangat sedikit yang mau mengerti dan menerima keadaan 
seperti ini, bahkan pelakunya pun merasa bersalah dan tidak menerima keadaan mereka 
sehingga tak jarang mereka depresi tanpa diketahui orang lain karena berusaha 
menutupinya. Mereka takut dengan stigma masyarakat yang mengecap mereka sebagai 
pendosa yang tak layak bergaul dengan masyarakat dan menganggapnya sebagai 
penderita gangguan jiwa. Belum lagi konsekuensi lain, seperti diskriminasi dan 
ketidakadilan, yang harus mereka terima. Akhirnya, sebagian besar memilih untuk 
menyembunyikan orientasi seksualnya atau melakukan penyamaran dengan berpura-pura 
sebagai heteroseks. Hal ini, salah satunya, disebabkan oleh nilai heteronormativitas yang 
berakar di masyarakat. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dibahas mengenai isu 
heteronormativitas yang selalu bersinggungan dengan isu homoseksualitas dalam novel 
Lelaki Terindah. 

  
2. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Metode ini lebih 
mementingkan proses daripada hasil. Berbeda dengan metode kuantitatif, dalam analisis 
datanya, metode ini tidak menggunakan analisis statistik, tetapi lebih banyak secara 
naratif. Oleh karena itu, agar dapat mengumpulkan data kualitatif dengan baik, peneliti 
harus mengetahui apa yang harus dicari, asal muasalnya, dan hubungannya dengan yang 
lain, yang tidak terlepas dari konteksnya (Yusuf, 2007: 53). Dalam penelitian ini, penulis 
menggunakan dua model data kualitatif, yaitu deskripsi yang mendetail tentang situasi, 
kegiatan, atau peristiwa maupun fenomena tertentu dan cuplikan dari dokumen, dokumen 
laporan, arsip-arsip, dan sejarahnya. Untuk model pertama, penulis mencoba 
menggunakannya dalam mendeskripsikan fenomena tertentu yang unik, yaitu isu 
heteronormativitas dan homoseksualitas dalam novel Lelaki Terindah. Untuk model kedua, 
penulis mencuplik data penelitian dari dokumen-dokumen yang menunjang penelitian ini. 

 
3. Landasan Teori 

3.1 . Sosiologi Sastra 
Ketika akan memahami manusia, sosiologi dan sastra saling melengkapi. Sosiologi 

cenderung ke arah kehidupan manusia yang nyata, sedangkan sastra mengimajinasikan 
kehidupan manusia dan kadang menyembunyikan fakta kemanusiaan (Endraswara, 2011: 
2). Menurut Peter L. Berger, sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan 
antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan 
kelompok (dalam Laning, 2009: 8). Sosiologi sastra adalah ilmu yang memanfaatkan 
faktor sosial sebagai pembangun sastra; faktor sosial diutamakan untuk mencermati karya 
sastra (Endraswara 2011: 5). Menurut Junus (1986: 2), terdapat dua metode sosiologi 
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sastra, yakni literaty sociology (pandangan sastra sebagai gambaran kehidupan sosial; 
fenomena sastra untuk memahami gejala sosial di luar sastra) dan sociology of literature 
(memanfaatkan fakta sosial untuk menelusuri sastra). 

 
3.2 . Konsep Seksualitas dan Heteronormativitas 
Berdasarkan definisi WHO, seksualitas adalah sebuah aspek kehidupan 

menyeluruh meliputi konsep tentang seks (jenis kelamin), gender, orientasi seksual dan 
identitas gender, identitas seksual, erotisme, kesenangan, keintiman, dan reproduksi. 
Seksualitas dialami dan diekspresikan dalam pikiran, fantasi, hasrat, kepercayaan/nilai-
nilai, tingkah laku, kebiasaan, peran, dan hubungan. Akan tetapi, tidak semua aspek 
tersebut dialami dan diekspresikan. Seksualitas dipengaruhi oleh interaksi faktor-faktor 
biologis, psikologis, sosial, ekonomi, politik, sejarah, agama, dan spiritual. 

Menurut Divisi Litbang dan Pendidikan Komnas Perempuan, masyarakat Indonesia 
berpendapat bahwa seksualitas bersifat terberi sehingga tidak dapat mengalami 
perubahan; jenis kelamin hanya laki-laki dan perempuan; gender harus sesuai dengan 
jenis kelaminnya: laki-laki harus maskulin, perempuan harus feminin, serta orientasi 
seksual hanya heteroseksual. Hal ini menyebabkan kelompok di luar itu tersisihkan dan 
dianggap tidak normal. Pandangan seperti ini karena masyarakat Indonesia sangat 
menjunjung nilai heteronormativitas. 

Menurut Drs. Argyo Demartoto, M.Si., heteronormativitas adalah ideologi tentang 
keharusan untuk menjadi heteroseksual, yang didasarkan pada penindasan orientasi 
seksual lain yang tidak berorientasi reproduksi keturunan seperti marturbasi dan 
homoseksual, serta keharusan terhadap kesesuaian antara identitas gender dan identitas 
seksual. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa heteronormativitas merupakan sebuah 
pandangan, pola pikir, kerangka tindakan berbasis heteroseksis, yakni hubungan romantis 
dan seksual antara laki-laki dengan perempuan. Nilai heteronormativitas diawali oleh 
sebuah diskursus terkenal yang disuarakan oleh antropolog feminis, Gayle Rubin (1993) 
bahwa heteroseksual adalah bentuk hubungan seksual yang sah dan tidak lagi 
dipertanyakan.  

Nilai ini hanya mendukung seksualitas yang normal, baik, natural, dan ideal, yakni 
heteroseksual yang bertujuan reproduksi dan nonkomersial. Adapun kelompok di 
luarnya—kelompok lesbian, gay, biseksual, transgender, dan interseks (LGBTI)—dianggap 
sebagai kelompok yang immoral, abnormal, penyakit sosial, tidak religius, menyalahi 
kodrat, non-normatif, dan sebagainya. Mereka kerap mengalami kekerasan, baik fisik 
maupun batin, diskriminasi, stigmatisasi, kriminalisasi, dan ketidakadilan lainnya.  

 
4. Andrei Aksana dan Novel Lelaki Terindah 

Andrei Aksana adalah cucu sastrawan Sanusi Pane dan Armijn Pane. Ia dikenal 
sebagai penulis novel dan juga penyanyi sekaligus penulis lagu. Debut menulisnya dimulai 
tahun 1992 dengan menerbitkan Mengukir Mimpi Terlalu Pagi dan dilanjutkan dengan 
novel Abadilah Cinta (2003), Lelaki Terindah (2004), Pretty Prita (2005), Karena Aku 
Mencintaimu (2006), Cinta Penuh Air Mata (2007), M2L Men 2 Love (2008), Janda-Janda 
Kosmopolitan (2010), Sebagai Pengganti Dirimu (2011), dan Mencintaimu Pagi, Siang, 
Malam (2011). Novel Abadilah Cinta dan Lelaki Terindah dilengkapi dengan soundtrack 
lagu yang disertakan dalam bentuk CD, sedangkan Cinta Penuh Air Mata disertai dengan 
soundtrack video klip. Selain dikenal sebagai penulis, Andrei berprofesi sebagai direktur 
marketing perusahaan retail berskala internasional. 

Novel Lelaki Terindah yang mengangkat tema homoseksual (gay) ini merupakan 
cerita berbingkai (cerita di dalam cerita). Novel yang diklaim sebagai novel pertama 
Indonesia yang mengangkat tema gay pertama kali diterbitkan pada April 2004 oleh PT 
Gramedia Pustaka Utama dan hingga kini telah enam kali dicetak (cetakan keenam terbit 
2011). Novel ini juga masuk dalam jajaran buku best seller seperti tertulis di sampulnya. 
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Cerita diawali dengan permintaan Rafky kepada tokoh Aku untuk menuliskan kisah 
cintanya dengan Valent. Si Aku pun menyanggupi dan mulai menulis kisah Rafky dan 
Valent. Rafky dan Valent berkenalan di bandara ketika akan pergi ke Bangkok. Rafky 
mulai merasakan konflik batin karena terpikat dengan pesona Valent. Namun, perkenalan 
mereka pun akhirnya berlanjut hingga mereka memutuskan untuk menginap bersama di 
hotel yang telah dipesan Valent. Rafky yang kagum dengan keindahan lelaki sekaligus 
perempuan dalam diri Valent yang rapuh dan Valent yang memperoleh sosok lelaki 
(ayah/saudara) yang selama ini ia inginkan membuat keduanya terbuai hingga keduanya 
menjalin hubungan cinta. Konflik batin dalam diri Rafky dan konflik hubungan mereka 
mewarnai kisah mereka selama di Bangkok. 

Kembali ke Indonesia, mereka harus menghadapi kekasih masing-masing. Karena 
desakan hati, Rafky pun mengaku pada Rhea, kekasihnya, bahwa ia mencintai Valent. 
Rhea yang tidak terima membeberkan semuanya kepada orangtua Rafky sehingga Rafky 
keluar dari rumah dan tinggal di apartemen. Berbeda dengan Rhea, Kinan (pacar Valent) 
ikhlas melepas Valent. Akan tetapi, Janita, ibu Valent, tetap memaksa Valent dan Kinan 
melanjutkan rencana pernikahan mereka. Hal ini membuat kondisi Valent yang mengidap 
insulin dependent diabetes mellitus turun drastis. Beberapa hari dirawat di rumah sakit, 
kondisinya membaik setelah Rafky mengunjunginya. Akan tetapi, beban pikiran yang 
dipikul Valent karena desakan pernikahan dari ibunya membuat kondisi Valent makin 
memburuk hingga menuju ajalnya. 

Si Aku yang selama ini berinteraksi dengan Rafky demi tulisannya, bahkan hingga 
diajak Rafky napak tilas ke Thailand, membuat si Aku jatuh hati pada Rafky. Begitu pula 
dengan Rafky yang ingin memulai kisah baru dengan si Aku. Namun, karena merasa 
tugasnya telah usai, si Aku pergi meninggalkan Rafky. 

  
5. Heteronormativitas dalam Novel Lelaki Terindah Karya Andrei Aksana 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa novel Lelaki Terindah 
mengisahkan cerita cinta sepasang lelaki, Rafky dan Valent, serta tokoh Aku. Rafky adalah 
sosok lelaki tampan, tinggi, atletis, pintar, dan sukses dalam karier. Valent lelaki rupawan, 
tampan sekaligus cantik, gagah sekaligus anggun, keselarasan antara laki-laki dan 
perempuan. Ia juga telah mapan dan gemilang dalam karier. “Valent adalah lelaki 
terindah yang pernah ditemuinya. Kecantikan seorang perempuan terperangkap dalam 
tubuh seorang lelaki Valent” (2010: 83). 

Keduanya adalah lelaki idaman; calon istri dan menantu idaman. Namun, 
keduanya kemudian terlibat hubungan cinta. Tentu saja hubungan tersebut ditentang 
oleh orang sekitarnya, tetapi ada pula yang memberi dukungan terhadap hubungan 
mereka, atau paling tidak, tidak menyalahkan mereka. 

Hal seperti ini merupakan gambaran kehidupan sosial masyarakat Indonesia. 
Masyarakat yang menganut nilai heteronormativitas tentu saja menentang hubungan 
seperti ini. Heteroseksual dianggap sebagai satu-satunya orientasi seksual yang sah, baik, 
mulia, dan normal serta normatif. Padahal, Saskia E. Wieringa mengatakan bahwa 
sesungguhnya seksualitas normatif maupun seksualitas non-normatif adalah hasil sebuah 
konstruksi sosial (dalam Sulistyowati, 2008: xi). 

Di dalam novel diceritakan bahwa Rafky dan Valent mendapat banyak tentangan 
dari orang di sekitarnya, belum lagi ditambah dengan konflik dalam diri mereka yang 
menyatakan bahwa apa yang mereka lakukan merupakan sebuah kesalahan yang 
menjijikkan. Namun, di sisi lain, mereka juga meyakinkan diri bahwa apa yang mereka 
lakukan tidak salah. Pertentangan dalam diri mereka inilah yang menambah rumit konflik 
hubungan mereka. 

 
“Belum pernah Rafky merasa begitu jijik dengan dirinya sendiri. Bercinta dengan sesama 

lelaki! Gila! Gila sekali! Tak pernah sekali pun terbesit dalam pikirannya!” (2010: 87).  
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“Aku rasa semua ini salah… yang terjadi di antara kita. Hubungan kita….” Rafky meracau 
tak jelas (2010: 113).  

Mengapa aku terjerumus dalam hubungan cinta sejenis seperti ini? Aku lelaki normal! Yang 
masih terangsang melihat perempuan! (2010: 115). 

“Kau tidak boleh melanjutkan kisah yang keliru ini! Tidak ada yang bisa kau harapkan dari 
cinta yang menyesatkan seperti ini!” (2010: 179).  

“Berhentilah menganggap cinta kita ini salah!” (2010: 185). 
  

Tokoh Aku sebagai pencerita dalam novel ini—yang juga homoseks—juga 
menentang homoseksual. Dia menganggap bahwa hal ini adalah sesuatu yang terlarang. 
Dia juga mencoba menepis alam bawah sadarnya bahwa dia bukan homoseks. 

 
Tidak. Aku tidak akan menulis kisah cinta seperti ini. Tidak akan pernah. Cinta yang 

terlarang, seperti virus yang tidak pernah bisa dibasmi. Barangkali karena dosis pengobatannya tidak 
tepat. Terlalu banyak, atau terlalu sedikit malah membuat kebal. Berjangkit di mana-mana (2010: 
16).  

“Jangan coba-coba menggodaku! Aku tidak sakit! Aku tidak tidur dengan sesama lelaki!” 
(2010: 133). 
 
Apa yang dialami oleh Rafky dan Valent dapat dikategorikan sebagai kekerasan 

emosional. Setelah mengaku atau ketahuan sebagai homoseks, mereka mendapat 
penolakan dari keluarga dan orang di sekitarnya. Selain kekerasan emosional seperti 
ancaman untuk menyembunyikan orientasi seksualnya, penolakan, pembatasan 
pergaulan, dan pengusiran; kaum minoritas ini juga kadang mendapat kekerasan fisik 
bahkan seksual, serta citra negatif dari masyarakat, seperti yang dialami oleh Rafky. 
“’Seks dan cinta adalah dua hal yang berbeda!’ hardik Rafky berang. ‘Dan aku bercinta 
dengan Valent!’ Sekali lagi Rafky menegaskan kalimatnya, ‘Dengan cinta, bukan 
mengumbar nafsu!’” (2010: 165). 

Selain kekerasan-kekerasan yang dialami tersebut, mereka juga mendapat 
diskriminasi dalam memilih pasangan. Rafky dan Valent tidak mendapatkan hak mereka 
untuk memilih pasangan. Orang tua mereka memaksa Rafky dan Valent untuk menikah 
dengan perempuan yang tidak mereka inginkan untuk menjadi pasangan hidup mereka. 
Bagi mereka, cinta dan memilih pasangan adalah hak setiap manusia tanpa kecuali. 
“Cinta… bukankah setiap orang berhak jatuh cinta? Seberapa pun nistanya, seberapa pun 
hinanya….” (2010: 17). Kinan, kekasih Valent juga mendukung hubungan Rafky dan 
Valent. “Siapa bilang cinta lelaki dengan lelaki tidak membahagiakan?” (2010: 189). 
Konflik batin dalam diri Rafky semakin memuncak karena dia merasa terkungkung oleh 
adanya nilai heteronormativitas dalam masyarakat. “’Apa cinta hanya milik laki-laki dan 
perempuan?’ seru Rafky geram. ‘Seharusnya cinta membebaskan semua batas!’” (2010: 
193). 

Semua yang dialami oleh Rafky dan Valent merupakan gambaran kehidupan kaum 
minoritas seksual di Indonesia. Mereka banyak mengalami kekerasan, diskriminasi, dan 
stigmatisasi dari masyarakat; dianggap kotor, immoral, non-normatif, dan tak layak 
berada di tengah masyarakat. Sebutan yang ditujukan kepada mereka, seperti 
“sakit/sekong”, “belok”, “tidak normal”, “pendosa”, “banci”, “gadun”, “binan” cukup 
menyakitkan bagi mereka. Salah seorang gay30 pernah marah kepada saya ketika saya 
bercanda dengan menyebutnya “Emang sakit, lo!” ketika ia menunjukkan kepada saya 
dan teman-teman ada seorang laki-laki tampan yang lewat di samping kami. Dia sangat 
tidak suka dianggap sebagai orang sakit karena homoseksual memang sudah ditetapkan 
bukan sebagai gangguan jiwa. Jadi, wajar jika dia tersinggung dianggap sebagai orang 

                                                             
30 Yn, 23 tahun, tinggal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.  
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sakit. Atau seorang responden31 yang sangat membenci sebutan “banci”, baik ditujukan 
kepadanya, maupun kepada orang lain. 

Masyarakat masih menganggap kaum minoritas tersebut tidak normal, padahal 
American Psychiatric Association (APA) telah menghapus kategori homoseksual sebagai 
gangguan jiwa pada 1973. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga secara resmi 
mengeluarkan homoseksual dari kategori penyakit dalam daftar The International 
Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems revisi ke-10 (ICD-10) 
pada 17 Mei 1990 sehingga 17 Mei dijadikan International Day Against Homophobia 
(IDAHO), hari melawan kebencian terhadap homoseksual. Di Indonesia, orientasi seksual 
(homoseksual, heteroseksual, dan biseksual) juga bukan termasuk gangguan jiwa. Hal ini 
tercantum dalam poin F66 Pedoman Penggolongan dan Diagnosis II (1983) dan III 
(1993) Depkes RI yang merupakan pedoman profesi kesehatan jiwa dan akademisi di 
Indonesia. 

Diskriminasi dan kekerasan terhadap mereka juga mendapat legitimasi dari para 
pemangku kepentingan. Hal ini terjadi karena perbedaan orientasi seksual mereka 
dianggap akan menyebabkan masalah ketertiban umum sehingga perlu diberantas. 
Sebagai contoh, belakangan terjadi kasus pembubaran diskusi buku Allah, Liberty, and 
Love karya Irshad Manji di Komunitas Salihara, Jakarta dan Lembaga Kajian Islam dan 
Sosial, Yogyakarta, serta pembatalan diskusi di Kampus UGM. Hal ini disebabkan oleh 
anggapan bahwa buku tersebut membawa isu homoseksualitas karena ditulis oleh 
seorang lesbian. Aparat dan beberapa ormas akhirnya membubarkan diskusi tersebut. Hal 
ini sangat disesalkan berbagai pihak karena aparat cenderung tunduk kepada ormas. 
Seharusnya jika tidak setuju dengan buku tersebut, berdialoglah, bukan malah menutup 
diskusi karena kita tahu Indonesia merupakan negara yang diklaim menjunjung 
kebebasan berpikir dan menghargai pemikiran. 

Stigmatisasi terhadap kaum minoritas seksual juga terjadi ketika mereka 
melakukan tindak kriminal. Hal ini biasanya dilakukan oleh media massa. Dalam 
pemberitaan kriminalitas tersebut, yang menjadi sorotan utama bukan lagi tindak kriminal 
yang mereka lakukan, melainkan orientasi seksual mereka seolah-olah apa yang mereka 
lakukan berkaitan dengan orientasi seksualnya. Padahal, orang dengan orientasi seksual 
apa pun berpotensi melakukan tindak kriminal. Hal ini membuat masyarakat 
berpandangan bahwa kaum tersebut sering melakukan tindak kriminal. Pemberitaan 
tersebut juga menjadikan seksualitas seseorang—yang seharusnya menjadi privasi—
berubah menjadi santapan publik. 

Rafky, Valent, dan kaum minoritas seksual lainnya menjadi korban hegemoni. 
Masyarakat yang didukung oleh penguasa berpegang teguh pada nilai heteronormativitas. 
Seseorang yang berjenis kelamin (laki-laki maupun perempuan) harus menyesuaikan diri 
dengan konstruksi sosial yang berlaku dan harus menyesuaikan diri dengan gender yang 
dinamis dalam masyarakat supaya tetap diakui sebagai laki-laki atau perempuan tulen. 
Selain itu, laki-laki dan perempuan diberi sifat saling melengkapi dan memiliki peran 
alamiah masing-masing dalam kehidupan. Nilai heteronormativitas yang terpatri dalam 
benak masyarakat Indonesia digambarkan pula dalam novel Lelaki Terindah, di antaranya 
dalam kutipan berikut ini. 

 
Dinding yang telah dibangun di atas bongkahan norma dan nilai yang membatu. Di sanalah 

semua yang dianggap kekeliruan telah dibekukan menjadi fosil. Menunggu zaman berganti, hingga 
ditemukan lagi sejarah yang memaparkan kebenaran. (2010: 135). 

Namun mengaku atau tidak mengaku, toh akhirnya tetap saja dihukum. Salah atau tidak 
bersalah. Begitu kan yang selalu terjadi? Kita hanyalah tumbal bagi orang yang lebih berkuasa. 
(2010: 144).  

                                                             
31 Iq, 20 tahun, tinggal di Kebun Jeruk, DKI Jakarta. 
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“Tapi,” bisik Valent pedih, “bukan cuma Mama yang menghalangi kita bersatu. Masyarakat, 
norma, dan hukum juga. Padahal apa salah kita? Kita tidak minta dilahirkan begini, bukan?” (2010: 
194). 

 
Menurut Vivi Widyawati dari Komite Nasional Perempuan Mahardhika, 

homoseksual adalah gejala dan realitas yang terjadi dalam masyarakat, bahkan sejak 
zaman dahulu, sehingga tidak dapat ditolak. “Penolakan terhadap homoseksual akan 
berdampak pada diskriminasi karena menghambat kebebasan individu untuk 
mengekspresikan diri. Berbicara tentang homoseksual harus dalam kerangka hak, bukan 
moral.” Oleh karena itu, menurut Vivi, sudah saatnya dilakukan upaya untuk 
menghilangkan homophobia dalam masyarakat, seperti membentuk organisasi atau 
kampanye untuk menggalang kekuatan guna merebut kembali kebebasan kaum tersebut. 

 
6. Simpulan 

Seperti digambarkan di dalam novel Lelaki Terindah, mayoritas masyarakat 
Indonesia adalah para penganut nilai heteronormativitas yang tidak menerima 
homoseksual. Meskipun oleh WHO dan institusi lain homoseksual telah dihapus dari 
kategori gangguan jiwa, masyarakat masih melabeli mereka sebagai “orang sakit” dan 
semacamnya. Kekerasan seperti ini masih sering mereka terima di samping kekerasan 
fisik, seksual, dan emosional. Mereka juga masih harus menerima penolakan dan 
diskriminasi oleh masyarakat seperti diskriminasi untuk mendapat pekerjaan, akses 
terhadap keadilan, dan dalam memilih pasangan. Homoseksualitas adalah realita dalam 
masyarakat yang tidak dapat dimungkiri karena penolakan akan menyebabkan 
diskriminasi, kekerasan, dan berbagai ketidakadilan lainnya. 

Cerita dalam novel ini mengandung bias heteronormativitas. Rafky yang sangat 
maskulin dengan perawakan atletis dan wajah tampan. Valent yang memesona karena 
keindahan dalam dirinya merupakan paduan keselarasan sosok lelaki rupawan, tampan 
sekaligus cantik, gagah sekaligus cantik. Rafky yang ingin selalu melindungi dan Valent 
yang merasa nyaman terlindungi oleh Rafky merupakan adaptasi konsep 
heteroseksualitas yang dipindahkan pada konteks homoseksualitas. 
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Abstrak 

Tulisan ini berusaha mengulas secara singkat tentang kodrat dan peran sastra dalam 
merekam dan sekaligus menyampaikan aspek-aspek kehidupan manusia.  

Secara sekilas tulisan menyoroti tentang kesalah pahaman atas sastra yang kemudian 
menimbulkan ketidak tahuan tentang sastra itu sendiri: apa yang disampaikannya, kebenaran, dan 
pesan-pesan yang ingin disampaikannya, dan akhirnya berujung pada ketidak tahuan atas 
pemahaman sastra.  

Berdasarkan apa yang telah diulas dalam tulisan ini secara sederhana bisa disimpulkan 
bahwa memahami kodrat dan peran sastra akan menimbulkan pengertian pada manfaat sastra, 
sementara itu pemahaman atas manfaat ini akan mampu menempatkan sastra sesuai dengan kodrat 
yang dimiliki oleh sastra itu sendiri. Keunikan yang dimiliki sastra justru mampu meyampaikan 
kebenaran yang berpotensi menjadi pemicu rangsangan, sekaligus perekam, perubahan suasana 
psikologis seseorang serta  pemicu kesadaran sosial berdasarkan penghayatan atas masyarakat yang 
terrepresentasikan dalam karya yang terkait. Dengan demikian, sastra menduduki posisi penting 
dalam kaitannya dengan displin-displin ilmu lain yang mempunyai focus yang sama, yaitu tentang 
manusia serta dinamika kehidupannya. 

  
 Kata-kata kunci: kodrat, peran, dan manfaat sastra, dinamika sosial 

 
 
 

A. Pendahuluan 
Diantara disiplin ilmu-limu humaniora, ilmu sastra—dan tentu saja karya sastra—

merupakan kelompok yang paling disalah pahami. Lebih parahnya lagi akar kesalah 
pahaman ini muncul dari pendidikan itu sendiri, terutama sekali di sekolah tingkat 
menengah. Hal ini bermuara pada kebijakasanaan dan manejemen yang tidak 
professional pula (Iswalono, dkk. 2008:2). Sudah bukan rahasia lagi bahwa di sekolah 
menengah terdapat beberapa disiplin ilmu sosial-budaya yang diampu oleh guru-guru 
yang secara akademis tidak pada bidangnya. Misalnya saja, guru sejarah merangkap guru 
geografi atau guru kesenian sekaligus guru PKn. Yang lebih menjerumuskan lagi adalah 
adanya anggapan bahwa orang Indonesia pasti mengerti dan menguasai bahasa 
Indonesia dengan baik dan benar; orang Jawa pasti mengerti dan menguasai bahasa 
Jawa dengan baik dan benar, dan oleh karena itu, mereka ini pasti mampu pula 
memahami karya-karya sastra yang menggunakan ke dua media bahasa tersebut. 
Anggapan inilah nampaknya yang menjadi dasar mengapa terdapat guru yang secara 
akademis tidak berlatar belakang pendidikan bahasa Indonesia atau Jawa namun 
mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia atau Jawa, dan biasanya sekaligus 
mengampu mata pelajaran sastra Indonesia atau Jawa. Meski dalam konteks yang 
berbeda pembelajaran sastra Inggris pun (di tingkat SLTA) tetap ‘setali tiga uang’ dengan 
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pembelajaran sastra Indonesia atau Jawa. Akibatnya bisa ditebak, output dari proses 
belajar-mengajar seperti ini pasti jauh dari standar mutu. 

Hal lain yang masih sangat terkait dengan masalah kesalah pahaman tentang 
sastra dan ilmu sastra adalah adanya pemahaman yang dangkal atas pengertian sastra. 
Secara sempit sastra hanya didefinisikan sebagai cerita rekaan yang bersifat khayal 
belaka dan, dengan demikian, tidak ada hubungannya sama sekali dengan kehidupan 
nyata di dunia ini. Apabila sastra didefinisikan seperti ini kemudian mengapa kepala 
Salman Rushdi dihargai mahal oleh Imam Khomeini gara-gara ia menulis Ayat-Ayat Setan. 
Kenapa Dobuica Cosic, mantan presiden Yugoslavia periode 1992—1995 paska 
kepemimpinan Joseph Bros Tito, dituduh sebagai salah satu dalang genosida umat Muslim 
Bosnia gara-gara ia menulis novel yang dianggap menggugah rasa romantisme masa lalu 
bangsa Serbia sebelum datangnya umat Muslim yang kemudian menduduki sebagian 
wilayah Yugoslavia itu (Allman, 1993:41—66).   

Kenapa Boris Pasternak harus diasingkan ke Gulak hanya karena ia seorang 
sastrawan. Mengapa pula karya-karya besar Pramoedya Ananta Toer pernah diberangus. 
Belum lagi adanya fakta dalam dunia interdisipliner ini, biografi dan otobiografi, disamping 
menjadi kajian disiplin antropologi, telah menjadi bahan kajian mahasiswa jurusan sastra 
pula. ‘Rabun sastra’ inilah yang memposisikan sastra sebagai mata pelajaran ‘titipan’. 
Masih banyak orang, bahkan dari kalangan intelektual, tidak sadar atau bahkan tidak tahu 
sama sekali bahwa sastra merupakan ‘mental evidence’ yang berfungsi sebagai ‘socio-
cultural document’ (Iswalono, dkk, 2008:2). Hal ini tidak lain dan tidak bukan karena 
kodrat sastra yang mampu mengungkap sekaligus merekam segala aspek kehidupan 
manusia termasuk segala perubahan sosial yang ada.  

 
 

B. Peran Sastra dan Kebenaran Sastra 
Sebenarnya disadari atau tidak, sastra mempunyai kedudukan istimewa dalam 

kehi-dupan manusia. Terlepas dari berbagai peran dan manfaat yang secara kodrati 
dimilikinya, sastra mampu menampilkan peran mulia melalui pesan yang disampaikannya, 
yang sebenarnya merupakan hasil endapan penghayatan dan pengalaman perjalanan 
hidup penulis yang menghasilkan karya itu. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Lye 
(2008), yang meskipun dengan cara yang berbeda namun pada hakikatnya sastra 
mempunyai tujuan yang sama dengan peran filsafat dan agama dalam kehidupan 
manusia ini, yaitu “menumbuhkan jiwa ‘humanitat’—jiwa yang halus, manusiawi dan 
berbudaya” (Darma, 1995:105). Selanjutnya, Darma (1995:107) memberikan contoh 
praktik implikasi dari jiwa humanitat tersebut melalui pengakuan Rousseau32) 
sebagaimana yang ia tulis dalam bukunya Confessions. Dalam buku ini, sebagaimana 
dikutip Darma, Rousseau berceritera bagaimana menderitanya dia menjadi seseorang 
yang sejak kecil tidak pernah terlepas dari penyakit dan bahkan ia pernah merasa bahwa 
hidupnya tidak akan lama lagi. Untuk mengisi sisa waktu ini, ia ingin menjadi seseorang 
yang berguna dengan cara melibatkan diri dalam kegiatan sastra, yang ia sebut sebagai 
“semangat intelektual”. Buah yang ia tanam akhirnya ia tuai juga, ia menjadi sosok yang 
homo humanus, yaitu “manusia yang mempunyai jiwa halus, manusiawi dan berbudaya”. 
Dengan demikian sastra mampu menimbulkan perubahan positif pada diri seseorang 
sebagaimana dicontohkan dalam diri Rousseau tersebut.  

Karena kemampuannya dalam hal penghayatan kehidupan termasuk segala 
dinamika sosialnya, sastra juga mempunyai kedudukan yang istimewa dalam dunia seni. 
Hadiah Nobel, misalnya, seperti diungkapkan Darma (1995:111), tidak pernah diberikan 
pada cabang seni yang lain kecuali seni sastra, misalnya saja sejak tahun 1956 sampai 
dengan tahun 2001 sudah terdapat 48 penerima hadiah Nobel di bidang sastra (Soetrisno,  
                                                             
32 ) Jacques Rousseau bersama  Baron de Montesquieu dan Voltaire dalam sejarah dikenal sebagai orang-

orang yang membidani lahirnya Revolusi Perancis. 
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t.t.). Apa yang menjadi pertimbangan para pengambil keputusan untuk hanya 
menghadiahkan Nobel pada bidang sastra nampaknya cukup jelas bahwa “sastra bukan 
sepenuhnya seni atau mungkin lebih tepat dikatakan bahwa sastra adalah seni, tetapi 
juga lebih dari seni” (Sastrowardoyo, 1999:9) karena “sastra selalu melibatkan pikiran 
pada kehidupan sosial, moral, psikologi, dan agama” (Sastrowardoyo, 1999:10) atau 
menurut Lye (2008:par.1) sastra melibatkan pembaca dalam “a complex set of emotional, 
symbolic, moral, intellectual, and social considerations”. Meskipun Sastrowardoyo 
mengakui bahwa sastra bisa didekati sebagai ungkapan estetika seseorang, ia cenderung 
berkeyakinan bahwa masalah sastra adalah masalah kehidupan dan bukan masalah 
estetika belaka. Hal ini menimbulkan konsekuensi logis pada pengertian sastra itu sendiri. 
Sastra tidak mem-punyai definisi tunggal dan, oleh karenanya,  Sastrowardoyo (1999:9—
13) berpendapat bahwa definisi sastra semakin kabur. Berdasarkan pada fakta ini,  tentu 
saja, peran atau manfaat sastra tidak hanya semata-mata tunggal.  

Apa yang telah diuraikan di atas, akhirnya memperjelas posisi sastra dalam dunia 
ilmu pengetahuan. Sastra menempati posisi penting untuk dijadikan subyek kajian ilmu. 
Pengetahuan tentang humanitas sebetulnya tidak hanya dimonopoli oleh etnologi, antro-
pologi, sosiologi, sejarah, psikologi, atau filsafat. Pengetahuan ini bisa pula diperoleh 
melalui sastra. Dutton (1991:7) mengatakan bahwa sastra “tell us about man himself and 
about the ways he communicates”, sementara itu, Moody (1987:3) menegaskan bahwa 
sastra “bring us back to the realities of human situations, problems, feelings, and 
relations”. Little (1966:1) menguatkan pendapat ini dengan menambahkan bahwa sastra 
mempunyai peran yang jelas dalam memberikan pencerahan tentang masalah kemanu-
siaan itu sendiri sebab “the literature of a people is the principal element of its culture” 
yang tentu saja mengandung semua perihal yang berkaitan dengan nilai-nilai yang mere-
ka anut, pola berpikir mereka, masalah serta konflik yang mereka hadapi. Karena adanya 
konflik dalam kehidupan ini, sastra berperan potensial untuk mengungkapkan kebenaran. 
Terkait dengan hal ini, Ajidarma33) (1995:2) mengatakan bahwa berbeda dengan jurnal-
isme yang berakarkan pada fakta, sastra berdasarkan kebenaran, dan oleh sebab itu, 
sastra bisa berfungsi sebagai sumber informasi alternatif.  

Dalam negara-negara yang dikuasai sistem politik otoriter yang cenderung 
membungkam kebenaran, sastra bicara meng-ungkap kebenaran itu.  Dalam dunia seni 
drama Indonesia, terdapat istilah ‘sandiwara’. Istilah ini berasal dari bahasa Jawa sandhi 
yang artinya rahasia dan warah yang artinya ajaran dan pertama kali diperkenalkan oleh 
KGP Mangkunegoro VII (Asmara, 1983:10). Sandiwara dimaksudkan sebagai ajaran yang 
disampaikan secara rahasia lewat tontonan karena pada masa itu Indonesia sedang 
berada dibawah kekuasaan Jepang. Pendek kata, sastra mencerminkan semua jalan 
kehidupan suatu bangsa yang melahirkan karya sastra itu sendiri. Dengan demikian, 
sastra menampung berbagai informasi tentang manusia dan kehidupannya sementara itu 
tugas ilmu pengetahuan adalah mengkaji kehidupan ini.  

Fakta pentingnya sastra dalam dunia ilmu pengetahuan bisa dirunut ke masa 
silam. Pada zaman Renaissance, pembelajaran sastra difokuskan dalam aspek yang 
berbeda-beda. Para pakar pilologi, retorika, filsafat, dan para sarjana lainnya mempelajari 
sastra dari aspek yang sesuai dengan bidang mereka. Hingga saat ini sastra tetap 
menempati posisi signifikan dalam dunia pengetahuan. Dengan membaca karya sastra 
yang dihasil-kan oleh bangsanya sendiri,  berarti mempelajari hal-hal yang terbaik dan 
termulia yang pernah dipikirkan dan disampaikan oleh bangsanya; dengan membaca 
karya sastra bangsa lain berarti memperdalam penghargaan dan pemahaman terhadap 
bangsa yang menghasilkan karya tersebut. Informasi faktual yang disampaikan sastra ini 

                                                             
33 ) Seno Gumiro Ajidarma adalah seorang jurnalis dan novelis. Dia pernah menulis karya mengenai peristiwa 

Timor Timur (waktu itu) yang ia beri judul Saksi Mata. Dalam karya-karya sebelumnya, Ajidarma 
menggunakan nom de plume Mira Sato. 
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kemudian diverifikasi tingkat obyektivitas dan kebenarannya lewat ilmu pengetahuan yang 
relevan. 

 Karena kodratnya, definisi, peran dan manfaat, serta kebenaran sastra tidak 
pernah tunggal. Mengenai kebenaran sastra ini Diderot, seorang filsof dan sejarawan 
Perancis, pernah mengatakan bahwa sejarah sebenarnya penuh kepalsuan sementara itu 
sastra penuh dengan kebenaran (Darma, 1991:1). Masalah siapa penggagas ‘Serangan 
Oemoem 1 Maret 1949’, misalnya, karena campur tangan faktor tertentu diluar faktor 
sejarah itu sendiri hingga kini masih dalam perdebatan34). Kemudian Diderot memberikan 
contoh kebe-naran dalam karya-karya Samuel Richardson, yaitu Pamela35) dan Clarissa 
Harlowe. Pengarang ini, menurut Darma (1991:2), pada zamannya sangat terkenal di 
lingkungan kaum hawa dan otomatis menjadi teman curhat yang dapat dipercaya. 
Richardson pun mampu menjadi sahabat yang baik yang bisa mencarikan solusi atas 
masalah yang mere-ka hadapi. Fakta ini memungkinkan Richardson mempunyai 
pengetahuan dan penghayat-an yang dalam atas dunia wanita. Dengan demikian, apa 
yang Richardson tulis dalam kedua novel ini merupakan penghayatannya atas dunia 
wanita yang sesuai dengan zamannya, yang nampaknya mempunyai kedudukan sosial 
yang jauh berbeda dengan kedudukan yang mereka nikmati di zaman sekarang ini.  

Terlepas dari pendapat Diderot atas sejarah, Darma (1991:4) menegaskan bahwa 
“pada hakikatnya sejarah juga mengandung kebenaran” ….. dan ….. “tidak mungkin 
kosong makna”.  Sebuah bangsa tidak mungkin terlepas dari sejarah terbentuknya 
bangsa itu sendiri. Selanjutnya, ia mengatakan bahwa “kebenaran adalah titik berat dunia 
ilmu. Sementara itu, sebenarnya, sastra, filsafat, dan [sejarah] adalah komponen-
komponen kebudayaan yang tidak mungkin dipisahkan. Masing-masing komponen 
tersebut me-nyampaikan kebenaran” dengan cara masing-masing. 

Kebenaran sastra yang tidak pernah bermakna tunggal itu ditegaskan pula oleh  
Hall (1983:VI) yang mengatakan bahwa kebenaran sastra merupakan kebenaran yang 
“inexact, changeable, and subject to argument” karena kodrat sastra yang merepresenta-
sikan manusia dengan segala kehidupannya yang juga ambigius, komplek, dan mudah 
berubah-ubah. Kebenaran seperti ini rupa-rupanya tidak hanya dimonopoli oleh sastra. 
Hall membandingkan kebenaran sastra dengan kebenaran hukum, yang menurutnya juga 
seperti kebenaran sastra, yaitu tergantung pada kontek dan keadaan. Dalam hal ini, 
kebe-naran hukum berdasarkan atas persetujuan para jury36) untuk mengeluarkan 
keputusan apakah terdakwa dinyatakan bersalah atau tidak bersalah.   

 
C. Ceritera dan Makna 

Sastra pada hakekatnya adalah ceritera, atau menurut versi Koestler (via Darma, 
1995:116) “literature begins with telling a tale”, dan ceritera pasti memerlukan bahasa 
sebagai alat ucapnya, sementara itu, menurut Sastrowardoyo (1999:9) “kata mempunyai 
dua sisi”, yaitu sisi fonetik dan sisi semantik. Dengan pengertian ini, kata berarti tidak 
hanya berupa bunyi atau tulisan, “tetapi juga jagat atau dunia yang dibawa oleh 
kandung-an pengertiannya”. Hal ini menjadikan bahasa tidak pernah bebas nilai. Kata 
‘komunis’, misalnya, akan mempunyai pengertian yang berbeda bila diucapkan di 

                                                             
34 ) Bandingkan narasi terjadinya Serangan Umum pada relief Museum Yogya Kembali dan apa yang menjadi 

pokok dalam buku Pelurusan Sejarah: Serangan Oemoem 1 Maret 1949 yang ditulis oleh Tataq Chidmad, S. 
H., Sri Endang Sumiyati, S. H., M. Si., dan Budi Hartono, S. H., dan diterbitkan oleh Media Pressindo 
Yogyakarta. 

35 ) Pamela merupakan the first true novel dalam khasanah sastra Inggris yang ditulis dalam bentuk surat dan 
oleh karenanya disebut sebagai epistolary novel, sedangkan berdasarkan isinya, bersama dengan Clarissa 
Harlowe dikategorikan sebagai sentimental novel.  

36 ) Jury adalah sekelompok orang terpilih yang disumpah untuk mengeluarkan keputusan benar atau salah 
atas kasus tertentu dalam pengadilan. Sistem hukum ini dianut oleh negara-negara Anglo-Saxon, seperti 
Inggris, Amerika atau Kanada. Indonesia tidak menganut system hukum ini, tetapi menganut system 
hukum Eropa Barat yang dibawa oleh Belanda. 
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Indonesia dan di Rusia. Ungkapan ‘I am a true communist’ bila diucapkan di Indonesia 
akan membuat shok kalangan pendengarnya dan pasti membawa masalah tersendiri bagi 
orang meng-ucapkan ungkapan tadi. Namun, ungkapan yang sama ini akan mendapat 
applause yang menggema bila diikrarkan di depan khalayak Rusia. Konotasi yang 
ditimbulkan bahasa ini menyebabkan sastra memiliki lebih dari satu makna. Betapa vital 
peran kata dalam kehidupan ini diungkapkan oleh Sastrowardoyo lewat puisi yang ia kutip 
dalam bukunya yang berjudul Sekilas Soal Sastra dan Budaya (1999:vii): 

 
Asal mula adalah kata 
Jagat tersusun dari kata 
Di balik itu hanya  
ruang kosong dan angin pagi 
 
Kita takut kepada momok karena kata 
Kita cinta kepada bumi karena kata 
Kita percaya kepada Tuhan karena kata 
Nasib terperangkap dalam kata 
   
Karena itu aku 
bersembunyi di belakang kata 
Dan menenggelamkan 
diri tanpa sisa 
 

Membaca karya sastra pada dasarnya memahami ceritera. Memahami karya sastra 
berbeda dengan menafsirkan karya sastra. Menafsirkan karya sastra merupakan tindak 
lanjut dari memahami karya sastra. Menafsirkan karya sastra berarti memaknai ceritera 
sastra. Pembaca sastra bisa saja mempunyai pendapat yang sama mengenai jalan 
ceritera sebuah karya sastra. Namun, karena kebenaran sastra tidak bersifat matematis, 
sangat mungkin penafsiran mereka terhadap karya yang sama menjadi berbeda. Hasil 
penafsiran ini tergantung banyak faktor. Salah satu faktor yang berperan penting dalam 
penafsiran karya sastra adalah teori yang digunakan. Drama A Streetcar Named Desire 
karya sastra-wan besar Amerika Tennessee Williams, misalnya, akan menghasilkan makna 
yang berbeda bila didekati dengan teori yang berbeda. Dengan teori psikoanalisis, karya 
ini dimaknai sebagai sublimasi atas bentuk-bentuk hasrat pengarang yang terrepresi ke 
alam bawah sadarnya. Berdasarkan genetik strukturalisme, karya ini merupakan 
representasi pandangan dunia pengarang. Dari kaca mata sosiologi sastra, karya ini tidak 
lain dan tidak bukan adalah refleksi pengalaman kehidupan pribadi pengarang. Terlepas 
dari pendekatan yang digunakan, kebenaran sastra tetap menunjukkan adanya dinamika 
dalam peri kehidupan para tokoh sebagaimana digambarkan dalam karya tersebut.  

Perrine dalam bukunya Sound and Sense (1977:4) mengatakan bahwa sebagai 
alat komunikasi paling tidak terdapat tiga guna bahasa, yaitu (1) practical, (2) hortatory, 
dan (3) literary. Kategori pertama mengacu pada kegunaan bahasa untuk menyampaikan 
informasi, dan paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam 
dunia ilmu pengetahuan. Kategori kedua biasanya ditemui dalam dunia periklanan, 
propaganda, mimbar-mimbar tertentu, atau dalam orasi politik. Disini bahasa digunakan 
sebagai alat untuk membujuk pendengar/ pembaca agar mereka percaya bahwa apa 
yang disampaikam/ditulis adalah benar dan mereka mau mengikuti apa yang telah 
dikatakan/ ditulis tersebut. Kategori ketiga adalah apa yang disebut sebagai bahasa 
sastra, yaitu bahasa yang digunakan dalam karya sastra. Guna kategori yang ketiga ini 
tidak hanya untuk menyampaikan informasi saja tetapi juga untuk menghadirkan rasa dan 
persepsi terhadap kehidupan ini dengan segala dinamika sosialnya, memperluas dan 
mempertajam kaitan kehidupan seseorang terhadap eksistensinya di dunia fana ini. 
Semua hal ini, tentu saja, berkaitan dengan pengalaman hidup.  

Dengan demikian, apabila dikaitkan dengan apa yang telah dibicarakan di bebe-
rapa paragraf di atas, karya sastra bisa mempunyai ideologi (yang tersembunyi), atau 
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menyampaikan pesan tertentu kepada pembaca baik, baik langsung atau secara simbolik, 
atau faktor-faktor lainnya yang terlalu complicated bila disebutkan. Karya-karya baladis 
Australia Henry Lawson, misalnya, sebagian besar mempunyai ideologi yang tersembunyi 
yang mempropagandakan tentang jati diri bangsa Australia yang sudah tidak bisa lagi 
dipandang sebagai bagian dari bangsa Inggris serta bagaimana seharusnya bangsa 
Australia ini bersikap berkaitan dengan dominasi kekuasaan Inggris terhadap Australia. 
Jelas disini Lawson memperlihatkan kesadaran nasionalnya sebagai bangsa Australia dan 
sekaligus menggunakan karya-karya tersebut untuk menumbuhkan kesadaran bangsa 
Australia tentang dinamika sosial-politik yang telah berlangsung dan bahwa telah tiba 
saatnya bagi bangsa Australia untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam aspek 
kehidupan sosial-politik mereka.  

Ceritera kehidupan binatang yang terdapat di relief candi Mendut sebenarnya 
penuh dengan muatan simbolik. Pada salah satu sisi candi ini, terdapat relief yang 
menceritera-kan tentang kehidupan Bharanda (Dipodjojo, 1983:50), yaitu seekor burung 
berkepala dua. Kepala Bharanda yang di atas selalu mendapatkan makanan yang enak 
dan hanya memberikan sisa yang ia tidak inginkan kepada kepala satunya lagi yang 
berada di bawah. Kepala yang di atas tidak pernah mengijinkan kepala yang di bawah 
untuk ikut mencicipi makanan yang enak. Hal ini membuat kepala yang di bawah 
frustrasi, dan akhirnya bunuh diri dengan cara memakan makanan yang beracun. Karena 
makanan ini masuk ke perut yang sama, mati pula lah kepala yang di atas. 

Ceritera Bharanda ini sebetulnya bersifat alegoris37). Bharanda bisa ditafsirkan 
sebagai negara. Kepala yang di atas merupakan orang-orang penting yang mengatur 
kehidupan bernegara rakyatnya; kepala yang di bawah merupakan metafor rakyat kecil 
yang diatur. Apabila yang di atas terlalu rakus dan tidak mau mendengarkan yang di 
bawah, dan akhirnya yang di bawah bergolak maka luluh lantaklah negara itu, persis 
seperti nasib Bharanda. Ceritera ini nampaknya digunakan untuk menyadarkan 
bagaimana seharusnya para penyelenggara negara itu bersikap. Mempertahankan status 
quo yang membawa keuntungan pribadi bukan merupakan hal yang bijaksana; bila 
memang perlu, perubahan harus dilaksanakan. Perubahan dan bersikap bijaksana inilah 
yang ditawarkan relief di candi Mendut ini. 

Ceritera semacam ini terdapat pula dalam sastra moderen Australia, misalnya saja 
novel yang berjudul The Year of Living Dangerously38) karya Christopher Koch. Novel ini 
berlatar belakang tempat di Indonesia pada masa menjelang dan ketika terjadi ‘Pembe-
rontakan G 30S PKI’. Namun demikian, sentral ceritera novel ini bukan tentang Indone-sia 
tetapi tentang kehidupan wartawan dan warga Barat di Jakarta. Tokoh utama ceritera ini 
adalah seorang wartawan Australia yang sedang meliput krisis politik di Indonesia yang 
bernama Guy Hamilton dan kameraman Hamilton yang bernama Billy Kwan. Ham, 
demikian dia sering dipanggil, secara fisik digambarkan sebagai orang Barat tulen, tinggi, 
gagah, berambut pirang, berkulit putih, dan bermata biru. Billy Kwan pada dasarnya Asia. 
Ia seorang Cina yang besar di Australia, dan dengan ciri khas Asia yang ia miliki, secara 
fisik ia memang Asia: sangat pendek, bahkan cenderung cebol, agak ‘celat’ ketika 

                                                             
37 ) Alegori adalah ceritera kiasan, yang sebetulnya merupakan ‘extended metaphor’, yang mempunyai arti 

ganda, yaitu arti primer atau ‘surface meaning’ dan arti sekunder atau under-the-surface meaning”.  
Ceritera yang bersifat alegoris artinya ceritera ini bisa dimengerti, dipahami dan ditafsirkan sebagai ceritera 
dengan makna bertingkat, umumnya dua tingkat.  

38 ) Novel ini telah difilemkan dengan mengambil ‘shooting’ di Pilipina sebab karya ini, dan kemudian film ini, 
pada era kepemimpinan Presiden Suharto dilarang beredar di Indonesia. Semasa pemerintahan Presiden 
Abdurrachman Wahid film ini ditayangkan oleh stasiun Metro TV. ‘Leading actors’ dan ‘actress’ dalam film 
ini adalah Mel Gibson, Sigourney Weaver, dan Linda Hunt. Novel ini memenang-kan ‘Book of the Year’ dan 
‘the National Book Council’. Judul novel ini merupakan versi bahasa Inggris dari judul salah satu pidato 
Presiden Sukarno “Tahun Vivere Periculoso”, yang sebetulnya diambil dari judul pidato Benito Mussolini, 
pemimpin Facist dan Perdana Mentri Italia tahun 1922—1943, bersama Aldof Hitler dari Jerman merupakan 
tokoh besar dibalik Perang Dunia II.  
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mengucapkan bunyi-bunyi tertentu, berkulit kuning, berambut hitam, dan bermata coklat. 
Ke dua tokoh ini jatuh cinta pada orang yang sama, yaitu sekretaris attaché pertahanan 
Inggris di Kedutaan Besar Inggris di Jakarta yang bernama Jill Bryant. Ham yang 
berpenampilan Barat itu ternyata lahir dan menikmati masa kanak-kanak di Singapura, 
sedangkan Kwan yang berperawakan Asia tersebut ternyata mempunyai garis keturunan 
Skotlandia, dan dia bahkan sudah tidak bisa membaca dan menulis aksara Cina, apalagi 
mengerti budaya Cina.  

Secara alegoris Ham dan Kwan adalah Australia; Australia adalah Barat yang di 
Asia atau negara Asia yang ‘berdarah Barat’. Jill yang mamikat hati keduanya adalah 
representasi dari Inggris sebagaimana terrefleksi dalam pronunciation Inggrisnya, cara 
berpikirnya, seleranya dan lain sebagainya. Memang, dalam realitanya, Australia secara 
psikologis tidak bisa terpisahkan dengan Inggris. Dengan demikian, ceritera alegori ini 
mencerminkan adanya perubahan kesadaran sosial warga Australia yang mulai merasa 
bahwa Australia tidak lagi selalu harus berkiblat ke Barat dan menjadi bagian dari Barat 
mengingat fakta geografis Australia yang berada di kawasan Asia. Asia juga merupakan 
bagian jati diri Australia yang tidak bisa dielakkan lagi.  

Seperti telah diuraikan di atas bahwa karya sastra juga merupakan tempat 
bersembunyinya ideologi. Ambil contoh Siti Nurbaya39) karya Marah Rusli. Novel yang 
bertema besar kawin paksa ini menceriterakan nasib Siti Nurbaya yang harus dikawinkan 
secara paksa kepada Datuk Maringgih, seorang sudagar kaya yang kikir dan licik yang 
usianya jauh lebih tua dari Siti Nurbaya, yang sebetulnya sudah memiliki kekasih hati 
yang ganteng yang bernama Samsul Bahri. Dengan kelicikannya, Datuk Maringgih mampu 
manghancurkan sumber pencaharian utama Baginda Sulaiman, ayah Siti Nurbaya, 
sehingga ia terjerat hutang kepada Datuk Maringgih, yang akhirnya ia tidak mampu 
melunasinya. ‘Udang dibalik batu’, itulah maksud utama Datuk Maringgih memberi 
pinjaman kepada Baginda Sulaiman, dan ‘jerat pun sudah mendapatkan korban’. Siti 
Nurbaya dijadikan pelunas hutang kepada Datuk Maringgih. Peristiwa ini membuat 
Baginda Sulaiman sakit-sakitan dan akhirnya meninggal dunia. 

Nasib serupa menimpa Siti Nurbaya. Ia meninggal dunia karena ulah Datuk 
Maringgih yang cemburu terhadap Samsul Bahri yang mendapat tempat istimewa di hati 
Siti Nurbaya. Kematian ini membawa korban. Siti Maryam, ibu Samsul Bahri, juga 
meninggal ketika mendengar kabar kematian Siti Nurbaya. Kabar ini sampai pula ke 
telinga Samsul Bahri yang ketika itu sedang menimba ilmu di Jakarta. Akhri ceritera, 
bertahun-tahun kemudian, Samsul Bahri pulang ke Padang sebagai Opsir Belanda 
bernama Letnan Mas dengan tugas menumpas kerusuhan di Ranah Minang ini. Di medan 
perang, ia berhadapan dengan Datuk Maringgih dan dendam pun terbalaskan.  

   Dalam ceritera ini, nampak betapa romantisnya percintaan antara Siti Nurbaya dan 
Samsul Bahri, betapa sepadannya ke dua sejoli ini. Apa yang diceriterakan tentang ke-
duanya berbeda dengan gambaran tentang Datuk Maringgih, yang tua, berbulu, agak 
pengkor, pelit, licik, dan jahat. Perhatian dan simpati pembaca, termasuk pemirsa 
sinetron Siti Nurbaya tentunya, pasti tersedot dan tercurah kepada dua sejoli ini, dan 
marah serta benci kepada Datuk Maringgih. Akhirnya, rasa ‘lega’ muncul ketika Samsul 
Bahri barha-sil menumpas Datuk Maringgih, si batil itu. Namun, mereka semua tidak 
sadar bahwa keberhasilan Samsul Bahri tidak begitu saja terjadi. Ia perlu sarana dan ia 
pun memiliki-nya. Sarana itu ialah ia harus menjadi Opsir Kompeni Belanda.  

Jadi, yang menjadi ‘bintang penolong’, dan yang mampu membuat pembaca dan 
pemirsa merasa ‘plong’ adalah Belanda. Samsul Bahri sebetulnya hanyalah ‘anthek’ 
Belanda. Bila direnungkan lebih dalam lagi, ceritera ini memiliki pesan yang berupa 
ideologi politik yang tersem-bunyi, yaitu yang ‘bisa menolong bangsa Indonesia adalah 
                                                             
39 ) Kisah Siti Nurbaya sudah pula ditayangkan secara serial di salah satu satsiun TV swasta di Jakarta. Siti 

Nurbaya diperankan oleh Novia Kolopaking dan Datuk Maringgih oleh H. Damsyik. Beberapa adegan diambil 
di Yogyakarta. 
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Belanda’. Bila dirunut lebih ke belakang lagi, hal ini rupa-rupanya masuk akal juga sebab 
novel Siti Nurbaya diter-bitkan oleh apa yang sekarang bernama Balai Pustaka yang dulu 
dikenal dengan nama Volkstraat, lembaga ‘penyebar pengetahuan’ milik Belanda. 
Terlepas dari maksud pemerintah Belanda dalam berpropaganda lewat karya ini, jelas 
karya ini juga menunjukkan nilai sosial yang sedang berlangsung yang mulai ditentang 
keberadaanya karena dirasa tidak lagi sesuai dengan perikemanusian dan peri kehidupan 
mereka. Nilai yang menjadi landasan berlangsungya alur ceritera novel ini tidak lain dan 
tidak bukan adalah masalah kawin paksa.  

 
D. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian di atas, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa: 
1. Sastra menempati posisi marjinal dalam kehidupan berkeilmuan di Indonesia 

bukan disebabkan oleh eksistensi sastra itu sendiri tetapi oleh faktor ketidak tahu-
an tentang sastra. Ketidak tahuan ini disebabkan oleh masalah menejemen dalam 
dunia pendidikan yang tidak professional dan proporsional.  

2. Kodrat sastra yang syarat dengan ambiguitas justru memperkuat peran sastra itu 
sendiri baik dalam kaitannya dengan disiplin ilmu lain yang terkait maupun dengan 
dunia seni itu sendiri. Karena kompleksitas sastra baik dalam cara mengungkapkan 
maupun apa yang diungkapkannya membuat sastra selalu mengalami perjalanan 
dinamika yang unik, dan akhirnya keunikan sastra justru mengaburkan sastra itu: 
sastra tidak mempunyai definisi tunggal. 

3. Kodrat sastra ini memungkinkan pula sebuah karya sastra menjadi ‘gudang’ 
informasi yang kaya baik tentang kehidupan manusia maupun manusia itu sendiri. 
Dengan demikian, sastra tidak saja berperan memanusiakan manusia, atau yang 
secara tradisional sastra dianggap hanya semata-mata berperan untuk 
menyampai-kan ‘moral teaching/value’. Namun, sastra bisa pula menduduki peran 
sebagai sumber informasi, dan oleh karena itu, sastra bisa menjadi subyek kajian 
ilmu karena kemampuan sastra dalam menghayati kehidupan termasuk segala 
dinamika yang ada di dalamnya. 

4. Karena bahasa yang menjadi alat ucap sastra tidak value free, sastra tidak mung-
kin mempunyai definisi tunggal, kebenaran tunggal, serta makna tunggal sesuai 
dengan realita kehidupan yang menjadi referensi sastra yang juga tidak pernah 
mungkin dimaknai serba tunggal. Fakta yang dimiliki sastra ini memungkinkan-nya 
untuk dilihat dari beberapa aspek atau sudut pandang.  
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Abstrak 

Sastra (Indonesia) merupakan hasil dari satu proses panjang interkulturalisasi berbagai 
budaya di Indonesia, secara khusus termasuk di dalamnya pilihan terhadap sastra berbahasa 
Indonesia. Berbagai budaya yang dimaksud meliputi kompleksitas dan level genre budaya di dalam 
masyarakat yang dikemas ke dalam karya sastra. Dalam konteks ini sastra dapat dijadikan ajang 
representasi bagaimana proses-proses budaya yang telah dan sedang terjadi, dan bahkan 
kemungkinan proses kearah mana kebudayaan akan berlangsung di masa depan. 

Batas-batas tertentu nilai-nilai ras dan etnisitas dapat dipertemukan dengan adanya proses 
asimilasi atau akulturasi. Asimilasi adalah suatu kepercayaan bahwa kebudayaan bisa bercampur dan 
menimbulkan kebudayaan baru. Biasanya kebudayaan lama bisa menghilang dan masyarakat 
memperbarui budayanya sesuai dengan perkembangan, konteks yang menentukan kea rah mana 
perkembangan itu harus dibawa. Sementara itu, akulturasi adalah suatu proses social bertemunya 
dua kebudayaan atau lebih. Biasanya kebudayaan asli orang tersebut tidak hilang, tetapi seolah 
mengalami “modifikasi”. 

Dalam latar belakang ini, bisa di munculkan tiga hipotesa awal penelitian ini diantaranya: 
pertama, bagaimana novel Hubbu ini menggambarkan Interkulturalisme nilai-nilai  asimilasi Islami 
dalam tokoh Jarot yang memang berbasis dari keluarga pesantren; kedua, relasi negosiasi 
Interkulturalisme terjadi antara nilai-nilai asimilasi keislaman terhadap perilaku anak-anak modern; 
dan ketiga bagaimana terjadinya akulturasi antara nilai keislaman dan kehidupan keseharian di kota-
kota besar dan kampus. 
 
 
 

  
Pendahuluan 

Budaya adalah sebuah sistem yang mempunyai koherensi, bentuk-bentuk simbol 
yang berupa kata, benda, laku, mite, sastra, lukisan, nyanyian, musik, kepercayaan 
mempunyai kaitan erat dengan konsep-konsep epistemologis dari sistem pengetahuan 
masyarakatnya. Sistem simbol dan epistemologis juga tidak terpisahkan dari sistem sosial, 
organisasi kenegaraan, dan seluruh perilaku sosial. Demikian juga budaya materi yang 
berupa bangunan, peralatan, dan persenjataan tidak dapat dilepaskan dari seluruh 
konfigurasi budaya. Masih harus ditambahkan ke dalam hubungan ini, sejarah dan ekologi 
sebuah masyarakat, yang keduanya mempunyai peranan besar dalam pembentukan 
budaya. Oleh karena itu sistem budaya sebenarnya penuh dengan kompleksitas yang 
tidak mudah dipahami secara sekilas. Analisa budaya seharusnya mencoba untuk 
melakukan pendekatan berbagai disiplin ilmu (proses interkulturalisme) supaya dapat 
menjelaskan gejala-gejala budaya (Kuntowijoyo, 2006: Xi). 

Dalam kompleksitas itu pengamat budaya haruslah mencoba mengidentifikasi 
mekanisme apa yang mengintegrasikan berbagai gejala budaya ke dalam sebuah sistem 
yang koheren. Mekanisme integrasi itu dalam ilmu budaya sering disebut sebagai tema 
sentral dari budaya. Apabila seorang pengamat sudah menemukan tema sentralnya, 
maka akan mudah baginya untuk menelusuri keseluruhan gejala budaya, baik 
keutuhannya maupun bagian-bagiannya. 

Sistem budaya tidak pernah berhenti, ia juga mengalami perubahan dan 
perkembangan, baik karena dorongan-dorongan dalam maupun dorongan luar. Interaksi 
antara komponen-komponen budaya dapat melahirkan bentuk-bentuk simbol baru. 
Demikian juga interaksi budaya dengan pengaruh-pengaruh luar sering dapat mengubah 
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sistem budaya, baik komponennya atau bahkan keseluruhannya. Budaya dapat juga 
mengalami perubahan dengan masuknya atau hilangnya dasar-dasar ekologi 
(Kuntowijoyo, 2006: Xii). 

Memperhatikan segi-segi spiritual dari kehidupan bangsa Indonesia, terutama 
kehidupan beragama seperti yang dihayati oleh berbagai suku bangsa golongan 
masyarakat. Mungkin aspek keagamaan yang paling berpengaruh dalam kebudayaan 
bangsa kita. Irama kehidupan masyarakat ditentukan oleh ajaran agama masing-masing 
kelompok: pembabakan hari dalam waktu-waktu tertentu (dari subuh sampai magrib), 
siklus mingguan (masjid, gereja), siklus wuku (Bali: Galungan dan Kuningan), siklus 
tahunan menurut peredaran bulan (Puasa, Paskah) atau menurut peredaran matahari 
(Natal), begitu pula tahap-tahap pertumbuhan individu (kelahiran, kedewasaan, 
pernikahan, kematian) berkaitan erat dengan kehidupan beragama. Pada umumnya 
karya-karya besar dari masa lampau, seperti bangunan-bangunan, kesenian melukis dan 
memahat, kesusastraan, musik dan tari, mempunyai fungsi keagamaan atau merupakan 
ekspresi dari pada kehidupan keagamaan, sedangkan sopan santun, tatakrama serta adat 
istiadat (termasuk hukum dan peraturan yang berlaku) pun bersumber pada etik 
keagamaan. 

Islam adalah sebuah agama kenabian etis (ethical prophecy). Putusnya hubungan 
antara Muhammad dengan tradisi adalah tajam dan jelas, dan pesan yang dibawanya, 
atau pesan Tuhan yang diwahyukan kepadanya pada pokoknya merupakan rasionalisasi 
dan penyederhanaan. Di tempat yang tadinya terdapat banyak tuhan, ia mengajarkan 
keesaan Tuhan. Di mana ada pengejaran kesenangan diri yang tak terbatas, ia 
menganjurkan sekedar sikap menahan diri (asceticism), melarang minuman keras dan 
perjudian. Ia menolak simbolisme yang berlebihan, menyederhanakan upacara 
peribadatan, memproklamirkan bahwa ajarannya adalah universal dan menganjurkan 
perang suci terhadap mereka yang tidak beriman. Walaupun Muhammad melihat dirinya 
sendiri semata-mata sebagai wahana bagi sabda Tuhan, tetapi arah minat keagamaannya 
tidaklah transcendental melainkan berpaut kepada dunia nyata. Reaksinya terhadap dunia 
manusia yang ditemukannya tidak merupakan sebuah penolakan yang radikal, suatu 
pelarian kepada mistik dengan kejijikan dan keputusasaan, tetapi merupakan sebuah 
percobaan langsung untuk menguasai secara aktif (Geertz, 1983: 165). 

Snouck Hurgronje, sarjana Islam Belanda yang besar, menulis tentang Ialam 
Indonesia seperti yang ditemukannya pada tahun 1892: 

 
Untuk melukiskan citra rukun islam yang lima, kita dapat mengatakan bahwa puncak atap bangunan 
Islam yang runcing itu masih ditopang terutama sekali oleh tiang utama, pengakuan bahwa tiada 
tuhan selain Alloh dan bahwa Muhammad adalah pesuru Alloh, tetapi tiang ini dikelilingi oleh rampai-
rampai karya hiasan yang sangat tidak cocok dengannya, yang merupakan pencemaran atas 
kesederhanaannya yang agung. Adapun tiang empat yang lain, yang merupakan tiang-tiang penjuru, 
tampak bahwa beberapa daripadanya sudah jadi lapuk karena waktu, sementara beberapa tiang 
baru yang menurut ajaran ortodoks tidak layak menyangga bangunan suci itu telah didirikan di 
samping tiang lima yang asli dan sampai tingkat tertentu telah merampas fungsi ting-tiang aslinya. 

 
Hurgronje khususnya menunjuk kepada Aceh di Sumatra Utara, tetapi kiasannya tidak 
berlaku bagi Jawa, di mana tiang-tiang itu hampir-hampir tak Nampak lagi di tengah-
tengah banyak penopang lainnya. Kecuali keyakinan bahwa mereka itu beragama Islam 
dan bahwa menjadi orang Islam adalah sesuatu yang terpuji (Geertz, 1983: 169). 

Novel Hubbu karya Mashuri pemenang juara 1 sayembara novel Dewan Kesenian 
Jakarta (DKJ) tahun 2006, adalah salah satu karya sastra Indonesia yang merupakan hasil 
dari satu proses panjang interkulturalisasi berbagai budaya di Indonesia, secara khusus 
termasuk di dalamnya pilihan terhadap sastra berbahasa Indonesia. Tercermin dalam 
novel Hubbu bagaimana upaya seorang tokoh dalam cerita yaitu “Abdullah Sattar atau 
biasa di panggil Jarot” mengemban atau membawa nilai-nilai keislaman sekaligus 
menjaganya dalam pola kehidupannya kesehariannya. Jarot yang memang terlahir dari 
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keluarga pesantren mengalami suatu perubahan lingkungan tempat dimana berada dan 
bertempat tinggal, di tempat tinggal itu lah terjadi asimilasi dan atau akulturasi budaya 
Islam, jawa dan pergaulan “ala barat” (kebebasan individu). 

Sastra (Indonesia) merupakan hasil dari satu proses panjang interkulturalisasi 
berbagai budaya di Indonesia, secara khusus termasuk di dalamnya pilihan terhadap 
sastra berbahasa Indonesia. Berbagai budaya yang dimaksud meliputi kompleksitas dan 
level genre budaya di dalam masyarakat yang dikemas ke dalam karya sastra. Dalam 
konteks ini sastra dapat dijadikan ajang representasi bagaimana proses-proses budaya 
yang telah dan sedang terjadi, dan bahkan kemungkinan proses kearah mana 
kebudayaan akan berlangsung di masa depan (Salam, 2011: 41). 

Batas-batas tertentu nilai-nilai ras dan etnisitas dapat dipertemukan dengan 
adanya proses asimilasi atau akulturasi. Asimilasi adalah suatu kepercayaan bahwa 
kebudayaan bisa bercampur dan menimbulkan kebudayaan baru. Biasanya kebudayaan 
lama bisa menghilang dan masyarakat memperbarui budayanya sesuai dengan 
perkembangan, konteks yang menentukan kea rah mana perkembangan itu harus 
dibawa. Sementara itu, akulturasi adalah suatu proses sosial bertemunya dua kebudayaan 
atau lebih. Biasanya kebudayaan asli orang tersebut tidak hilang, tetapi seolah mengalami 
“modifikasi” (Salam, 2011: 47). 

Dalam latar belakang ini, bisa di munculkan tiga hipotesa awal penelitian ini 
diantaranya: pertama, bagaimana novel Hubbu ini menggambarkan Interkulturalisme 
nilai-nilai  asimilasi Islami dalam tokoh Jarot yang memang berbasis dari keluarga 
pesantren; kedua, relasi negosiasi Interkulturalisme terjadi antara nilai-nilai asimilasi 
keislaman terhadap perilaku anak-anak modern; dan ketiga bagaimana terjadinya 
akulturasi antara nilai keislaman dan kehidupan keseharian di kota-kota besar dan 
kampus. 

 
Budaya Asimilasi Nama Islam dan Prilaku 

Islam adalah sebuah agama kenabian etis (ethical prophecy). Putusnya hubungan 
antara Muhammad dengan tradisi adalah tajam dan jelas, dan pesan yang dibawanya, 
atau pesan Tuhan yang diwahyukan kepadanya pada pokoknya merupakan rasionalisasi 
dan penyederhanaan. Di tempat yang tadinya terdapat banyak tuhan, ia mengajarkan 
keesaan Tuhan. Di mana ada pengejaran kesenangan diri yang tak terbatas, ia 
menganjurkan sekedar sikap menahan diri (asceticism), melarang minuman keras dan 
perjudian. Ia menolak simbolisme yang berlebihan, menyederhanakan upacara 
peribadatan, memproklamirkan bahwa ajarannya adalah universal dan menganjurkan 
perang suci terhadap mereka yang tidak beriman. Walaupun Muhammad melihat dirinya 
sendiri semata-mata sebagai wahana bagi sabda Tuhan, tetapi arah minat keagamaannya 
tidaklah transcendental melainkan berpaut kepada dunia nyata. Reaksinya terhadap dunia 
manusia yang ditemukannya tidak merupakan sebuah penolakan yang radikal, suatu 
pelarian kepada mistik dengan kejijikan dan keputusasaan, tetapi merupakan sebuah 
percobaan langsung untuk menguasai secara aktif (Geertz, 1983: 165). 

Gambaran diatas mencerminkan bagaimana Abdullah Sattar yang bisa d panggil 
Jarot dalam perjalanan masa kecilnya di daerah Alas Abang diperkenalkan nilai-nilai 
keIslaman seperti apa yang di contohkan oleh Muhammad utusan Alloh. Tercermin dari 
sebuah nama Abdullah Sattar:  

 
Harapan pemberian nama asli Abdullah Sattar adalah doa: agar aku bisa seperti tokoh itu, seorang 
sufi ternama yang mendirikan Tarekat Sattariyah. (Mashuri, 2007: 19) 
 
Dengan pemberian nama baik tersebut diharapkan Abdullah Sattar menjadi 

menusia yang baik dan berguna untuk kehidupannya sebagaimana yang dicontohkan oleh 
nabi Muhammad. Termasuk memang pemberian nama-nama setiap orang yang beragama 
Islam menggunakan nama-nama yang baik menurut ajaran agama. Memang benar 



174 
 

Konferensi Internasional Kesusastraan XXII UNY-HISKI, 2012 

pemberian nama bagi kebanyakan orang beragama Islam adalah doa dan keselamatan 
bagi orang yang punya nama tersebut. 

Pada ujung-ujungnya sastra Indonesia merupakan proses interkulturalisasi 
berbagai budaya dan cara kehidupan dipraktikkan (Salam, 2011: 42).  

Benar apa yang di katakana Salam di atas, ketika masa kecilnya ternyata Abdullah 
Sattar ini memiliki kebiasaan yang lain dari kebiasaan anak yaitu menyenangi permainan 
bakar-bakaran memegang korek api: 

 
Kesukaanku lainnya adalah suka bermain-main dengan sesuatu yang berbahaya. Kata ibu, sejak usia 
balita aku gandrung api. Aku tak boleh bersanding dengan dian, obor atau korek api. Aku pasti main-
main dengan benda itu. (Mashuri, 2007: 17). 
 
Akibat suka bermain-main dengan api tersebutlah ada sebuah kejadian yang 

membuat Abdullah Sattar  tidak dipanggil lagi dengan nama aslinya tetapi di panggil 
dengan nama Jarot. 

 
Jarot itu nama tokoh dalam sebuah film, ia seorang musuh, seorang lelaki busuk, dan pengkhianat. 
Kesukaannya membakar rumah dan kampong, serta main api (Mashuri, 2007:19). 
 
Memang dapat kita lihat dari Fragmen-fragmen yang tergambar di atas bahwa 

proses interkulturalisme sudah terjadi dalam pemberian nama. Nama Jarot yang terus 
menjadi nama panggilan Abdullah Sattar menjadi pengganti selamanya ketika pergaulan 
keseharian atau pun pergaulan di mana-mana, hingga beranjak dewasa, saat-saat 
memasuki perkuliahan dan sepanjang hayatnya Jarot selalu melakat. 

Sementara itu, dalam perspektif pembicaraan di sini, interkulturalisme justru 
menjelaskan factor-faktor, proses dan mekanisme, atau kea rah mana proses 
interkulturalisme dalam karya sastra. Artinya, sudut pandang interkulturalisme adalah 
suatu upaya yang mencoba menjalankan relasi-relasi antarbudaya, proses-proses 
negosiasi (Salam, 2011:42). 

Nampak apa yang diungkapkan oleh Salam di atas pada perubahan nama dari 
Abdullah Sattar menjadi Jarot menjadi sebuah negosiasi dari perbuatan seorang anak 
sebagai tokoh utama dalam novel Hubbu. Abdullah Sattra adalah pemberian nama dari 
mbah yang diangap memberikan nama kebaikan untuk pengguna nama tersebut. 
Kemudian terjadi negosiasi akibat kelakuan tokoh utama yang suka bermain api dan telah 
akan membakar tempat pengajian atau langgar mbah. Alhasil api dapat dipadamkan dan 
mbah menyebut nama Jarot sebagai hasil dari kerja buruk sang anak. 

Sedangkan tingkah laku Jarot selalu di arahkan dengan hal-hal yang sudah 
menjadi teradisi pendidikan Islami. Sejak usia kanak-kanak Jarot di arahkan dengan 
mengaji, sembahyang, juga menghafalkan kalimat-kalimat Al-Quran. 

 
Jarot terbiasa menyebut sekolahnya sekolah Arab. Semestinya, madrasah. “Nashara’yanshuru 
nasran...” Jarot langsung tancap hapalan di hadapan seorang Us’tad. Ruba’I, namanya (Mashuri, 
2007:21). 
 
Selain bersekolah di sekolahan agama Jarot juga mengenyam pendidikan sekolah 

Jawa disitu Jarot mendapatkan pelajaran wejangan ajaran Sunan Kalijaga yang dikemas 
dalam sebuah tuturan tanya jawab antara orang tua dan anak. 

Begitulah pendidikan Islam yang dilakukan tokoh Jarot dalam novel Hubbu hingga 
beranjak dewasa dan melanjutkan perkuliahan ke kota Surabaya, dengan berbagai 
tantangan dan problem-problem yang panjang yang harus dilalui oleh Jarot sebagai tokoh 
utama dalam novel Hubbu ini. 

Dalam ingatannya pula tokoh Jarot selalu membayangkang bagaimana ia 
memahami dan mendalami tentang Sastra Gendra yang selama hidupnya belum pernah 
mampu menyingkap apa makna terdalam dari karya tersebut. 
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Aku menepisnya, lalu aku buka buku kecil dari Andik untuk mengusi resah. Tetapi aku lagi-lagi dibuat 
tak berdaya, karena begitu membuka, aku langsung tertambat pada sebuah judul: SASTRA GENDRA 
(Mashuri, 2007:17). 
 

 Bukan hanya itu saja yang dilakukan oleh Jarot, ada pula pekerjaan Jarot yaitu 
menonton wayang atau pun berguru kepada Wak Tomo seorang ahli kealiran kebatinan 
Jawa, oleh para penganut Islam tradisional kelakuan itu diangap dosa. 
 
Budaya Asimilasi Islam di Kota 
 Dalam dunia Islam di Indonesia, lahirnya gerakan pembaharu dapat dilihat 
sebagai usaha untuk mencari etik baru itu (bisa dikatakan ada proses Interkulturalisme). 
Para pengamat sering menyebutkan adanya semacam rasionalisasi budaya Islam individu, 
sehingga umat Islam yang hidup dalam tingkat ekonomi agraris dan prakapitalis dapat 
mengejar ketinggalannya. Dari sejarah kita melihat bahwa memang ada pembaharuan 
konseptual berupa penafsiran kembali ajaran-ajaran agama, dan pembaharuan 
intitusional berupa tumbuhnya lembaga-lembaga baru. Baik dalam tingkat individu, 
lembaga-lembaga, maupun umat Islam pada umumnya Nampak pembaharuan etika itu 
sangat segar terasa pada dasawarsa kedua abad ini. Munculnya asosiasi-asosiasi baru 
adalah pertanda perubahan etika itu. Namun permasalahannya bagi umat Islam sekarang 
ialah perkembangan ekonomi pasar telah demikian jauh dari perkembangan pada 
permulaan abad ke-20, dan lebih cepat lagi dengan adanya pembangunan nasional. 
Kiranya pada bidang ini perlu ada sekali lagi pembaharuan etika untuk mengatasi 
masalah-masalah baru. Etika baru itu haruslah bukan saja reaksi terhadap aktualitas, 
tetapi juga mampu menumbuhkan realitas-realitas baru (Kuntowijoyo, 2006: 147). 
 Gambaran diatas memang sesuai dengan gambaran apa yang terjadi dalam 
kehidupan tokoh Jarot dalam novel Hubbu. Jarot yang tinggal di kota besar seperti 
Surabaya mengalami banyak sekali perubahan-perubahan terutama perubahan tempat 
Jarot tinggal, perkawanannya juga sudah berubah. Teman-temannya Jarot di kampus 
lebih berpolalaku model dunia “barat” kurang melakukan acara-acara ritual-ritual 
keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. 
 Sehingga pada suatu hari Jarot di datangi seorang laki-laki dalam mimpinya yang 
hanya menggunakan cawat saja untuk menutupi kemaluannya. Mimpi itu seperti sudah di 
gambarkan bahwa orang semakin kehilangan budaya religiusnya ketika berada pada 
lingkungan perkotaan yang sangat mendukung modern. Apa yang di ucpkan Jarot ketika 
tersadar dari mimpi: 
  

Aku bukan pemuja kegaiban, aku begitu mencintai kehidupan, tentunya kehidupan dengan segala 
renik dan gaungnya (Mashuri, 2007: 11). 

 
 Dalam fragmen di atas dapat digambarkan bahwa Jarot mulai mengalami 
kegelisaan dalam kehidupan di perkotaan, bisa dikatakan terjadi akulturasi yaitu proses 
sosial bertemunya dua kebudayaan atau lebih, kebudayaan asli orang tidak hilang tetapi 
seolah mengalami modifikasi. 
 Persahabatan Jarot dengan Putri Sulistyorini, sosok perempuan masa kini, jiwanya 
modern, terbuka dan tak risih jika berhadapan dengan pria. Untuk mengungkapkan 
perasan dan pikirannya pun ia tak perlu sembunyi-sembunyi, tak ada kesan takut atau 
ragu, kukira perempuan saat ini memang seharusnya begitu, berkepribadian kuat dan 
cerdas, ungkap Jarot. Nampaknya memang perilaku kehidupan tak terelakan lagi seperti 
itu. 
 Jarot dengan berbekal basik nilai-nilai Islami yang dipelajarinya mulai terjadi 
Interkulturalisme; perubahan sedikit demisedikit dari pola hidup yang semenjak kecil Jarot 
lakukan di Alas Abang kampungnya. 
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 Begitu kakiku sampai di perpustakaan kampus, aku langsung ke lantai tiga. Aku baca madah-madah 
kuno yang terangkum dalam kitab Bhagava Ghita yang telah diterjemahkan, di sebuah pojok dekat 
jendela selatan (Mashuri, 2007: 78). 

 
 Nampaknya keterbukaan pembacaan buku-buku diperpustakaan juga 
mempengaruhi pola pikir dan pandangan tokoh Jarot. Ada pengaruh asimilasi dalam 
pembacaan buku atau kitab-kitab yang memang berlainan keperyaan dalam ritual-ritual 
riligius.  
Sedangkan Putri memang berasal dari keluarga yang bebas dengan pola pendidikan yang 
bebas pula, tidak mengenal pendidikan pesantrenan dan hampir tidak pernah melakukan 
ritual atau proses religiusitas apa yang selalu dilakukan Jarot. 
 Negosiasi-negosiasi nilai mulai terjadi antara tokoh Jarot dan Putri ketika mereka 
berdiskusi, bergaul dan melakukan aktifitas-aktifitas bersama, sehingga tokoh Jarot 
kadang-kadang lebih mengalah untuk mengikuti kemauan tokoh Putri. 
  

Aku memang tidak bisa menolak, aku selalu berada di antara jawaban ya dan tidak. Sejak itulah, 
arus masalah yang berkutat pada diri Putri mengalir ke aku (Mashuri, 2007: 61).  

 
 Nampak terlihat negosiasi terjadi di dalam diri Jarot yang selama ini yang 
dilakukannya dalam membahagiakan perasaan Putri walaupu Jarot sendiri mulai 
terakulturasi dalam hidupnya. 
 Kegoyahan Jarot juga Nampak ketika Putri meninggal akibat kecelakaan mobilnya 
yang masuk jurang bersama mantan kekasih Putri baru pulang dari luar negeri. Terjadi 
lah kegoncangan-kegoncangan kehidupan yang dialami oleh Jarot setelah ditingalkan oleh 
Putri yang dengan tanpa kesadarannya ternyata Jarot memendam rasa cinta kepada 
Putri. 
 
Hijrah ke Kalimantan Sebagai Budaya Modifikasi 

Dengan menjadi dosen dikalimantan Jarot tetap mengenang kejadian-kejadian 
masa lalunya dan berusaha mengembalikan citra dirinya sebagai orang yang Islami 
dengan meninggalkan semua yang berbau keduniawiannya. 

Nampak di penghujung akhir hayat Jarot melakukan suatu asimilasi atas 
pengalaman-pengalamannya yang masa lalu, menghayati hidup dengan mengamalkan 
ilmu yang dia dapatkan dari bangku kuliahan. Jarot merasa ingin menebus dosa-dosanya 
yang terlampau menumpuk akibat masalalunya yang agak kelam akibat pergaulan yang 
terlalu mengagungkan perilaku “budaya barat”. 

Dalam batas-batas tertentu nilai-nilai ras dan etnisitas dapat dipertemukan dengan 
adanya proses asimilasi atau akulturasi. Asimilasi adalah suatu kepercayaan bahwa 
kebudayaan bisa bercampur dan menimbulkan kebudayaan baru (Salam, 2011:46). 

Pada akhirnya memang Jarot menjadi sejarah yang tak pernah terlupakan 
sebagaimana generasinya menjadi suatu pencarian sejarah oleh sang anak yang bernama 
Aida. Aida adalah anak kandung Jarot sendiri, Aida ini yang mencari sejarah ayahnya 
yang seorang interkulturalisme Islam, Jawa dan abad modern. 

 
Negosiasi Masa Lalu 

Karya sastra dapat ditempatkan sebagai satu karya “etnografis” tertentu, sebagai 
satu tulisan persentuhan antarbudaya, antar pengarang dan budaya tertentu. Cara 
pandang narasi-narasi, dan artikulasi merupakan masalah yang penting untuk dikaji 
karena karya sastra menjadi wadah negosiasi antar dua kultur atau lebih yang berbeda 
(Salam, 2011: 42). 

Dalam diri Jarot sebagai tokoh utama memang terjadi persoalan-persoalan 
kehidupan cukup pelik atau terjadi negosiasi-negosiasi pola hidup dari semenjak ia 
menginjakkan kakinya di daerah paling bebas dari Alas Abang yaitu Surabaya yang 



177 
 

Konferensi Internasional Kesusastraan XXII UNY-HISKI, 2012 

menjadi batu loncatan kehidupannya sehingga tak mau kembali ke Alas Abang, lebih baik 
meninggal di daerah perantauan yaitu Kalimantan. 

 
Hari menjelang senja, ketika aku masuk ruang perpustakaan keluarga. Begitu berbeda di ambang 
pintu, aku merasa berada di padang terbuka. Cakrawala demikian terbentang, kumpulan zenith di 
pelupukku. Deretan rak-rak buku seakan menjelma labirin, siap mengantarku menjelajah ke wilayah-
wilayah jauh, bahkan menjebakku ke dunia yang sama sekali tak pernah kutempuh (Mashuri, 2007: 
141). 
  
Pada akhirnya memang benar bahwa sastra Indonesia merupakan hasil dari suatu 

proses panjang interkulturalisasi berbagai budaya di Indonesia, secara khusus termasuk di 
dalamnya pilihan terhadap sastra berbahasa Indonesia termasuk pula novel Hubbu karya 
Mashuri ini. 

Terdapat didalamnya berbagai negosiasi-negosiasi kebudayaan, juga terjadi 
asimilasi serta akulturasi budaya yang merupakan dasar kebudayaan bangsa Indonesia.  
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Abstract 

Stories of migrant workers have been printed out in newspapers and magazine. They also 
have been reviewed on blogs and television. No wonder the society is fully aware of their stories 
both good and bad. Actually people have read the information mainly from the journalists’ point of 
view which captured the migrant workers’ stories in their own way. Whether the stories reveal the 
true story of the migrant workers life or not is still one big question for all of us, the reader. 
Therefore, another challenge dealing with migrant workers’ stories comes up when an anthology of 
migrant workers’ short stories is published.  

This article will discuss an anthology of migrant workers’ short stories entitled ‘Kisah 
Inspirasi TKW Singapura: Dari Hati dan Cintaku’ which is written by the migrant workers who work in 
Singapore. The writers who have contributed in the anthology are those who are living at Singapore 
at the moment and also the returnee. They are the member of a virtual community, named BMI 
Singapura. This community or group is the one which unify and accommodates them to publish their 
stories. 

The anthology is interesting since it offers a different taste of migrant workers’ stories. This 
new taste, then, will be further discussed in order to find out the identity, expectation and reality of 
the migrant workers’ life as recognized in the anthology. It will surely expose the other side of 
migrant workers’ life which is not captured yet by the journalists since the stories are written by the 
migrant workers themselves. Yet, stories are stories. They are infected by imagination. However, 
they also show the true virtue of the author, the migrant workers themselves. How do the migrant 
workers in Singapore deal with themselves and their masters are the focus which will be discussed 
the most. How do they identify themselves in their new environment is another thing to be 
considered. Brought by the migrant workers themselves, their stories surely offer another 
atmosphere of the true feeling revealed in the anthology. 

  
 

Keywords: expectation, identity, migrant workers, reality 
  

 
 

1. Introduction 
Stories of migrant workers are things that have been the limitless tales to tell. As 

time goes by the stories of migrant workers are not only written by the journalist but also 
by the migrant workers themselves, both those who are still working at the moment and 
the returnees. The spirit of writing among the migrant workers is amazing. Today, we can 
easily found migrant workers producing the creative work, novels and short stories orderly 
stacked in the bookstore. They have successfully proved that they are not only capable in 
doing physical jobs like doing house chores (most migrant workers work as Domestic 
Worker) but also activities which requires thinking such as writing. Their background as 
migrant workers has highlighted the reality that they have produced sophisticated works. 
This phenomenon brings me to try writing this article in the effort of cutting open their 
works. An anthology of migrant workers has become one alternative attempt to uncover 
                                                             
40 To be presented in Konferensi Internasional Kesusasteraan XXII 
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their works of art. ‘Dari Mata dan Hatiku’ that was published in 2012 (AG Publishing), is 
written by Nessa Kartika and friends who are the member of a virtual community 
(Facebook Group) named BMI Singapura. This anthology is a collection of short stories 
written by migrant workers who are still working at the moment and also the returnee. It 
consists of 26 stories, 175 pages long.  

 
2. Identity 

In every system of identity construction, there has to be a hierarchy of norms, as 
well as lateral, reciprocal relations, and this requires people to be ‘judgmental’, in as much 
as they must have the criteria to condemn certain kinds of behavior or judgments and 
approve of others (Schopflin, 2001: 2). Stets and Burke (2000: 224) mention that through 
the process of self-categorization and identification, an identity is formed. Dealing with 
social identity, Hogg and Abrams (1988) in Stets and Burke (2000: 225) add that in social 
identity theory, a social identity is person’s knowledge that he or she belongs to a social 
category or group. A social group is a set of individuals who hold a common social 
identification or view themselves as members of the same social category. Related to 
migrant worker, it also turns to be called a social group.  

Stets and Burke (2000: 226) further add that according to Turner et.al (1987) 
much of social identity theory deals with inter group relations—that is how people come to 
see themselves as members of one group/category (the in-group) in comparison with 
another (the out-group), and the consequences of this categorization, such as 
ethnocentrism. Dealing with migrant workers, we can see that the Domestic Worker (DW) 
identify themselves as the in-group and their masters as the other (out-group). Each has 
their own roles which determine their attitude including the way the act and re-act towards 
one to another. 

 
3. Expectation and Reality in Literature 

Capturing expectations and realities in literary works surely need an in-depth 
reading. In identifying expectation, one must seek for motivation. People do something 
because they have reasons to do it or they have something to be achieved. It is, then, 
known as a motivation. Motivation basically means as incentive or drive. This 'classic' 
theory which is developed by Abraham Maslow concerns on the premise that human's 
need can be classified into five levels known as hierarchical needs. The five needs are the 
physiological needs, the needs for safety and security, the needs for love and belonging, 
the needs for esteem, and the need to actualize the self (Boeree, 2006). When people are 
motivated to do something, they definitely expect to have their goal achieved. Expectation 
is revealed from the goal they set to fulfill the needs. In literature, expectations of a 
character are gained from their utterances and the way they act and re-act. To reveal 
realities in literary works, one must search the possibility of sameness with the real world 
facts. Literary realism in its conventional mode is often referred to as mimetic in that it 
creates the illusion in language of a faithful reflection of the world (Castle, 2007: 316).  

 
4. A Glance of group BMI Singapura 

This group has been created by Nessa Kartika, a returnee, who has worked in 
Hong Kong and Singapore. In the introduction of the anthology, Nessa stated that BMI 
Singapura is made as an attempt to unify Indonesian Migrant Worker in Singapore, as 
suggested by Bapak Ahmad Djatmiko who was the counselor of Indonesian Embassy in 
Singapore. As time goes by, the group has grown up and turned to be the virtual melting 
pot. However, not only migrant workers who have joined group BMI Singapura but also 
Indonesian students in Singapore, Indonesian who live in Singapore and those who 
concern with migrant workers. 
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As a virtual melting pot, this group has accommodated its members to share 
information and experience, especially experience in writing. Such group has ensured one 
important point of view that through writing they will never be alone. As a result, ‘Dari 
Cinta dan Hatiku’, then, becomes the manifestation of their hard work in the group, 
sharing stories of their life experience.  

 
5. Discussion 

Most stories in ‘Dari Mata dan Hatiku' describe their life as migrant workers. Some 
of the stories uncover their life experience (as migrant worker) including their relationship 
with their master which is not revealed yet by the media. Such experience is captured in 
this anthology. In this discussion, limitation is made to shorten the scope. Since the main 
focus of this article is to cut open the identity, expectation and reality of the migrant 
worker, therefore, I will only take stories which contain such issues. The discussion, then, 
falls into 2 categories. First is identity and second is expectation and reality. Identity deals 
with how the character in the short story perceive themselves as migrant worker and how 
they perceive others’ perception on their existence as migrant worker. Expectation reveals 
their wishes of being migrant workers and reality attempts to show the real life the 
migrant workers have to deal with. Reality uncovers the complicated life around the 
migrant workers themselves. Expectation and reality relate each other, therefore, one 
discussion is provided to accommodate them. 
a. Identity 

Identity revealed in the anthology shows that the characters are fully aware of 
their existence of being domestic worker (DW) which is considered as a subordinate job in 
Indonesian society. This kind of job has become the last resort to earn money. The fact 
that anyone can do this job perfectly as long as they are physically healthy has formed a 
perspective that DW is a kind of unskilled manual worker. As a result, DW is often 
underestimated and this builds a negative image of being DW.  

In the anthology this kind of feeling is clearly shown and it affects the attitude of 
the characters towards their masters. It also shapes their perceived identity as a migrant 
worker. They consider themselves lower than others, in this case, their masters. In the 
anthology, it is clearly seen that migrant workers have already brought their given identity 
from Indonesia. Being a DW, they put themselves low. It shows that they acknowledge 
themselves with their social identity, as DW (migrant worker). They are no Lastri or Surti. 
They are only known as DW (migrant worker). DW as social group has certainly affected 
the way to act and re-act towards one another. In this case the way the characters (as 
DW) act and re-act is based on their perceived identity as DW (migrant worker). It is only 
in-group (of being DW/migrant worker) and out-group (their masters) that matter. 

In ‘Untukmu’, Lastri sees that ethnicity also becomes one main pointer in identity. 
Chinese are dominant in Singapore, marked as the masters, while Lastri (non-Chinese) is 
considered the weak one (the servant). It clearly shows that individual is not seen as they 
are. People are known from the social identity, social attributes. It happens when Lastri is 
taken to the mall by her masters. She sees that most of the mall visitors are Chinese (the 
masters, the dominant group). The non-Chinese visitors are the DWs who work for the 
Chinese family. Lastri takjub dengan isi seluruh Mall yang beretnik cina secara harfiah. 
Bahkan hanya segelintir pengunjung yang bukan orang cina. Mereka itu para pembantu 
rumah tangga yang diperkerjakan keluarga cina (p.5, Untukmu). 

The social identity perceived then manages what role they have in their social life. 
What a master or servant should behave and do are things that matter. In Lastri case, this 
perceived situation has formed the relationship between Lastri and her master that a 
servant is supposed to serve her master. However, Lastri’s master shows different attitude 
towards her. Her master does something which is not suitable for her as master. It is 
when her servant, Lastri, got tired of her work; Lastri’s master comes to massage Lastri. It 
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brings an awkward situation since in Lastri’s perception it is servant who should do such 
thing. In this case, Lastri recalls her perceived identity as DW that a master is supposed to 
be served not the opposite. As seen on page 10, Lastri feels embarrassed to let her master 
massage her. In her mind, it is her who is supposed to massage her master. “Sabar ya…” 
Madam memijat bahu Lastri, Lastri hampir mengelak karena jengah. Bukankah seharusnya 
ia sebagai pembantu yang memijat majikannya? Madamnya memang sangat baik dan 
perhatian. (Untukmu, p. 10) 

In Pernikahan Suci, a case comes up dealing with marriage which brings in the 
identity of being DW. In the story, the master, who is a widower, would like to marry his 
servant. Such a situation definitely brings Surti, our heroine, into confusion. A wide gap 
between them is one thing to consider. Similar to Lastri (Untukmu), Surti also recalls her 
perceived identity to respond her master’s proposal. The fact that she is only a servant, a 
high school graduate from village, troubles her mind. She is afraid that people will mock 
her when they learn that Surti marries her master. Such condition shows that people 
consider others’ concern to do action. In Surti’s case, she puts others first instead of hers. 
The in-group identity affects the individual to re-act towards thing from the out-group. 
Surti herself, actually, does not mind if she marries her master. However, this thing is not 
common for her. Therefore, she needs time and a deep thinking to respond her master’s 
proposal. 

 
Jujur, aku sebenarnya mau saja diajak menikah sama orang yang sudah mapan, handsome dan 
baik hati. Aku hanyalah orang kampung, pekerjaan saja jadi babu dan pendidikan sebatas SMA. Apa 
aku tidak diketawakan semut, tengu atau kutu, ya? Hatiku berkecamuk tidak keruan…Tiba-tiba 
kepalaku pusing memikirkan semua ini. (Pernikahan Suci, p. 27) 
 
However, a happy ending ends the story perfectly. Finally, Surti accepts her 

master’s proposal. The writer of ”Pernikahan Suci” adds a kind of memo at the end of her 
short story. She congratulates the marriage of her friend to a Singaporean. It seems that 
this kind of issue is not merely a story. It is an inspired story, taken from the fact that it 
actually happens. 

Another issue of master and servant relationship also appears in ‘Mungkin Aku 
yang Salah’. A no name character opens the story by questioning her identity as migrant 
worker and that it marks the demarcation line between master and servant. This clearly 
shows that both have their own roles and it will be impossible for a servant to have ‘a 
special relationship’ with her master and vice versa. Such a cliché appears in this story 
however as a captured point, such case might happen in the real life of a migrant worker. 
Aku sadar, aku hanya seorang buruh migran, sedangkan kau, anak majikan. Mencintaimu, 
ibarat pungguk yang merindukan bulan. (Mungkin Aku yang Salah, p. 88) 
The heroine apparently falls into the charm of the master’s son till she gets pregnant. 
However, when her masters find out that the father of the baby is their son, they deny it 
perfectly. They believe that it is completely nonsense for a servant to have a special 
relationship with their master. As a result, the heroine is the one to blame. She is 
requested to be taken back to Indonesia. However, after all the bad things she gets, she 
blames no one, not even the master’s son who puts her into misery. On the contrary, she 
blames herself. She blames herself for anything happens just like typical servant in Java 
who is ready to risk their life. Mungkin akulah yang pantas disalahkan….Bukan kamu 
ataupun orangtuamu (Mungkin Aku yang Salah, p. 90). 

In ‘Supir Taksi’, a different story comes to show us that there are people who see 
DW differently. Though ‘Supir Taksi’ is considered shorter than other stories in the 
anthology, it brings different atmosphere towards the reader. It tells about the character’s 
experience in a taxi. From their conversation, the character learns that the taxi driver finds 
her different from other DW. The way the character brings her makes the taxi driver to see 
her differently. Identity not only comes from the appearance but also from the way people 
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bring themselves. Silly! dalam hatiku, penampilan seperti ini dibilang kerja di kantor (Supir 
Taksi, p. 138). The way the taxi driver assumes has thing to do with social identification. 
The taxi driver has stored a perceived identity of DW. However, the heroine does not show 
the typical attitude of DW. Therefore, such amazement comes when the taxi driver finally 
knows that the heroine is DW.  
b. Expectation and Reality 

In this section, I try to cut open expectations and realities captured in the 
anthology. An in-depth reading has been done to map the expectations and realities of the 
stories in the anthology. The result, then, falls into some categories namely (1) problem 
solving; (2) A better life (a secured financial matter) and (3) cases. Problem solving and 
cases are the realities captured from the anthology while a better life is the expectation 
noted.  
(1) Problem solving 

Being a DW brings many hopes and expectations for their future. Revealed from 
the anthology, becoming a migrant worker is the alternative of solving their problem of 
life, the financial problem. The difficulties of life bring our characters in the anthology to 
find another way of earning, becoming migrant worker. As described in “Untukmu”, 
“Perjalanan Hidupku”, “Maafkan Aku Pergi”, “Menjaga Kehormatan”, “Cermin Jiwa”, 
“Mencari Rejeki di Luar Negeri”, “Persembahan untuk Bapak”, “Alasanku Bekerja di Luar 
Negeri”, the main reason why they work in Singapore is because they have financial 
problem. The fact that they have difficulties in finding jobs in Indonesia brings them to 
leave their home, as seen in the following quotations: 

 
Lastri memilih menjadi TKW karena kesulitan mencari pekerjaan di Indonesia…ia memang memilih 
untuk bekerja ke luar negeri karena ingin mencari uang dari pada nganggur di rumah. (Untukmu, p. 
8) 

 
Aku kasihan melihat Ayah dan Ibu seperti itu… kuputuskan untuk pergi mencari uang untuk 
membantu mereka. (Maafkan Aku Pergi, p. 53) 
 
Tapi sejak ayah meninggal, kehidupan kami sekeluarga berubah drastis…bermodal ijazah SMA, aku 
meminta restu Ibu untuk menjadi TKW.(Menjaga Kehormatan, p. 69) 
 
Most of the returnees often show that after working abroad their financial problem 

is solved. They also have nice houses and do businesses. Such realities simply motivate 
others to try their fortune by becoming migrant worker. However, other problem which 
leads to financial problem emerges, divorce. Divorce puts women and children as the main 
victim. As a widow with/without children, the characters are reluctant to rely on their 
parents. Having divorce brings them another financial problem. Therefore, they assume 
that they do not have other choice except to be a migrant worker. As noted in the 
following quotations: 

 
Dengan julukan janda kembang dari orang di sekitarku membuatku tidak betah hidup di kampung. 
Akhirnya aku memutuskan untuk bekerja di Singapura sebagai TKW meskipun dalam hati tidak ada 
niat langsung melainkan keadaan terpaksa (Perjalanan Hidupku, p. 37) 
Dengan seribu impian aku bertekad pergi keluar negeri untuk membiayai kebutuhan anakku. 
Kutinggalkan anakku pada asuhan orang tuaku (Demi Sebuah Cita-cita, p. 140) 
 
In short, financial problem becomes the main reason why the characters push 

themselves to leave their home in search of fortune. This also shows how they have to 
fulfill the basic need, the physiological needs. 

(2) A better life 
People always expect for the best in their life and so do the migrant workers. 

Briefly described in the anthology, all the characters hope to have a better life indeed. 
Most of them also expect the best thing for their future even when difficulties begin to fill 
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their life as a DW. As in “Mencari Rejeki di Luar Negeri”, the heroine is afraid of coming to 
Singapore to try her fortune. However, her strong will keeps her in spirit to walk on. Ini 
pertama kali aku berpijak di bumi Singapura sebagai pekerja rumah tangga, segunung 
harapan untuk mencapai impian. Dengan bekal semangat aku berusaha menjalaninya 
walau tak seindah yang aku bayangkan (Mencari Rejeki di Luar Negeri, p. 122). She even 
expects to have other activity such as taking course. Sembilan bulan berlalu. Potongan 
agent pun telah lunas. Kini saatnya membangun impian…Kugunakan hari liburku dengan 
mengambil berbagai kursus…(Mencari Rejaki di Luar Negeri, p. 127). The clearest noted 
expectation is that by becoming migrant worker, the financial problem they have will be 
solved and they are able to keep it managed. As a result, after the basic needs are 
fulfilled, the higher needs emerge. Taking courses is one example the emerging of 
cognitive needs. 
(3) Cases 

Realities captured in the anthology are mostly about the life of migrant worker. 
Some realities are commonly heard however some are not. In ‘Dariku’, a sad experience 
appears. A story of a migrant worker who has worked for years but her husband has 
mistreated her. He wasted away the money she sent and infected her with AIDS/HIV. As a 
matter of fact, such experience really happened. Statistic has shown that AIDS/HIV has 
spread among the migrant workers. The saddest part is that they are infected by their 
husbands. 

 
Tapi apa yang dia kerjakan selama di Singapura tidak ada hasilnya. Ternyata uang yang dia kirimkan 
selama ini dihabiskan oleh suaminya. Untuk berjudi, minum dan main perempuan. (Dariku, p.49) 
…saat itulah baru ketahuan bahwa dia kena sakit AIDS. Dia ketularan dari suaminya yang gila perempuan, 
gonta-ganti perempuan dan akhirnya dia dipulangkan ke Indonesia (Dariku, p. 50) 
 

Another reality noted from the anthology is about having relationship with other 
worker/citizen. This phenomenon is not peculiar since there are several stories which 
reveal the experience of having interracial relationship. As in “Balada Cinta Surti”, 
“Pernikahan Suci”, “Cintaku di Library”, “Mungkin Aku yang Salah”, and “Sepenggal Kisah 
Bersama Sahabat”, all explicitly describe the interracial relationship. Ningsih, the heroine in 
“Sebelum Ku Pergi”, has a relationship with a Malaysian. Ningsih sudah tiga tahun kerja di 
sini dengan majikan Melayu. Majikannya baik menganggapnya seperti keluarga sendiri. 
Satu bulan sekali dia off day…Di pesta itu dia pun kenal dengan Zul, laki-laki asal Sabah 
yang bekerja di Singapura juga. (Sebelum Ku Pergi, p.128) 

In “Pernikahan Suci”, the heroine is going to marry her master, a Singaporean. 
There is nothing wrong by having an interracial relationship. However, things will be 
different when they have finished their contract and no longer extend it. One single 
possibility is that they have to end their relationship and come back to Indonesia. Such 
phenomenon happens in the story “Sebelum Ku Pergi”. Sehari sebelum Ningsih balik, dia 
izin keluar. Dia bertemu dengan Zul tapi dia tidak berani untuk bilang ke Zul bahwa esok 
hari dia akan pulkam. Hari terakhir bersama kekasih terasa berat, takut tuk meninggalkan 
dan takut melukai. ( p. 129) 

Other common realities are about the torture of the master. Most of migrant 
workers shown on television are those who have been tortured by the masters. Sri …, ibu 
khawatir. Ibu sering dengar berita di televisi banyak TKW disiksa. (Menjaga Kehormatan, 
p.69). Some stories tell about the daily life of DW briefly however they don’t tell much 
about torture. On the contrary, most stories tell about the good relationship between the 
DWs and the masters. In ‘Untukmu’, Lastri sacrifices her life to save her master’s son.  

Other reality captured in the anthology is about the relationship between the 
migrant worker and her family. It is about keeping the trust of each other. In ‘Pelajaran 
Hidup’, the character tries to show the reader that being migrant worker means struggling 
to keep the faith and the fact that they have already married or engaged. Aku termangu 
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sambil mengingat-ingat kisah pahit yang baru saja aku dengar dari Nanang…Sebagai 
seorang istri, aku harus menjaga kesetiaan yang sudah diberikan oleh suamiku. Apalagi 
diantara kami terbentang jarak yang sangat jauh memisahkan. (Pelajaran Hidup, p.101). 
Couples living separately increase the possibility of having problems such as affair. 
Statistic shows that divorce significantly increased in migrant workers family. It shows 
that living separately has increased the chance of divorce. 

 
6. Conclusion 

Dari Hati dan Cintaku is an anthology of migrant workers’ short stories which 
reveal the identity, expectation and reality of migrant workers’ life. Working as Domestic 
Worker (DW) which is a subordinate job in Indonesia brings them to keep in mind the 
perceived identity of Indonesian DW. It affects greatly the attitude towards others, 
especially their masters. Captured expectation and realities are shown briefly and they 
honestly describe them nicely. Getting a better life for the future is the most noted 
expectation. Realities described in the anthology range from the facts which are 
commonly heard and those which are new to the reader. In short, ‘Dari Hati dan Cintaku’ 
has another taste of story to offer and it is worth reading, a tale about the life of migrant 
worker. 
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Abstract 

 
It is said that that literary works do not come from empty imagination. The statement can 

be understood as although literary works are imaginative, writers use the social condition in their 
surrounding as literary objects. This paper aims to reveal how an author employs the facts, 
information, and experience to create a literary piece. Strong pressure and impact of political turmoil 
in Indonesia during the 1960s towards groups of people inspired Ahmad Tohari to write the trilogy of 
Ronggeng Dukuh Paruk. The discussion will be emphasized on the depiction of the poor isolate tiny 
village and its dwellers whom were dehumanized by the authority and their attempts to gain identity. 

The existence of literary work must have certain intentions of a writer as the members of 
societies who are very sensitively touched by particular situations and attempt to depict them. 
Exposing the hidden facts through literary works is important if we consider that as members of a 
society we should have balanced judgments. Any writers may collect the remnants of history which 
narrate the concealed human deprivation yet are not disclosed to the surface of reality.  

Revealing what was hidden in the ruin of a nation’s history is supposed to help the readers 
to have more angles and broader perspective about what occurred in the past time. In addition, the 
readers may also have better understanding about the dark sides of a history concerning the human 
degradation and injustice. Learning ‘the untold history’ from such literary works we can avoid 
prejudice, lessen the social crisis, and build understanding for the present and future. Literary works 
do not only function as entertainment tool, but also as source to give enlightenment to amend and 
enhance compassion in order to promote humankind. 

 
Key words: political turmoil, remnants of history, human deprivation   

  
 
 

Introduction 
Normally, a literary piece has a strong bound with the society. As a writer is also a 

member of a society, the works of a writer illustrate problems and facts which are found 
in the society. A literary piece is not a social fact, but its existence may be based on a real 
social condition. The problems and facts depicted in a literary piece can be associated 
with socio-historical values that occur in real life. Damono in Fajarini writes: A literary 
work does not stand in its isolation. It is created among the reality of human life. It also 
works for any authors; in creating a literary work, s/he cannot separate herself/himself 
from the reality of her/his environment.42  

In their writing, writers as members of a particular society employ some facts that 
took place in the past. Regarding Indonesian fiction, some writers engage with the 1965 
turbulence related to Communist Party.  This kind of fiction can be used as a means to 
obtain information which is unavailable in non-fictional work. Accompanied by historical 
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sources, when read carefully and used critically, works of fiction can enhance the readers’ 
understanding of a particular historical topic.   

Corresponding to Damono’s statements, Tohari wrote the trilogy with the 
inspiration from what he witnessed when he was young. Tohari disclosed that when he 
was very young he witnessed an execution of a man by soldiers during the political 
confusion in 1965. (TD, 457) Though RDP is a fictional narrative, Tohari is inspired by the 
reality occurred in his surroundings. Using the social conditions in the environment as 
literary objects, Tohari as a member of the society attempts to reveal real situations in an 
imaginative work to open the readers’ horizon. 

Following the downfall of Suharto’s New Order, there is an increase of openness 
about the turmoil and mass killing in the 1965 tragedy.  The victims of the turbulence – 
the ones who were alleged members of Indonesian Communist Party – become the 
repressed groups. They are usually silenced by the authority. At the same time, the 
authority tends to bombard the societies with official texts and news that resonance the 
‘proper history’ through its power. This paper aims to reveal how a writer employs the 
facts, information, and experience to create a literary piece.  

The choice of trilogy Ronggeng Dukuh Paruk (RDP) is based on the two reasons. 
The first reason is the content of RDP as a fictional trilogy portrays the vague history of 
the nation during the 1960s. The second reason is the values and lessons that readers 
can learn from the oppressed and marginalized people depicted in the trilogy.  
 
The discussion 

Discussing about Indonesian literature realm, Sumarjo in Taum indicates that 
during 1970 and 1980 there were about 210 novels published in Indonesia, consisting of 
60 serious novels and 150 popular novels. Yet, only 4 novels deal with 1965 tragedy. 
According to Taum, even from the very slight percentage, the representation of the 1965 
tragedy was more as the aesthetic. Those literary works have a certain attitude and 
principle as to conceal the real fact of the history due to the intention of domination.  

Regarding Rongeng Dukuh Paruk, while the first novel is set in the 1950s up to 
early 1960s, the second and third novels of the trilogy employ the political chaos of the 
bloody outbreak in 1965. The shift from the Old Order government to the early New 
Order government has also been utilized in the plot. The shift of political situation has a 
unity to totally function in the narrative, especially to the female character’s alteration 
from a ronggeng dancer to a prisoner and from a self-esteem seeker to someone losing 
her sanity. In the second and third novels of the trilogy Tohari illustrates some of the 
horror that occurred following the turmoil that haunted the female character, the whole 
village inhabitants, and also some other minor characters. The political background used 
becomes the stepping point how the female character and the small deprived village with 
illiterate dwellers undergo a social degradation. Although Tohari makes use of the bitter 
romantic relationship between Srintil and Rasus as center of attention, the narrative 
actually conveys social criticism on humanity values which is more serious to scrutinize.43 

Yapi Taum writes that the abortive bloody revolution that swept through Indonesia 
in September 1965 was one of the fiercest which has been made by Indonesian New 
Order regime as one of the century’s worst mass murders. Hundreds of thousands victims 
including leaders and affiliates were imprisoned and tortured. Tohari uses this moment 
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and political affair as the background and plot that intertwines in the trilogy and 
contribute significant setting.44 

Not only Srintil but also the individual novels which narrate her life and Paruk’s 
people undergo suppression. While Srintil goes through oppression from patriarchal 
society, the novels undertake oppression from the Indonesia government authority during 
Soeharto’s administration. Originally serialized in  Kompas – the national newspapers – 
recognized as daily read by educated and middle class group, Indonesian readers were 
prohibited to read the complete text because these novels recount a village’s existence 
with its central focus on its dancer during the unstable political situation in mid of 60s. 
McGlynn writes:  

… Because these novels traced the life of a village through the volatile 1960s – and showed 
sympathy for the victims of the mass murder and detention of alleged Communists and Communist 
sympathizers during that period – Indonesians were not allowed to read the text in its entirety. 
Sections of the work that depicted the Indonesian military and government officials in an unflattering 
light were excised by the publisher for fear that government would close his company. …45 
 
Related to the prohibition, therefore, the description and illustration regarding the 

violence, severity, mental downfall and the wretchedness of human being were concealed 
from readers’ eyes in the first version of Jantera Bianglala. To support what McGlynn has 
stated, in one of an interviews retrieved from a website, Ahmad Tohari claims that 
Ronggeng Dukuh Paruk which was serialized in Kompas during Soeharto’s administration 
is the censored one that it loses its strong hits against the government. The New Order 
government was anxious that this serial/novel will alarm the readers (society) regarding 
the history of the nation. Tohari, then, had to negotiate in keeping the sensitive matters 
with the publisher or otherwise the publisher would be banned by the authority.46  

The complete text of Ronggeng Dukuh Paruk,  emphasizes the gloomy 
psychological and mental conflicts of the character drawn in the turbulence of 1965. Both 
the life behind the prison walls and after the imprisonment illustrates the wretchedness 
and degradation of human vale. This fictional depiction can be the representation of the 
real experience undertaken by our fellows who are labeled as ex-political detainees. 

From my close reading of the trilogy and the individual novels version, I found out 
that the censored parts are those related to the portrayal of political situations and human 
degradation. The following proofs show the differences between first version novels (in 
Indonesian) and the new version trilogy. It is astonishing that they have dissimilarities. 
The individual novels published respectively in 1982, 1985, 1986 differ from the trilogy 
which was published under one cover in 2003. The differences lay on matters related to 
the life behind the prison walls, the depiction of mental downfall and human degradation, 
and the political situation of the country. The dissimilarities are mainly found in the third 
novel of the trilogy Jantera Bianglala which covers the portrayal of the political chaos and 
its effects to the prisoners, Srintil, and people of Paruk hamlet.  

The first evidence to mention is depiction of the detainee’s life behind the prison 
walls which shows human degradation and mental downfall. Fajarini observed that these 
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pages are absent from the first version of Jantera Bianglala.47 Comparing the first and the 
second version of Jantera Bianglala (1995 vs. 2003), the omitted description adds a 
meaningful account of the situation behind the prison wall to support why Srintil changes 
a lot after being released. So appealing and captivating Ahmad Tohari narrates how these 
prisoners endure the physical and mental misery. I am inclined to agree with McGlynn’s 
statement that these parts were concealed during Soeharto’s tenure in order to avoid 
sympathy and mental support from the readers to the ex-political detainees.  

Contrasting the Indonesian version of 2003 to the English version, I found that the 
English Version – The Dancer – even reveals more complete narration regarding 
prisoners’ life behind the prison’s walls. The following paragraph is absent in the third 
novel of the trilogy, but appears in The Dancer:    

         
  A crude power was now controlling history – a history that had always been either violently 
defended or seized. The captives in that emergency prison camp were those that had been defeated; 
they had failed in struggle to seize command of their country’ history. They had been conquered 
physically as well as ideologically, and either utter defeat was manifest in the various forms of 
personal hardships they now endured. The consequences of their ideological defeat were not 
immediately apparent, but the evidence of their personal downfall was already obvious. Terrorized, 
they did not know what they would face in the days that followed, or even in the moments ahead. 
And they pondered the sporadic gunfire they heard in the distance (TD, 274).  
 

 The fact that the paragraph above was censored leads me to the assumption that 
it is due to the discussion about ‘the power that is now controlling the history’. The first 
sentence refers to the New Order government after the chaos of communist outbreak and 
the mass murder. This paragraph must be considered too sensitive to appear in the novel 
since it can influence the readers’ awareness. In the introduction part of Tahun Yang Tak 
Pernah Berakhir48, it is written that The New Order government attempts hard to forget 
the massacre, but highlighted the threat of communism. In his trilogy, Tohari tries to 
amend the truth by revealing the sorrow and depression of the victims through his 
imaginary characters.       

Apart from that, the second absent part from the first Jantera Bianglala is about 
Paruk people after the chaos when Rasus returned home to see his dying grandmother, 
and found how his clans are terrified to meet him as Rasus is a soldier. The inhabitants of 
Paruk hamlet have the trauma to meet soldiers or even any strangers. Paruk hamlet is 
trapped in an identity crisis, even to meet someone who belongs to them. Their shock to 
see Rasus coming home is depicted through this line:      

        
 … Dua orang anak kecil yang tak sengaja melihat kedatangannya lari terbirit, lalu menerobos pintu 
gubuk dan bersembunyi dengan wajah pucat. Orang-orang perempuan mengintip dari celah dinding 
anyaman daun kelapa. Mereka tidak berani menampakkan diri bahkan sesudah mereka yakin tentara 
yang datang adalah Rasus, saudara mereka sendiri.49 
 
        [… Two little kids who by chance saw him dashed into their huts and hid themselves, deathly 
pale caused by fear. Women peeped from the holes of their huts. They did not have courage to show 
themselves even after they are certain that the soldier approaching is Rasus, their own relative.]50 
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 The above sketch, I suppose, takes place during the day which actually reduces 
the element of fright. ‘Two little kids who by chance saw him and dashed into their huts’ 
(probably they were playing outside), and ‘women peeped from the holes of their huts’ 
(impossible to do that during the night as Paruk hamlet does not have enough 
illumination), lead me to make a conclusion that Rasus returns to his homeland during the 
daylight.  

To my surprise, the paragraph above does not appear in the second version of 
Indonesian, but is found in the English version. Instead, it was replaced with different 
portrayal which is more comprehensive to show the fragile people of Dukuh Paruk after 
the abortive coup in 1965. In the second version the publisher brought the hidden part 
out into the open. The following quotation shows the removed lines:  

  
… Orang-orang yang sedang berkumpul di sana sudah melihat kilasan lampu senter. Dan Dukuh 
Paruk yang tidak lagi memiliki secuil rasa percaya diri melihat sorot lampu senter tak ubahnya 
sebagai mata macan yang siap menerkam. Apalagi remang-remang kelihatan yang datang adalah 
dua tentara yang membawa bedil. Kartareja menggigil. Sakarya gemetar dan melorot tersimpuh di 
tanah, celananya basah. Bahkan Sakum yang buta terimbas oleh gentingnya suasana. Tertatih-tatih 
dia melangkah mencari kelindungan balik pintu. (TD, 255) 

 
 [… The people at Rasus’ grandmother’s house saw the flickers of flashlight from a distance. For 
them those flickers look like the eyes of a tiger approaching them to attack. Their wrecked identity 
dispirited them when they vaguely caught a glimpse of two soldiers with guns coming closer. 
Kartareja shivered. Sakarya trembled and dropped to his knees on the floor with wet pants. Even 
Sakum, could not see anything, he sensed and alarmed by the fright, and shakily moved himself 
behind the door seeking protection.]51 
 
This part, in my opinion, illustrates how Dukuh Paruk people are more terrorized, 

especially with the description of night and the metaphor of eyes of a tiger. The identity 
of Paruk hamlet people was destroyed into ashes by the fire when their small village was 
burnt down. For them “night and a tiger’s eyes” become a real nightmare and threat. 
Moreover, the illustration of the elders Kartareja and Sakarya who are so terrified may 
have stronger effect to the feelings of being frightful. If the elders of the village were so 
wrecked, where will their followers, the descendants of Ki Secamenggala find protection?  
 In addition to the description mentioned, it is also found that several illustrations 
related to military power are missing in the first version trilogy and appear in the second 
version trilogy. To mention one of them is the narration in Chapter 1 of Jantera Bianglala 
about how Rasus makes an attempt to find Srintil in the prison and receives some bad 
treatments from the prison authority who happens to be a Captain. The absence of this 
recitation is due to the strong military control during Soeharto’s term of office when the 
novel was published for the first time.52 Tohari’s description about how harsh and 
unsympathetic attitude of the military personnel might support the image of military 
power in the reality and add up public negative opinion towards the domination of 
Indonesian armed force. Therefore, that part is censored from the first version and 
appears in the second version and the translated version. 
   The next part concealed is about Srintil’s life behind the prison’s wall. This part 
neither appears in the first version nor the English version, but it appears in the second 
version under one cover trilogy.   

… Dan tentang orang itu, yang sering membawa Srintil dari tahanan ke tempat pelesiran. Di sana dia 
selalu saja berbisik bahwa Srintil lebih cantik daripada istri yang ditinggal di rumah. Gombal yang 
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amat memuakkan karena pujian itu tidak berpengaruh sedikit pun terhadap sangkar baja yang 
mengurung jasad dan jiwa Srintil. Pujian apa pun, kesenangan apa pun, hanya akan menambah 
perih pada diri burung yang dibuai dalam sangkar. Apalagi orang itu pada malam terakhir dia minta 
dilayani masih berkata, “Besok kamu dibebaskan. Hati-hati menjaga mulut. Kalau tidak, sewaktu-
waktu kamu saya ambil kembali!” (RDP, 328) 

 
[… Then concerning the particular man who often took Srintil out from the prison for sexual 
pleasure. Seductively he always said that Srintil is prettier and more attractive than his wife. What a 
loathsome blarney since his compliments would have never changed the condition. Srintil was 
physically still locked up behind the bars and emotionally felt not more than a frail bird in its cage no 
matter all the flattering remark and inducement she received. And that evening, the last time he took 
her for his private intention, he said unfeelingly, “You would be released tomorrow. Watch your 
words, otherwise I would take you back any time.”]53     

  
This part shows how corrupt and immoral the officers in the prison where Srintil is 

confined. This practice may also occur in the real life, and many evidences and witnesses 
prove it. Srintil’s youth and beauty turns into a boomerang for her, as she receives double 
oppressions here. The first is from a free person into a detainee. The second is as a 
detainee into a sexual partner to the prison official. This, I think, is the reason why that 
paragraph is removed and reappeared after the reform movement.  

 
Conclusion 

While documents and textbooks on history tend to voice the authority’s interest 
and often be manipulated, the novels discussed may function as a channel to voice the 
silenced and unheard voice.54 Apart from its role to communicate the writers’ ideas and 
opinions, the role of literature is to picture society by which the structures of society are 
reflected. One’s reading experience on literature can be ways to learn history, culture, 
moral values, life, and humankind. Furthermore, it may sharpen the readers’ social 
awareness concerning political history and social injustice which occurs in the society.  

Kuntowijoyo in Fajarini mentioned that literary works can be stated as an 
inspiration for the readers. Literary works are written to give influence to the readers. 
Literary work as verbal symbolism has several roles, among others as a mode of 
comprehension, mode of communication, and mode of creation.55 As a mode of 
comprehension, an author that utilizes historical events tries to interpret the events into 
imaginary language for the readers to understand. As a mode of communication, an 
author tries to convey her/his ideas, opinions, feelings, and responses towards a historical 
occurrence. As a mode of creation, a literary piece could be a re-creation of a historical 
happening written by a writer depending on her/his imagination and 
familiarity/understanding on the historical event. 
 Kurnia wrote: Indonesia is a nation and country which is overwhelmed by an 
endlessly whirlwind of chaos as a result of blunders from the past heritance.  The 
economic, political, and historical bankruptcies have weighed down Indonesia as a 
multicultural nation and country.56 The news on TV and newspapers repeatedly inform us 
the disputes, conflicts, and disorders among cliques, ethnic groups, and faith followers. All 
of those disputes, conflicts, and disorders are just nightmares in our long sleep, but then 
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when we are awoken, we forget our nightmares and tend to start another chaos in our 
life as a nation.  

The ideology of displacing the past in order to implant new thoughts through 
authority’s control and pressure has been performed. However, obstinate and persistent 
writers make some efforts to arouse the readers’ social awareness through their literary 
works. We cannot change the past, they say. Hence, we cannot change the history. 
However, by unearthing the ruins of history we, readers and members of the society, can 
take some valuable lessons from it. We, in fact, can recuperate and make some 
improvement in order to prevent negative sides of history not to take place again.  
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